הצעות לקבוצה לגבי הפורמט

מצורף נוסח הפורמט החדש שמכיל גם עדכונים של או .איי .עולם  ,ואושר
במש"א בתאריך 2.8.2013

כל קבוצה אוטונומית לסדר לעצמה את הפורמט  ,להוסיף או להשמיט
חלקים ממנו .פרט לצעדים למסורות ולאנונימיות.
מובן שקבוצות נושא ,צעדים  ,וכו' יכולות להתאים את הפורמט לאופי
הקבוצה ולא חייבות להיצמד בצורה עיוורת לפורמט המוצע כאן.
לקבוצות  HOWלמשל יש מבנה פורמט שונה המתאים להן.
יו"ר מש"א
פגישות בטלפון
הפורמט המצ"ב מכיל שינויים מוצעים במיוחד עבור פגישות בטלפון.
שינויים אלו נלקחו מפגישות דומות באנגלית ,והם אינם עברו תהליך
אישור כלשהו.
השינויים בין פורמט רגיל לפורמט זה מודפסים בכחול.
אני לרשותך עם כל שאלה.
דוד
supersamuell1@gmail.com
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הנחיות למנחה/מארח

תודה שהסכמת להנחות את הפגישה.
אנו ממליצים:
 .1לקרוא את הפורמט במלואו לפני ההנחיה.
 .2לחלק לחברים את קטעי הקריאה לפני תחילת הפגישה.
 .3לנהל את הפגישה לפי הפורמט.
 .4להקפיד על לוח הזמנים.
 .5בהתחלקות שלך ,ספר על הניסיון ,הכוח והתקווה שלך
בתוכנית או.איי .והעבר מסר של החלמה.
תודה רבה.
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פורמט מומלץ לפגישת או.איי.
)1

ערב טוב וברוכים הבאים לפגישת יום ___ של או.איי - .אכלני יתר אנונימיים .שמי ____
ואני אכלן/ית כפייתי/ת והמארח/ת לפגישה זו.

)2

אנא ,בטלו אתה השתק ולהצטרף אלי לתפילת השלווה :אלי ,תן בי את השלוה ,לקבל את
הדברים שאין ביכֹולתי לשּנֹותם ,האמץ לשּנֹות את אשר ביכֹולתי והתבונה להבחין בין
השניים.

)3

בבקשה להשתיק את הטלפון () ולכבות טלפונים ,וכל דבר ברקע שעשוי לעשות רעש על הקו.

)4

האם יש כאן אכלנים כפייתיים חוץ ממני? טוב לדעת שאני לא לבד.

)5

האם נמצאים כאן אורחים מקבוצות אחרות? אנא ,הציגו עצמכם בשמכם הפרטי בלבד.

)6

האם נמצאים כאן חברים חדשים ,עד פגישה שלישית? אנא ,הציגו עצמכם בשמכם הפרטי
בלבד.

)7

בבקשה לקרוא את "דברי הפתיחה" כאשר יש חברים חדשים בפגישה.

)8

בבקשה לקרוא את "שנים-עשר הצעדים" ,המהווים את תוכנית ההחלמה של או.איי.

)9

בבקשה לקרוא את "שתים-עשרה המסורות" ,שהן הכללים השומרים על החברותא.

 )10המסורת השביעית" :לפי המסורת השביעית ,אנחנו תומכים בעצמנו ע"י תרומתנו" .מספר
הקבוצה שלנו הוא __________ .יש לצטט את מספר הקבוצה כאשר שולחים תרומה.
למרות שלפגישה שלנו אין הוצאות ישירות ,המסורת השביעית מזכירה לנו על החשיבות
לתמוך בכל החברותא .משרד השרות הארצי (משא) ומשרד השרות העולמי זקוקים
לתמיכתנו לשאת את המסר לאכלנים כפייתיים אחרים .מרכז השרות הארצי ומרכז השרות
העולמי מתחזקים אתרי אינטרנט אם רשימת כל הפגישות בארץ ובעולם כך שאחרים יכולים
למצוא אותנו .הם מתרגמים ,מדפיסים ומפיצים ספרות של או.אי .יש לתת כאילו חייך
תלויים בזה .אנחנו מעודדים את חברי או.א .לתרום כפי יכולתם ,כדי לעזור לקבוצה להיות
עצמאית .התרומה המומלצת היא  ₪ 20או יותר.
 )11בבקשה לקרוא את דברי ההסבר על "ההימנעות".
 )12באו.איי .יש לנו תשעה כלים שעוזרים לנו לעבוד את הצעדים ולהימנע מאכילה כפייתית.
בבקשה לקרוא על האנונימיות שהיא הכלי היחיד שהוא חובה באו .איי.
 )13בבקשה לקרוא על יתר הכלים[ .ניתן להעביר את הדף בין החברים].
 )14בהתאם להחלטת הקבוצה נקדיש כעת  5דקות להסבר על מסורת /צעד /כלי ,או קריאת קטע
מהספרות.
 )15האם יש הודעות?
 )16הנחיה:

כעת המנחה יספר לכם על עצמו ויתחלק בניסיון ,בכוח ובתקווה שבתוכנית
או.איי( .עד  20דקות)
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 )17כעת החברים "מתחלקים"  2-3דקות כל אחד ,או לפי החלטת מצפון הקבוצה .חשוב לזכור,
בהתחלקות אנו מתמקדים בהחלמה ובפתרונות שמציעה התוכנית להתמודדות עם אתגרי
החיים .נזכור ,שהמאמן וחברים נוספים ישמחו להאזין לנו לאחר הפגישה.
אנו שומרים על שקט ,איננו נכנסים איש לדברי רעהו או מגיבים על דברי המתחלקים לפנינו.
איננו מזכירים שמות חברים ,ואיננו מתחלקים על עניינים שאינם שייכים לאו.איי ,.כולל
ספרות או תוכניות אחרות .הנושא המוצע להתחלקות הוא( ____________ :התחלקויות
החברים)
 )18הגענו לסיום הפגישה .אנחנו מעודדים אתכם להתמיד ולחזור .רבים מאתנו לא היו בטוחים
שאו.איי .הוא עבורם .אם אתם חברים חדשים ,עדיין נאבקים ,או עדיין לא מצאתם את
ההחלמה שאתם מחפשים ,אנו מבקשים שלא תעזבו לפני שתמצאו את שאתם מחפשים.
 )19חשוב להדגיש ,שכל הדעות ששמענו כאן הן הדעות הפרטיות של הדוברים ולא בהכרח של
ִש ַאר כָּאן".
או.איי .להזכירכם את חובת האנונימיות" :מַ ה שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר כָּאן נ ְׁ
 )20אם הופרו בפגישה זו מסורות ,חשוב שכולנו נלמד מכך .כעת ,ניתנת האפשרות לחבר אחד
להעיר על הפרת מסורת ,אם הייתה( .עד  3דקות).
 )21בואו כולנו נושיט ידינו ,באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני ,לחברים החדשים,
לחוזרים וזה לזה .יחד אנחנו מחלימים.

▪

לסיום ,אפשר לקרוא אחד או יותר מהקטעים הבאים:

הבטחות צעד  9ו/או  -10מתוך הספר "אלכוהוליסטים אנונימיים" ("הספר הגדול",
▪
פרק  ,6עמוד  65במהדורת מאי )2010
סיכום הצעד ה ,12-מתוך הספר " 12הצעדים ו 12-המסורות של אכלני יתר אנונימיים"
▪
( עמוד ) 86
 12ההבטחות של או.איי.
▪
"רק להיום"
▪
"אשים ידי בידך" ,שנכתב על-ידי מייסדת או.איי.
▪
 )22אנא ,הצטרפו אלי לתפילת השלווה.
 )23תודה על ההזדמנות להיות המארח/ת לפגישה זו .לאחר רגע של שקט ,כל מי שמעוניין ,מוזמן
לבטל את ההשתק בטלפון ולהצטרף אלי לתפילת השלווה.
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דברי פתיחה
אכלני יתר אנונימיים היא חברותא של אנשים שבעזרת התחלקות בניסיון,
בכוח ובתקווה ,מחלימים מאכילת יתר כפייתית .אנו מקבלים בברכה כל מי
שרוצה להפסיק לאכול באופן כפייתי.
אין תשלומי חובה או דמי חברות; אנו תומכים בעצמנו על-ידי תרומותינו
ואיננו מעודדים או מקבלים תרומות מבחוץ .או.איי אינו קשור לשום ארגון
חיצוני :פוליטי ,אידיאולוגי או דתי .איננו נוקטים עמדה בעניינים חיצוניים.
מטרתנו העיקרית היא להימנע מאכילה כפייתית ולשאת את בשורת
ההחלמה באמצעות  12הצעדים של או.איי לאלו שעדיין סובלים.
דרוש זמן-מה להכיר את הדרך הזו .אנו מבקשים מכם לתת לתוכנית
הזדמנות הוגנת ובואו לשש פגישות לפחות ,לפני שתחליטו אם זה מתאים
לכם.
במהלך הפגישה עשויות להתעורר שאלות .אנו מבקשים מכם להמתין
בסבלנות עד לסיום הפגישה ,אז יינתן הסבר על-ידי _______.
חברים חדשים ,חוזרים או ותיקים  -המשיכו לבוא ,אנחנו כאן בשבילכם.
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ְׁש ֵנים-עָּ שָּ ר ַהצְׁ עָּ ִדים
()1

אכֶׁל ,שֶׁ ָּאבְׁ דָּ ה לָּנּו הַ ְׁשלִיטָּ ה עַ ל חַ יֵינּו.
הֹודֵ ינּו שֶׁ ָּאנּו חַ ְׁס ֵרי אֹונִים מּול הָּ ֹ

()2

ִהגַעְׁ נּו לֶׁאֱ מּונָּה שֶׁ ֹכחַ גָּדֹול מֵ ִא ָּתנּו יָּכֹול לְׁהַ חֲ זִ יר לנו ֶׁאת ְׁשפִ יּות דַ עְׁ ֵתנּו.

()3

ֹלהים ,כְׁ פִ י שֶׁ ָּאנּו ְׁמבִ ינִים
הֶׁ ְׁחל ְַׁטנּו ל ְִׁמסֹור ֶׁאת ְׁרצֹונֵנּו וְׁ חַ יֵינּו לְׁהַ ְׁשגָּחַ ת אֱ ִ
אֹותֹו.

()4

נֹוקב וַחֲ סַ ר פַחַ ד עִ ם עַ צְׁ מֵ נּו.
עָּ ִשינּו חֶׁ ְׁשּבֹון ֶׁנפֶׁש ֵ

()5

ֹלהים ,עַ צְׁ מֵ נּו וְׁ ָּאדָּ ם נֹוסָּ ף עַ ל ִטבְׁ עָּ ם הַ ְׁמ ֻדיָּק שֶׁ ל פְׁ גָּמֵ נּו.
הֹודֵ ינּו ּבִ פְׁ נֵי אֱ ִ

()6

אֹותנּו ִמפְׁ ג ִָּמים ֵאלֶׁה ּבְׁ ָּאפְׁ יֵנּו.
ֹלהים יְׁשַ ְׁח ֵרר ָּ
לּוטין שֶׁ אֱ ִ
הָּ יִינּו נְׁכֹונִים לַחֲ ִ

()7

נֹותינּו.
אֹותנּו מֵ חֶׁ ְׁסרֹו ֵ
ּבִ י ַק ְׁשנּוהּו ּבַ ֲע ָּנ ָּווה שֶׁ יְׁשַ ְׁח ֵרר ָּ

()8

ָּשים שֶׁ ּבָּ הֵ ם פָּ גַעְׁ נּו וְׁ הָּ יִינּו נְׁכֹונִים ְׁל ַכפֵר עַ ל מַ עֲשֵ ינּו
עָּ ִשינּו ְׁר ִשימַ ת כָּל הָּ אֲ נ ִ
ּבִ פְׁ נֵיהֶׁ ם.

()9

ָּשים ֵאלֶׁה ּבְׁ מֵ ישָּ ִרין ּבְׁ כָּל מָּ קֹום שֶׁ הַ דָּ בָּ ר נ ִַתן,
כִ פ ְַׁרנּו עַ ל מַ עֲשֵ ינּו ּבִ פְׁ נֵי אֲ נ ִ
פְׁ ָּרט ל ְִׁמ ְׁק ִרים שֶׁ מַ עֲשֶׁ ה זֶׁה הָּ יָּה פֹוגֵעַ ּבָּ הֵ ם אֹו ּבַ אֲ חֵ ִרים.

(ִ )10ה ְׁמשַ כְׁ נּו ּבְׁ חֶׁ ְׁשּבֹון הַ ֶׁנפֶׁש וְׁ ַכאֲ שֶׁ ר שָּ גִ ינּו הֹודֵ ינּו ּבְׁ כְָּך ִמיָּד.
ַשנּו ּבְׁ דֶׁ ֶׁרְך שֶׁ ל ְׁתפִ לָּה ּומֶׁ ִדיטַ צְׁ יָּה ,לְׁשַ פֵר ֶׁאת הַ ֶׁקשֶׁ ר הַ הַ כ ָָּּר ִתי עִ ם
(ִ )11חפ ְׁ
להים ,כְׁ פִ י שֶׁ ָּאנּו ְׁמבִ י ִנים אֹותֹו ,כְׁ שֶׁ ָּאנּו ִמ ְׁת ַפ ְׁללִים ַרק לָּדַ עַ ת ֶׁאת ְׁרצֹונֹו
אֱ ִ
ּומבַ ְׁק ִשים ֶׁאת הַ כֹחַ לְׁבַ צֵ עַ ז ֹאת.
מֵ ִא ָּתנּו ְׁ
עֹוררּות רּוחָּ נִית כְׁ תֹוצָּ ָּאה ִמצְׁ עָּ ִדים ֵאלֶׁה ,נ ִִסינּו לָּשֵ את
(ִ )12משֶׁ עָּ בְׁ ָּרה עָּ לֵינּו ִה ְׁת ְׁ
שֹורה זֹו ל ְַׁאכְׁ ָּלנֵי-י ֶֶׁׁתר כְׁ פִ י ָּי ִתיִים וְׁ ִלנְׁהֹוג לְׁפִ י עֶׁ ְׁקרֹונֹות ֵאלֶׁה ּבְׁ כָּל ְׁתחּומֵ י
ּבְׁ ָּ
חַ יֵינּו.
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ְׁש ֵתים-עֶׁ ְׁש ֵרה הַ מַ סֹורֹות
()1

.איי.
ישית ְׁתלּויָּה ּבְׁ ַא ְׁחדּות אֹו ֵ
טֹובָּ ֵתנּו הַ ְׁמשֻ ֶׁתפֶׁת קֹודֶׁ מֶׁ ת; הַ ְׁחלָּמָּ ה ִא ִ

()2

ֹלהים אֹוהֵ ב כְׁ פִ י שֶׁ הּוא עָּ שּוי
לְׁצָּ ְׁרכֵי הַ ְׁקבּוצָּ ה יֵש ַרק סַ ְׁמכּות יְׁסֹוד ַאחַ ת  -אֱ ִ
ל ְִׁה ְׁתּבַ טֵ א ּבְׁ מַ צְׁ פּון הַ ְׁקבּוצָּ ה .מַ נ ְִׁהיגֵינּו הֵ ם ְׁמשָּ ְׁר ִתים שֶׁ זָּכּו ל ְֵׁאמּוןֵ ,אין הֵ ם
מֹושלִים.
ְׁ

()3

א ֶׁפן
.אייִ .היא הָּ ָּרצֹון לְׁהַ פְׁ ִסיק לֶׁאֱ כֹל ּבְׁ ֹ
הַ ְׁד ִרישָּ ה הַ י ְִׁחידָּ ה לַחֲ בֵ רּות ּבְׁ אֹו ֵ
כְׁ פִ י ִָּתי.

()4

כָּל ְׁקבּוצָּ ה צְׁ ִריכָּה ל ְִׁהיֹות עַ צְׁ מָּ ִאית ,פְׁ ָּרט לְׁעִ ְׁני ָּינִים הַ מַ ְׁשפִ יעִ ים עַ ל ְׁקבּוצֹות
.אייּ .בִ כְׁ לָּל.
אֲ חֵ רֹות אֹו עַ ל אֹו ֵ

()5

שֹורה ל ְַׁאכְׁ ָּלנֵי י ֶֶׁׁתר
ְׁלכָּל ְׁקבּוצָּ ה מַ טָּ ָּרה עִ י ָּק ִרית ַאחַ ת  -לָּשֵ את ֶׁאת הַ ּבְׁ ָּ
כְׁ פִ יי ִָּתיִים הַ מַ ְׁמ ִשיכִ ים ל ְִׁסּבֹול.

()6

.איי .לְׁעֹו ָּלם לא ִת ְׁתמֹוְךְׁ ,תמַ מֵ ן ,אֹו ַת ְׁש ִאיל ֶׁאת ְׁשמָּ ּה לְׁמֹוסָּ דֹות
ְׁקבּוצַ ת אֹו ֵ
ְׁמק ָֹּרבִ ים אֹו ְׁליָּזְׁ מָּ ה ִחיצֹונִית ,כְׁ דֵ י שֶׁ ּבְׁ עָּ יֹות שֶׁ ל מָּ מֹוןְׁ ,רכּוש וְׁ י ְֻׁק ָּרה ל ֹא י ִַסיחּו
ֶׁאת דַ עְׁ ֵתנּו ִממַ ְׁט ָּר ֵתנּו הָּ עִ י ָּק ִרית.

()7

לּוטין וְׁ ִל ְׁדחֹות ְׁתרּומֹות ִמּבַ חּוץ.
עַ ל כָּל ְׁקבּוצָּ ה לָּשֵ את ֶׁאת עַ צְׁ מָּ ּה לַחֲ ִ

()8

ִימיִים" ל ְִׁהישָּ ֵאר ּבִ ל ְִׁתי ִמ ְׁקצֹועִ יִים ,אֲ בָּ ל מֶׁ ְׁרכְׁ זֵי הַ שֵ רּות
"אכְׁ ָּלנֵי י ֶֶׁׁתר אֲ נֹונ ִ
עַ ל ַ
שֶׁ לָּנּו יְׁכֹולִים לְׁהַ ע ֲִסיק עֹובְׁ ִדים ְׁמיֻוחָּ ִדים.

()9

.אייּ .בְׁ תֹור שֶׁ ָּכזֶׁה לְׁעֹולָּם ל ֹא יְׁאֻ ְׁרגַן ,אֲ בָּ ל ָּאנּו ְׁיכֹולִים לִיצֹור מֶׁ ְׁרכְׁ זֵי שֵ רּות
אֹו ֵ
אֹותם הֵ ם ְׁמשָּ ְׁר ִתים.
ְׁשירֹות ל ְֵׁאלֶׁה שֶׁ ָּ
ּווְׁ עָּ דֹות הָּ ַאחֲ ָּר ִאים י ִ

ִימיִים" ֵאין דֵ עָּ ה עַ ל עִ ְׁנ ָּיינִים ִחיצֹו ִניִים ,לְׁפִ יכְָּך ֵאין לְׁעָּ ֵרב
ְׁ"אכְׁ ָּלנֵי י ֶֶׁׁתר אֲ נֹונ ִ
( )10ל ַ
.אייּ .בְׁ מַ חֲ לֹוקֹות צִ יּבּו ִריֹות ָּכלְׁשֶׁ הֵ ן.
ֶׁאת הַ שֵ ם אֹו ֵ
(ְׁ )11מ ִדינִיּות יַחֲ סֵ י הַ צִ ּבּור שֶׁ לָּנּו ְׁמבֻסֶׁ סֶׁ ת עַ ל ְׁמ ִשיכָּה וְׁ ל ֹא עַ ל פִ ְׁרסֹמֶׁ ת .עלינו
ישית בַ ְׁדפּוסּ ,בָּ ַר ְׁדיֹוּ ,בַ ְׁס ָּר ִטיםּ ,בַ טֶׁ לֶׁווִ יזִ יָּה ּובִ ְׁש ַאר
ִימיּות ִא ִ
ִשמֹור עַ ל אֲ נֹונ ִ
ל ְׁ
ֶׁא ְׁמצְׁ עֵ י הַ ִת ְׁקש ֶֹׁרת הַ צִ יּבּו ִר ִיים.
ירנּו ָּת ִמיד,
סֹורֹותינּו  -לְׁהַ זְׁ כִ ֵ
ֵ
ִימיּות ִהיא הַ ּבָּ ִסיס הָּ רּוחָּ נִי ְׁלכָּל מַ
( )12אֲ נֹונ ִ
ישיּות.
קֹוד ִמים ל ִָּא ִ
שֶׁ הָּ עֶׁ ְׁקרֹונֹות ְׁ
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ִהימָּ נְׁעּות
הימנעות באכלני יתר אנונימיים היא הפעולה של התרחקות מאכילה
כפייתית ומהתנהגויות כפייתיות הקשורות לאוכל ,תוך כדי עבודה
לקראת משקל גוף בריא או לשמירתו.
החלמה רוחנית ,רגשית וגופנית היא תוצאה של חיים על-פי תוכנית
שנים-עשר הצעדים.
אנו ממליצים לפנות לספר "ההימנעות" ולחוברות:
"ה ְׁתחַ יְׁבּות ל ְִׁהמָּ נְׁעּות"
ִ
"תכְׁ נּון אֲ כִ ילָּה"
ִ
כדי ללמוד על ההיבטים השונים והמגוונים של ההימנעות.
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אנונימיות

האנונימיות מאפשרת לכל אחד מאתנו את חופש הביטוי ומבטיחה אותנו
בפני רכלנות.
מה שאנו שומעים בפגישות והדברים שאנו מתחלקים עליהם עם חבר או.
אי .אחר מחוץ לפגישות ,צריך להישמר בכבוד ובסודיות.
צד נוסף של האנונימיות הוא שכולנו שווים בתוכנית ,בין אם אנו חדשים או
ותיקים ,המקצוע והמעמד החברתי שלנו מחוץ ל -או .אי .אינם משנים כלל
בתוך או .אי.
האנונימיות מבטיחה שרק לנו כפרטים ב -או .אי .יש את הזכות לגלות
לאחרים שאנו חברים ב-או .אי.
יש להתנהג בדיסקרטיות כשפוגשים חברי או .אי .בציבור ,או שמתקשרים
לחברים ומדברים עם בני הבית ,או כשמשאירים הודעות שמע או כתב
באמצעי התקשורת השונים.
מספרי הטלפון המועברים בקבוצות מיועדים לשיחות או .אי .בלבד
בפגישות או .אי .אנו משתמשים בשמנו הפרטי בלבד ,אך אין זו שבירת
אנונימיות לתת ולהשתמש בשמנו המלא בתוך הקבוצה או בגופי השירות
של או .אי.
אין זו שבירת אנונימיות לבקש עזרה של צעד שנים עשר עבור חברים
הנמצאים בצרה ,כל עוד אנו נמנעים מדיון בבעיות אישיות ספציפיות
שלהם.
אנונימיות היא הבסיס הרוחני של תכניתנו המבטיחה תמיד שהעקרונות
קודמים לאישיות .המשמעות היא כי או .אי .עצמה אינה אנונימית ,אך
החברים בה אנונימיים .אין יוצאים מהכלל לעקרון זה.
בעוד שיש להביא לידיעת הציבור על קיום או .אי ,.איננו שוברים את
האנונימיות האישית שלנו ברמת העיתונות ,הרדיו ,טלוויזיה ,וכל שאר
אמצעי התקשורת הציבוריים.
חשיפת תווי הפנים המאפשרים לזהותנו כחברי או .אי באמצעי התקשורת
הציבוריים היא הפרה של מסורת האנונימיות ,גם אם אנו מזדהים בשמנו
הפרטי בלבד.
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יתר הכלים של או .איי.
מומלץ להעביר מאחד לשני
)1

שרות

)2

תכנית אכילה

)3

תכנית פעולה

)4

פגישֹות

)5

מאמן

)6

טלפֹון

)7

כתיבה

כל פעולה שעוזרת לאכלן כפייתי אחר או לקבוצה ,מוסיפה איכות להחלמה שלנו  -לסדר כסאות לפני
הפגישה ,לאמן ,לשוחח עם חברים חדשים ,למלא תפקידים אחרים בקבוצה ,בקבוצות הקישור או במרכז
השירות הארצי .הקבוצה היא גוף עצמאי ,לכן עלינו לדאוג בעצמנו לכל צרכינו .קיומו של או.איי .תלוי בכל
אחד מאתנו ובנכונות שלנו לתת שירות .בעלי התפקידים נבחרים על-ידי הקבוצה לפרק זמן מוגדר .בעלי
תפקידים בקבוצה ובגופי השירות של או.איי - .אנא ,הציגו את עצמכם.
תוכנית אכילה עוזרת לנו להימנע מאכילה כפייתית ,ולטפל בהיבטים הגופניים של מחלתנו .באו.איי .כל
חבר בוחר את תוכנית האכילה המתאימה לו .אפשר גם לקבל עזרה מקצועית .מומלץ לכתוב את התוכנית
ולמסור אותה למאמן על בסיס יומי.
תוכנית פעולה היא תהליך של זיהוי פעולות שתומכות בהחלמה האישית שלנו ויישומן .תוכנית הפעולה
עוזרת להביא לחיינו איזון והתנהלות נכונה ,וכמו תוכנית האכילה ,היא שונה מחבר לחבר ,ומשתנה
בתקופות שונות בחיינו.
פגישות או .איי .הן פגישות של לפחות שני אכלנים כפייתיים ,הפגישות מאפשרות לנו להזדהות בבעיה
משותפת ולבסס את הפתרון המשותף הנובע מעבודת שנים-עשר הצעדים .בדף הפגישות ובאתר האינטרנט
של או .איי .ישראל מרוכז המידע על כל הפגישות בארץ.
מאמן הוא אחד המפתחות להצלחתנו .מאמנים הם חברי או.איי .המחויבים להימנעות ולחיים על-פי
הצעדים והמסורות כמיטב יכולתם .אנו מבקשים מהמאמן לעזור לנו בעבודת התוכנית במישור הגופני,
הרגשי והרוחני .מאומן יכול לבחור ולהחליף מאמנים כרצונו .מצא חבר או.איי .שיש לו מה שאתה רוצה
ושאל אותו כיצד השיג זאת .מידע נוסף נמצא בחוברת "מדריך למאמנים" ו"מאמנים דרך  12הצעדים".
מאמנים בקבוצה  -אנא ,הציגו עצמכם.
בתור פגישת טלפון ,אנחנו מבקשים מתנדב/ת לרשום שמות ,מספרי טלפון ,כתובות אימייל וזמינות לאמן.
את הרשימה נפיץ בין המשתתפים כדי לשמור על קשר לאחר הפגישה ,אם רוצים.
רבים מאתנו מתקשרים בטלפון ,שולחים מסרונים או דואר אלקטרוני למאמנים ולחברים אחרים
בתוכנית על בסיס יומי .תקשורת כזו יכולה להקל עלינו גם כאשר אנו מתמודדים עם העליות והמורדות
של החיים .מספרי הטלפון נרשמים במחברת ,שעוברת פעמיים לפחות בין החברים ונועדו לשיחות הנוגעות
לאו .איי .בלבד.
כתיבת מחשבותינו ורגשותינו מסייעת לנו להבין את פעולותינו ותגובותינו ,בצורה שלא תמיד מתגלה לנו
באמצעות מחשבה או דיבור .הבנה זו עוזרת בבחירת הפעולות הנכונות לנו.

 ) 8ספרות

אנו קוראים את הספרות המאושרת של או.איי ,הכוללת ספרים ,עלונים וחוברות .קריאה יומית מסייעת
לנו לחיות לפי עקרונות  12הצעדים ו 12 -המסורות .אחראי ספרות  -אנא ,הציגו את אחד הספרים או
החוברות.
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ַרק ְׁלהַ יֹום
ַרק לְׁהַ יֹום

ֲיֹותי ּבְׁ בַ ת-
ֶׁא ְׁש ַתדֵ ל ל ְִׁחיֹות ּבְׁ יֹום זֶׁה ּבִ ְׁל בַ ד ,וְׁ ל ֹא אֲ נַסֶׁ ה לִפְׁ תֹור ֶׁאת כָּל ּבַ ע ַ
אֹותי
ַאחַ ת .אּוכַל ַלעֲשֹות ְׁדבָּ ִרים ּבִ ְׁש ֵתים-עֶׁ ְׁש ֵרה הַ שָּ עֹות שֶׁ הָּ יּו מַ ְׁר ִתיעִ ים ִ
ֲשֹותם כָּל חַ יַי.
לּו יָּדַ עְׁ ִתי שֶׁ עָּ לַי ַלע ָּ

ַרק לְׁהַ יֹום

ֶׁא ְׁהיֶׁה שָּ מֵ חַ  ,כְׁ מֹו שֶׁ ָּאמַ ר ַאבְׁ ָּרהָּ ם לִינְׁקֹו ְׁלןֹ " :רב ּבְׁ נֵי-הָּ ָּאדָּ ם ְׁשמֵ ִחים ּבְׁ ִמידָּ ה
ִיטים ל ְִׁהיֹות כ ֵָּאלֶׁה".
שֶׁ הֵ ם מַ ְׁחל ִ

ַרק לְׁהַ יֹום

אֲ נַסֶׁ ה ל ְִׁה ְׁס ַתגֵל לְׁמַ ה שֶׁ ַקיָּם וְׁ לא אֲ נַסֶׁ ה לְׁהַ ְׁת ִאים הַ כל ל ְָּׁרצֹונֹות שֶׁ לִי ,אֲ ַקּבֵ ל
כָּל שֶׁ יָּבֹוא כְׁ פִ י שֶׁ הּוא ,וְׁ ַא ְׁת ִאים אֲ נִי ֶׁאת עַ צְׁ ִמי לַכל.

דֹורש מּודָּ עּות,
מֹוחיֶׁ ,אלְׁמַ ד מַ שֶׁ הּו מֹועִ ילֶׁ ,א ְׁק ָּרא מַ שֶׁ הּו הַ ֵ
ַרק לְׁהַ יֹום אֲ נַסֶׁ ה ל ְַׁאמֵ ן ֶׁאת ִ
הֲ בָּ נָּה וְׁ ִרכּוז.
ִשמָּ ִתיֶׁ :אעֱשֶׁ ה ל ְִׁמישֶׁ הּו ְׁדבַ ר-מָּ ה מֹועִ יל ּבְׁ לִי
יטיב ְׁלנ ְׁ
ַרק לְׁהַ יֹום ּבִ ְׁשלֹושָּ ה ְׁדבָּ ִרים ֵא ִ
שֶׁ ִיּוָּדַ ע לֹוִ .אם הַ דָּ בָּ ר ִיּוָּדַ ע ל ְִׁמישֶׁ הּו ,זֶׁה לא יֵחָּ שֵ בֶׁ .אעֱשֶׁ ה ְׁשנֵי ְׁדבָּ ִרים
שֹותי
ֲשֹותם ַ -רק לְׁשֵ ם ִאמּון .ל ֹא ַא ְׁר ֶׁאה ל ְִׁאיש שֶׁ ִרגְׁ ַ
ְׁלפָּחֹות שֶׁ ֵאינִי רֹוצֶׁ ה ַלע ָּ
נִפְׁ גְׁ עּו  -אֲ נִי עָּ לּול ל ְִׁהי ָּפגַעַ ,אְך הַ יֹום ל ֹא י ְִׁראּו זאת.
יֹותרֵ ,א ָּר ֶׁאה כְׁ מֵ יטַ ב ְׁי ָּכ ְׁל ִתיֶׁ ,א ְׁתלַּבֵ ש ַכיָּאּות ,אֲ דַ ּבֵ ר ּבְׁ שַ ְׁלוָּה,
ַרק לְׁהַ יֹום ֶׁא ְׁהיֶׁה ִחיּובִ י ֵ
ֶׁא ְׁתנַהֵ ג ּבַ אֲ ִדיבּות ,ל ֹא ַאעֲבִ יר ּבִ ק ֶֹׁרת עַ ל אֲ חֵ ִרים אֲ פִ ילּו ּבִ ְׁמעַ ט .ל ֹא אֲ חַ פֵש
פְׁ ג ִָּמים ּבְׁ שּום דָּ בָּ ר וְׁ ל ֹא אֲ נַסֶׁ ה ל ְַׁת ֵקן ִאיש חּוץ מֵ עַ צְׁ ִמי.
ֲשֹותּה ּבִ ְׁשלֵמּותַ ,אְך ִהיא ִת ְׁהיֶׁה עִ ִמי
ַרק לְׁהַ יֹום ִת ְׁהיֶׁה לִי תֹוכְׁ ִנית ִ .י ָּתכֵן שֶׁ ל ֹא אּוכַל ַלע ָּ
וְׁ ֶׁא ְׁחסֹוְך מֵ עַ צְׁ ִמי מַ ע ֲִשים פְׁ זִ יזִ ים וְׁ הַ ְׁחלָּטֹות מֻ ְׁטעֹות.
ַרק לְׁהַ יֹום ִת ְׁהיֶׁה לִי חֲ צִ י שָּ עָּ ה ַרק לְׁעַ צְׁ ִמי .אֲ נַסֶׁ ה לְׁהֵ ָּרגַע ּבְׁ מֶׁ שֶׁ ך זְׁ מָּ ן ֶׁזה ּול ְִׁה ְׁתּבֹונֵן ּבְׁ חֲ ָּיי
יֹותר.
ִמזָּוִ ית ְׁר ִא ָּיה טֹובָּ ה ֵ
ַרק לְׁהַ יֹום ל ֹא ֵאי ָּר ַתעּ ,בִ ְׁמיֻחָּ ד ל ֹא ֶׁאפְׁ חַ ד לֵהָּ נֹות ִממַ ה שֶׁ ָּיפֶׁה וְׁ ַאאֲ ִמין שֶׁ כְׁ פִ י שֶׁ ַאּבִ יט
אֲ נִי עַ ל הָּ עֹולָּם ,הָּ עֹולָּם י ֵָּר ֶׁאה לִי.
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מתוך :הַ צַ עַ ד הַ ְׁשנֵים-עָּ שָּ ר
(מתוך" :שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני היתר האנונימיים ,עמוד )86

"אנו ,שהתחלנו לעבוד את הצעדים מתוך רצון להחלים מאכילה
כפייתית ,מגלים כעת ,שבאמצעותם התחלנו במסע להתפתחות
רוחנית שיימשך כל חיינו.
מהבדידות של הכפייתיות לאוכל נכנסנו לעולם חדש.
יד ביד עם חברינו ועם הכוח העליון שלנו ,אנו מתנסים בעולם חדש
זה ומשתמשים בעקרונות הרוחניים הגדולים הכלולים בשנים-עשר
הצעדים ,כבמפה המנחה את דרכנו.
תוך הכרת תודה ,אנו הולכים בדרך שהתוו לנו רבים שצעדו לפנינו,
ויש לנו סיפוק מכך שאנו מתווים דרך עבור אחרים שילכו
בעקבותינו.
אלה מאתנו החיים תוכנית זו אינם רק נושאי המסר ,אנו עצמנו
המסר.
בכל יום שאנו חיים בדרך הנכונה והבריאה אנו מבריאים .אנו
משקפים את שמחת ההחלמה שמושכת אחרים הרוצים את מה
שאנו מצאנו ב-או.איי.
תמיד נשמח להתחלק בסודנו :שנים-עשר הצעדים של אכלני היתר
האנונימיים מעניקים לכל אחד מאתנו את הכוח לחיות נכון ולהיות
בריא  -ליום אחד ,מדי יום ביומו".

ההבטחות של או.איי
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(סיכום עקרונות הצעדים מתוך הספר " 12הצעדים ו 12-המסורות של אכלני יתר אנונימיים" עמ' )86 -84

( )1אנו מתקדמים בכוון חדש של התפתחות רוחנית.
( )2אנו רֹוצים להמשיְך להיֹות כנים עם עצמנו בכל תחומי חיינו.
( )3התקוה תשמש בסיס לכל פעולֹותינו.
( )4אפילו ברגעי החֻ לשה הקשים ביֹותר שלנו ,אנו מֹוצאים את הכח שאנו
זקוקים לֹו ,אם נאמין שהוא קים עבורנו ונבקש את הכֹוח הזה.
( )5לא נעשה יֹותר מה שמתחשק לנו בכל רגע ורגע .במקֹום זאת נפנה לכח
העליֹון שלנו כדי לקבל הנחיה וכח כאשר נעמד בפני החלטה כלשהי.
( )6אינּנו זקוקים יֹותר להציג את עצמנו בפני העֹולם כאנשים מֻ שלמים .אנו
יכֹולים לחיֹות חיים מלאים יֹותר ,בזכות האמץ להֹודֹות בשגיאֹותינו ולבחן
את כוחותינו מול אתגרי החיים.
( )7אנו לֹומדים את ההבדל בין הרצֹון שלנו ,לבין הּנכֹונֹות הפשוטה לשתף פעֻלה
עם הדרכתֹו של הכח העליֹון שלנו.
( )8אנו מישמים את אֹותם עקרֹונֹות של משמעת עצמית ואהבה כלפי אחרים
בכל מעשינו.
( )9אנו לֹומדים לקבל אחרים כפי שהם ,ולא כפי שהיינו רֹוצים שיהיו.
( )10לאט ובבטחֹון אנו מגלים שאנו בֹונים את מערכת היחסים הטֹובה ביֹותר
האפשרית עם כל אדם שאנו מכירים.
( )11אנו ממשיכים לבצע את הדברים שהביאו לנו החלמה ,אפילו אם לעתים אנו
תֹוהים אם אנחנו עדין צריכים לעשֹותם.
( )12מהבדידות של הכפיתיות לאֹוכל נכנסנו לעֹולם חדש.
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"אֲ ִשים י ִָּדי ְּׁביָּדך"

אשים ידי בידָך וביחד נוכל לעשֹות מה
שמעֹולם לא יכלנו לעשֹות לבד.
תחושת חסר האֹונים אינּה קימת עֹוד.
אינּנו צריכים לסמֹוְך יֹותר על כח הרצון הבלתי
יציב שלנו.
מעכשיו כֻלנו יחד מֹושיטים ידינו לעבר כח
ועצמה גדֹולים משלנו.
כשאנו משלבים ידים ,אנו מגלים אהבה והבנה
מעבר לחלֹומֹות הפרועים ביֹותר שלנו.
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ְׁתפִ ילַת הַ שַ לְׁוָּה

ֵאלִי,
הַ שַ ְׁלוָּה
הָּ אֹומֶׁ ץ
וְׁ הַ ְׁתבּונָּה

ֵתן ּבִ י ֶׁאת
ל ְַׁקּבֵ ל ֶׁאת הַ ְׁדבָּ ִרים
נֹותם
שֶׁ ֵאין ּבִ יכֹול ְִׁתי לְׁשַ ָּ
לְׁשַ נֹות ֶׁאת אֲ שֶׁ ר ּבִ יכֹול ְִׁתי
לְׁהַ בְׁ ִחין ּבֵ ין הַ ְׁש ַניִם
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