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עדכון לשעות פעילות המשרד
מומלץ לתאם מראש הגעה למשרד.
בימים :ראשון ושני
בין השעות20:00-15:00 :
בימים :שלישי ,רביעי וחמישי
בין השעות14:00-08:00:
טלפון03 5745799 :
נייד) :כשהמשרד סגור(
054-3924201
פקס03 -6762494 :
כתובת המשרד:
רח' הרא"ה  ,179רמת-גן
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 7250 .רמת-גן 5217201
דואר אלקטרוני:
OA.ISRAEL1 @GMAIL.COM
אתר הבית מידע ועדכונים
www.oa-israel.org
כתובת אתר של או.איי .עולם
www.overeatersanonymous.o
:

במושב עידן

גיליון 227

לאור ההצלחה בשנים קודמות ,הוחלט גם השנה )בדומה לכל העולם ( לקיים אירוע סוף שבוע
בסמיכות לוועידה השנתית של או.איי ישראל )פרטים על הוועידה ,מהמשך לדף (.
אפשר להשתתף באירוע כולו ,כולל לינה ע"ב פנסיון מלא,במחיר :לאדם בחדר זוגי בהרשמה
מוקדמת )עד תאריך (18.05.18-במחיר  .₪ 460לאחר תאריך זה המחיר יעמוד על .₪ 480
 .תנאי תשלום :יש לצרף לטופס הרשמה הנמצא בהמשך לדף  2צ'קים לפקודת או .איי
למועדים.18.05.18 , 18.04.18 :
ניתן גם להירשם ישירות באתר ואת התשלום לבצע בהעברה בנקאית ,בתיאום עם המשרד
.מספר חדרי האירוח מוגבל ,וכדי ליהנות מהנחה אנא מהרו להירשם.
תנאי ביטול  :ביטולים יתקבלו עד לתאריך .18.05.18 :ביטול מאוחר יותר יחויב על פי דרישה.
הלנים מקבלים את החדרים ביום שישי בין השעות  16:00-14:00בלובי המלון.
השתתפות לאקסטרנים ללא לינה בעלות של ) ₪ 60ליום אחד או ליומיים( .התשלום יתבצע
במקום ואינו כולל ארוחות .משתתפים אקסטרנים המעוניינים בארוחה ,יוכלו לעשות זאת
במחיר של 120₪ -ליום ,ובמחיר של 210₪ -ליומיים .על הזמנת ארוחה יש להודיע מראש למשרד.
שם:

כתובת:

מיל:

מעוניין להנחות כן\לא

שותף לחדר:

טלפון

נקבה\זכר

ארוחה :רגילה \צמחונית
מעוניין לקבל אישור על
הרשמה בsms -כן\לא

את הספח בצרוף הצ'קים יש לשלוח ל-או.איי .ת.ד 7250.רמת-גן

ביום שישי בתאריך 08.6.18 :בשעות 12:30-09:00 :תתקיים ועידה שנתית של מש"א.
הועידה תתקיים בגלריה של אולם תרבות בשפים .בהמשך הסוף השבוע יתקיים אירוע סוף
שבוע )פרטים נוספים בתחילת מידעון זה( .לועידה מוזמנים כל נציגי הקבוצות .במידה
ולקבוצתך אין עדין נציג ,זה הזמן לבחור נציג מתאים .כמו כן מוזמנים בעלי תפקידים בקבוצות
הקישור חברי מש"א וכמובן אורחים המעוניינים לראות איך או .איי .פועלת מאחורי הקלעים.
במהלך הועידה תתקיימנה בחירות לחלק מתפקידים במש"א :יו"ר מ.ש.א ,חברות במש"א .לפי
התקנון הבחירה הפעם היא לשנה אחת בלבד .פירוט על הגדרות תפקידים נמצאים באתר
ואצל נציגי הקבוצות  .זו הזדמנות להיחשף ולהתנסות בתפקידי במש"א גם לתקופה קצרה .
אם הינך רואה את עצמך מתאים לאחד התפקידים המפורטים  ,אנא אל תהסס ,מלא טופס
הגשת מועמדות הנמצא אצל הנציג ובאתר והעבר למשרד עד לתאריך.26.04.2018 :
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד  03-5745799או למיל OA.ISRAEL1 @GMAIL.CO

בימי חמישי שישי
בתאריכים26-27.04.18 :
]ולא כפי שפורסם[
בין השעות :
21:00
ביום חמישי 18:00
אירועי ק"ק שרון
בשישי 12:00-9:00-
ביום ראשון 11.03.18
יתקיים אירוע מיוחד
בין השעות22:00-20:00 :
בנושא:
ברח' הפלמ"ח  2א'במשכן
"תוכנית הפעולה כדרך
לאמנויות בחדר פרימה
להחלמה " ניתן להשתתף
ברעננה
באירוע כולו או בחלקו .
מיני אירוע בנושא:
האירוע
לפרטים נוספים על
"מעבדות לחרות "
כולל הסעה ניתן לפנות:
 ₪ 25דמי קופון
לנירי 052-2622100
**********
 ₪ 25דמי קופון להשתתפות אירועי ק"ק שפלה
ליום אחד₪ 30 .
25.03.18
ביום ראשון
להשתתפות ליומיים .
בין השעות 21:45-19:10
חדרי
למעוניין ניתן להזמין
רח ' ההרדוף  5מרכז קהילתי
ת
ישירו
לינה זולים באזור
ליד התח'המרכזית החדשה
בבתי ספר שדה חצבה
בראשון לציון
מיני אירוע בנושא:
במספר  052-4843781או
"הבטחות השחרור "
באחד הצימרים באזור
 ₪ 25דמי קופון
:עידן  .עין יהב וצופר
**************
במספר 1800-225-007-

אירועי ק"ק מרכז
ביום שלישי 13.03.18
בין השעות22:00-20:00 :
ברח' פינסקר  6נוף המושבה
"מעונות מכבי "

בפתח תקווה

אירוע ק"ק how
ביום ראשון 11.03.18
בין השעות21:00-19:30 :
ברח' החוצבים  3בספריה
מול המועצה

במבשרת

מיני אירוע בנושא:
סדנא בנושא:
"קבלת התוכנית וקבלה
"רק להיום "
עצמית "
 ₪ 25דמי קופון
 ₪ 25דמי קופון
*************
*************
במהלך סוף השבוע נקיים ביום שישי 16.03.18
בין השעות11:30-09:30 :
מכירה חפצים
לתרום
.כל מי שמעוניין
ברח' נחום ליפשיץ  12מרכז
חפצים כמו :כלי בית ,מתנות דב במרתף קהילת "ידידה "
,כלי נוי ,עבודות יד,תמונות
בירושלים
במצב טוב בלבד מוזמן להביא
מיני אירוע בנושא:
אותם במהלך סוף השבוע
"מעבדות לחירות "
למלון שפיים ,או לפני זה
 ₪ 25דמי קופון
לבית או איי
*************

פירוט תרומות שהתקבלו בחודש ינואר
ק"ק צפון
בת חפר יום שבת
חדרה יום א '
חדרה יום ב'
חיפה יום ב'
כנרת המושבה יום א'
כרמיאל יום ד'
עפולה יום ג'
 OA\howארצי
בית הכרם יום ג'

500
200
500
700
200

ק"ק שפלה דרום
אשקלון יום ג'
בת ים יום א '
ראשל"צ יום א'
ראשל"צ יום ה'
ראשל"צ יום שבת

 339רחובות יום ה '
 400קרית גת יום א '
מודיעין יום ג'
 300ירושלים
מרכז דב יום שישי
9:00

הכנסות נוספות

2018
ק"ק מרכז

900
200
1,000
850
700
1,000
300
1,000

רמת גן יום ב' 20:30
רמת גן יום ג' 19:00
רמת גן יום ו' 15:30
רמת גן שבת 9:00
תל אביב אנגלית יום א'

תרומות מישיבות מש"א וק"ק
710
551
765
1593
500

ק"ק שרון

הוד השרון יום ה'
הרצליה יום ב'
הרצליה יום ו'
 600נתניה יום א'

800
400
1,340
1,000

₪0
ישיבת מש"א
₪ 94
ישיבת קק"מ
₪0
ישיבת ק"ק שרון
ישיבת קק" שפלה \דרום ₪ 0
₪ 60
ישיבת ק"ק  howארצי
מכירת ספרות
מכירת ספרות ואבזרים 3469₪
תרומות מקופונים
₪ 400
כרמיאל יום רבעי

המסורת הראשונה מלמדת אותנו שטובתנו המשותפת קודמת ,החלמה אישית תלויה באחדות או.איי.
לפי המסורת הרביעית  -כל קבוצה צריכה להיות עצמאית ,פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות
או על או.אי .ככלל .יש נושאים רבים ,שבמסגרת עקרון העצמאות ,כל קבוצה קובעת לעצמה ,כגון :יום,
שעה ,אורך ומבנה הפגישה .אולם יש תחומים המהווים את טובתנו המשותפת של כלל קבוצות או איי
ישראל שקבוצות לא יכולות לשנות שכן החלטות כאלו ישפיעו על קבוצות אחרות.
נשאלת השאלה – כיצד נקבעת טובתנו המשותפת של כלל קבוצות או איי ישראל שעל הקבוצות
בחברותא לקבל במסגרת עקרון האחדות?
התשובה נמצאת במסורת השנייה – לצרכי הקבוצה יש רק סמכות יסוד אחת – אלוהים אוהב כפי
שהוא עשוי להתבטא במצפון הקבוצה .מנהיגינו אינם אלה משרתים שזכו לאמון .אין הם מושלים .כפי
שהחלטות בקבוצות נעשות בתהליך של מצפון קבוצה ,כך החלטות מהותיות עבור כלל הקבוצות נעשה
בדרך של מצפון קבוצה ארצי .כלומר ,ההחלטות לא נקבעות על ידי מש"א אלא על ידי נציגי כל
הקבוצות שהם מהווים את מצפון הקבוצות הארצי של או.איי .ישראל הקבוצות .מצפון הקבוצה הארצי
נערך בכל שנה בחודש יוני במסגרת הועידה העסקית של או איי.
כיצד כל חבר.ה או.איי .יכול/ה להשפיע על מצפון הקבוצות הארצי של או.איי?
ראשית ,אם יש לך הצעה שאת/ה חושב שנכון לדון בוועידה העסקית עליך להעביר את ההצעה לקבוצת
הקישור עד לתאריך  .31.3.2018כל ההצעות מכלל החברים בחברותא ירשמו ונציגי קבוצות הקישור
יערכו הצבעה האם להעלות את ההצעות לוועידה העסקית .הצעות שיקבלו מעל  30%מקולות המצבעים
בקבוצת הקישור יועלו לדיון בוועידה העסקית.

חשוב לא פחות  -על מנת שמצפון הקבוצה הארצי אכן ייצג את רצון הקבוצות ,חשוב מאוד שכל
קבוצה תשלח נציג לוועידה שישמש "הקול של הקבוצה" שכן החלטות שמתקבלות מחייבות
את כלל הקבוצות.

מהי קבוצת קישור? קבוצת קישור כוללת נציגים המגיעים ממספר קבוצות ,על מנת לחזק זו את
החלמתה של זו וכן לארגן אירועים ,לקבל החלטות וכן לסייע זו לזו .בישראל ,קיימות מספר קבוצות קישור,
המאגדות את כלל קבוצות או.איי בארץ .קבוצת הקישור הקיימות :צפון ,מרכז ,שפלה\ דרום,שרון וhow -
ארצי .כל קבוצה רשאית להשתייך לכל קבוצת קישור אחרת ,בתנאי שהיא עומדת בתקנון הנקבע בקבוצת
הקישור .חשוב לזכור כי החברותא שלנו היא עבור כולנו  -זו האחריות של כלל החברים לגלות אחריות
ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות .מה נעשה עם הכסף שנאסף? איך אפשר לפעול למען החלמתנו
המשותפת? כל זאת ועוד  -בקבוצת הקישור שלך.

