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שיתוף של חברת קבוצה

השתתפות בפגישה פתוחה והעברת המסר

התרגשתי כשהוזמנתי להיות דוברת בפגישה פתוחה בקבוצה. ידעתי שיהיו בה
עובדים סוציאליים, אנשי מקצוע וקהל שיש לו עניין בתכנית נר-אנון. 

היה חשוב לי שהמסר שאעביר ידבר על ההתמכרות כמחלה משפחתית.
לעיתים יש נתק בין המכור למשפחה ואין הבנה כמה חשוב, בתהליך החלמה

או בנקיון של מכור, שגם המשפחה תהיה שותפה בהחלמה, כמה חשוב
לעשות הפרדה בין המכור למחלה, כמה חשוב להסיר אשמה מבני המשפחה

ובכלל כמה חשוב לקבל תמיכה, כדרך חיים, כשבמשפחה יש מכור. יש
חשיבות רבה להפיץ את המסר שאנחנו קיימים עבור האנשים שעדיין סובלים

וכמהים לפתרון, העברת המסר בפגישה הפתוחה מאפשרת לנו להגיע גם
לאנשי מקצוע שעוד לא מכירים אותנו.

צעד 12 אומר - ״כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה,
ניסינו לשאת בשורה זו לאחרים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו״

העברת הבשורה מחייבת אותנו להתנהג באחריות אישית, קבוצתית ובועדה.
 

אישית - כל אחד מאיתנו יכול לחשוב ׳איך ביכולתי להעביר הלאה את מה
שקיבלתי׳. לדוגמה, לתלות פלייר של נר-אנון בקופת החולים המקומית,

מתנ״ס או כל גוף אחר בעל עניין (לאחר קבלת אישור מהמקום).

כקבוצה - אנו אחראים לקבל את החבר/ה החדש/ה ולתת להם את ההרגשה
שהגיעו למקום הנכון עבור מידע ותמיכה. כמו כן, כקבוצה יש לנו אחריות
לערוך פגישה פתוחה בה נזמין את בעלי המקצוע שעוסקים בהתמכרות

בקהילה וכל בעל עניין להכיר אותנו, ולשמוע מסר של קבוצת תמיכה ולייצר
סוג של חיבור עם הקהילה.

 
בועדה - אנו מחוברים לגופים כמו בתי סוהר, מרכזי גמילה, בתי ספר ועוד

ומעבירים שם את מסר נר-אנון. הועדה הקימה את אתר נר-אנון בו אנו
מפרסמים את מספר הטלפון של קו המידע שלנו, ונותנים מידע ראשוני תומך:
היכן הקבוצה הקרובה או מהם המועדים של קבוצות הזום. כמו כן ניתן למצוא

באתר מסרים, דפי מידע וקישורים לעלון נר-אנון שיוצא אחת לחודש.
 

האחריות שלנו ברמה האישית, הקבוצתית ובועדה מגיעים ממקום של אסירות
תודה לנר-אנון ולחברים בה. ״כפי שביקשנו עזרה, אנו מוכנים להושיט יד

ולעזור לאלה הזקוקים לנו.״ אנו שואפים שכל בית שיש בו התמכרות לסמים
ואלכוהול, ידע על קיומנו ועל העזרה שיש לנו להציע.

 

לחצו כאן לאתר נר-אנון ישראל החדש 
ולמועדי פגישות

הודעות נר-אנון

פגישת הועדה הארצית של נר-אנון

ביום ראשון, בתאריך 2/1/2022 בשעה 18:00

הפגישה תתקיים בזום

כל חבר/ת נר-אנון יכול/ה ומוזמן/ת להשתתף
 

קישור לחדר זום ועדה

דרוש/ה לתפקיד אחזקת אתר נר-אנון

חובה ידע בוורדפרס

לעידכון האתר באופן חודשי

להתקשר לרינת 0507688003

 

קבוצת לימוד מסורות

נערך בזום כל יום שלישי בשעה 18:00

כל חבר/ת נר-אנון יכול/ה ומוזמן/ת להשתתף
 

קישור לחדר זום מסורות

צעד 12 בארבע פגישות לחצו כאן

לחצו כאן לעלונים הקודמים

חבר/ה חדש/ה?

להורדת ערכה לחבר החדש

לחצו כאן להרשמה לעלון נר-אנון העולמי

נר אנון קו המידע | 972505845886+

kavham2021@gmail.com
 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.nar-anon.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://us02web.zoom.us/j/9805154668
https://us02web.zoom.us/j/9805154668
https://cdn-media.web-view.net/i/zeaxxadwussu/4M_step_12.pdf
https://www.nar-anon.org.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.nar-anon.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
https://us02web.zoom.us/j/83837739772?pwd=www.nar-anon.org/serenity-connection/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD888C09C8364E006FFEA45B0491EAE6318.htm

