
,ֵאִלי
ֵתן ִבי ֶאת ַהַשְלָוה

ְלַקֵבל ֶאת ַהְדָבִרים ֶשֵאין  
,ִביכֹוְלִתי ְלַשּנֹוָתם

,ָהאֹוֶמץ
,ְלַשּנֹות ֶאת ֲאֶשר ִביכֹוְלִתי

ְוַהְתבּוָנה
.לַהְבִחין ֵבין ַהְשַנִים

ְתִפיַלת ַהַשְלָוה



דבר לחברים החדשים

יתר אנונימיים היא חברותא של אנשים שבעזרת  אכלני

מחלימים מאכילת יתר  , בכוח ובתקווה, התחלקות בניסיון

אנו מקבלים בברכה כל מי שרוצה להפסיק לאכול  . כפייתית

.  באופן כפייתי

אנו תומכים בעצמנו  ; אין תשלומי חובה או דמי חברות

ידי תרומותינו ואיננו מעודדים או מקבלים תרומות  -על

.  מבחוץ

אידיאולוגי  , פוליטי: איי אינו קשור לשום ארגון חיצוני.או

. איננו נוקטים עמדה בעניינים חיצוניים. או דתי

מטרתנו העיקרית היא להימנע מאכילה כפייתית ולשאת  

איי לאלו  .הצעדים של או12את בשורת ההחלמה באמצעות 

.שעדיין סובלים

אנו מבקשים מכם לתת  . מה להכיר את הדרך הזו-דרוש זמן

ש פגישות לפחות לפני  , לתוכנית הזדמנות הוגנת ובואו ְלשֵׁ

.שתחליטו אם זה מתאים לכם

.  הפגישה עשויות להתעורר שאלותבמהלך

, אנו מבקשים מכם להמתין בסבלנות עד לסיום הפגישה

._______ידי   -אז יינתן הסבר על

אנחנו כאן  , המשיכו לבוא-חוזרים או ותיקים , חברים חדשים

.  בשבילכם



שמירה על האנונימיות בזום



ֶשָאְבָדה ָלנּו  , הֹוֵדינּו ֶשָאנּו ַחְסֵרי אֹוִנים מּול ָהֹאֶכל( 1) 
.ַהְשִליָטה ַעל ַחֵיינּו

ִהַגְענּו ֶלֱאמּוָנה ֶשֹכַח ָגדֹול ֵמִאָתנּו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר ָלנּו ( 2) 
.ֶאת ְשִפיּות ַדְעֵתנּו

,  ֶהְחַלְטנּו ִלְמסֹור ֶאת ְרצֹוֵננּו ְוַחֵיינּו ְלַהְשָגַחת ֱאֹלִהים( 3) 
.ְכִפי ֶשָאנּו ְמִביִנים אֹותֹו

.ָעִשינּו ֶחְשבֹון ֶנֶפש נֹוֵקב ַוֲחַסר ַפַחד ִעם ַעְצֵמנּו( 4) 

ַעְצֵמנּו ְוָאָדם נֹוָסף ַעל ִטְבָעם  , הֹוֵדינּו ִבְפֵני ֱאֹלִהים( 5) 
.ֶשל ְפָגֵמינּוַהְמֻדָיק

ְיַשְחֵרר אֹוָתנּו ֶשֱאֹלִהיםָהִיינּו ְנכֹוִנים ַלֲחלּוִטין ( 6) 
.ִמְפָגִמים ֵאֶלה ְבָאְפֵינּו

.ֶשְיַשְחֵרר אֹוָתנּו ֵמֶחְסרֹונֹוֵתינּוַבֲעָנָוהִביַקְשנּוהּו ( 7) 

ָעִשינּו ְרִשיַמת ָכל ָהֲאָנִשים ֶשָבֶהם ָפַגְענּו ְוָהִיינּו ְנכֹוִנים  ( 8) 
.ְלַכֵפר ַעל ַמֲעֵשינּו ִבְפֵניֶהם

ִכַפְרנּו ַעל ַמֲעֵשינּו ִבְפֵני ֲאָנִשים ֵאֶלה ְבֵמיָשִרין ְבָכל ָמקֹום  ( 9) 
ְפָרט ְלִמְקִרים ֶשַמֲעֶשה ֶזה ָהָיה פֹוֵגַע ָבֵהם אֹו , ֶשַהָדָבר ִנַתן

.ַבֲאֵחִרים

.ִהְמַשְכנּו ְבֶחְשבֹון ַהֶנֶפש ְוַכֲאֶשר ָשִגינּו הֹוֵדינּו ְבָכְך ִמָיד( 10) 

ְלַשֵפר ֶאת ַהֶקֶשר  , ִחְפָשנּו ְבֶדֶרְך ֶשל ְתִפָלה ּוֶמִדיַטְצָיה( 11) 
ְכֶשָאנּו ִמְתַפְלִלים  , ְכִפי ֶשָאנּו ְמִביִנים אֹותֹו, ַהַהָכָרִתי ִעם ֱאֹלִהים

. ְלַבֵצַע זֹאתַהֹכחַ ַרק ָלַדַעת ֶאת ְרצֹונֹו ֲעבּוֵרנּו ּוְמַבְקִשים ֶאת 

ִמֶשָעְבָרה ָעֵלינּו ִהְתעֹוְררּות רּוָחִנית ְכתֹוָצָאה ִמְצָעִדים  ( 12) 
ְוִלְנהֹוג ְלִפי ְכִפָיִתִייםֶיֶתר -ִנִסינּו ָלֵשאת ְבשֹוָרה זֹו ְלַאְכָלֵני, ֵאֶלה

.ֶעְקרֹונֹות ֵאֶלה ְבָכל ְתחּוֵמי ַחֵיינּו 

ָעָשר ַהְצָעִדים-ְשֵנים



ֶעְשֵרה ַהָמסֹורֹות-ְשֵתים
ַהְחָלָמה ִאיִשית ְתלּוָיה ָבַאְחדּות  ; טֹוָבֵתנו ַהְמֻשֶתֶפת קֹוֶדֶמת( 1) 
.ֵאיי. אֹו

אֹוֵהב  ֱאֹלִהים-ְלָצְרֵכי ַהְקבּוָצה ֵיש ַרק ַסְמכות ְיסֹוד ַאַחת ( 2) 
ַמְנִהיֵגינו ֵאיָנם ֶאָלא. ְכִפי ֶשהּוא ָעשּוי ְלִהְתַבֵטא ְבַמְצפון ַהְקבּוָצה

.ֵאין ֵהם מֹוְשִלים, ְמָשְרִתים ֶשָזכו ְלֵאמּון

ִהיא ָהָרצֹון ְלַהְפִסיק  . איי. אֹו-ַהְדִריָשה ַהְיִחיָדה ַלֲחֵברות בְ ( 3) 
.ֶלֱאֹכל ְבֹאֶפן ְכִפָיִתי

ְפָרט ְלִעְניָיִנים  , ָכל ְקבּוָצה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעְצָמִאית( 4) 
.ִבְכָלל. אייֵ . ַהַמְשִפיִעים ַעל ְקבּוצֹות ֲאֵחרֹות אֹו ַעל או

ָלֵשאת ֶאת ַהְבשֹוָרה  -ְלָכל ְקבּוָצה ַמָטָרה ִעיָקִרית ַאַחת ( 5) 
.ְלַאְכָלֵני ֶיֶתר ְכִפיָיִתִיים ַהַמְמִשיִכים ִלְסבֹול

אֹו ַתְשִאיל ֶאת , ְתַמֵמן, ִתְתֹמְךְלעֹוָלם לא . ֵאיי. ְקבּוַצת אֹו( 6) 
ְכֵדי ֶשְבָעיֹות ֶשל  , ְשָמה ְלמֹוָסדֹות ְמֹקָרִבים אֹו ְלָיְזָמה ִחיצֹוִנית

.ְרכּוש ְויְֻקָרה לֹא ַיִסיחו ֶאת ַדְעֵתנו ִמַמְטָרֵתנו ָהִעיָקִרית, ָממֹון

ָלֵשאת ֶאת ַעְצָמה ַלֲחלוִטין ְוִלְדחֹות ְתרומֹות  ְקבּוָצהַעל ָכל ( 7) 
.ִמַבחּוץ

ֲאָבל  , ְלִהיָשֵאר ִבְלִתי ִמְקצֹוִעִיים" ַאְכָלֵני ֶיֶתר ֲאנֹוִניִמִיים"ַעל ( 8) 
.ֶמְרְכֵזי ַהֵשרּות ֶשָלנו ְיכֹוִלים ְלַהֲעִסיק עֹוְבִדים ְמיָֻחִדים

ֲאָבל ָאנו ְיכֹוִלים ִליצֹור  , ְבתֹור ֶשָכֶזה ְלעֹוָלם לֹא ְיֻאְרַגן. ֵאיי. אֹו( 9) 
ֶמְרְכֵזי ֵשרּות וְוָעדֹות ָהַאֲחָרִאים ְיִשירֹות ְלֵאֶלה ֶשאֹוָתם ֵהם  

.ְמָשְרִתים

,  ֵאין ֵדָעה ַעל ִעְנָייִנים ִחיצֹוִנִיים" ַאְכָלֵני יֶתר ֲאנֹוִניִמִיים"לְ ( 10) 
.ְבַמֲחלֹוקֹות ִציבוִריֹות ָכְלֶשֵהן. ֵאיי. ְלִפיָכך ֵאין ְלָעֵרב ֶאת ַהֵשם אֹו

ְמִדיִניות ַיֲחֵסי ַהִצבור ֶשָלּנו ְמֻבֶסֶסת ַעל ְמִשיָכה ְולֹא ַעל  ( 11) 
,  ָבַרְדיֹו, ָעֵלינּו ִלְשמֹור ַעל ֲאנֹוִניִמיות ִאיִשית ַבְדפּוס. ִפְרֹסֶמת

.ַבֵטֵלִויְזָיה וִבְשַאר ֶאְמְצֵעי ַהִתְקֹשֶרת ַהִציבוִרִיים, ַבְסָרִטים

ְלַהְזִכיֵרנּו  -ֲאנֹוִניִמיות ִהיא ַהָבִסיס ָהרוָחִני ְלָכל ָמסֹורֹוֵתינּו ( 12) 
.ֶשָהֶעְקרֹונֹות קֹוְדִמים ָלִאיִשיּות, ָתִמיד



7מסורת 

ניתן לתרום ישירות באתר 
-באמצעות כרטיס אשראי

:לדף התרומה בעבריתקישור

https://www.oa-
israel.org/contribute

Direct link to the 7th

tradition contribution:

https://www.oa-
israel.org/eng/contribute

באמצעות העברה בנקאית ישירות  
לחשבון הבנק שלנו

12בנק -בנק הפועלים 

613סניף ' מס-ג "ביאליק ר

425050-חשבון ' מס

,  אם התרומה היא בשם קבוצה❖
 .לציין בהערות את שם הקבוצה

אין צורך  , אם התרומה פרטית❖
רק לציין בהערות  , לציין שם

.  תרומה

בפגישה האחרונה בכל חודש 
דקות להעברת  3נקדיש 

תרומה אישית חודשית
בהעברה  ,דרך האתר

בנקאית

https://www.oa-israel.org/contribute
https://www.oa-israel.org/eng/contribute


ִהיָמְנעּות

היא הפעולה של הימנעות מאכילה כפייתית ומהתנהגויות  
תוך כדי עבודה לקראת משקל גוף  , כפייתיות הקשורות לאוכל

.     בריא או לשמירתו

וחיים רגשית וגופנית היא התוצאה של עבודה , החלמה רוחנית
אנונימיים על  אכלני יתר על פי תכנית שנים עשר הצעדים של

.בסיס יומי



אנונימיות
האנונימיות מאפשרת לכל אחד מאתנו את חופש הביטוי  

מה שאנו שומעים בפגישות  .ומבטיחה אותנו בפני רכלנות
אחר .אי. והדברים שאנו מתחלקים עליהם עם חבר או

.צריך להישמר בכבוד ובסודיות, לפגישותמחוץ

בין  , צד נוסף של האנונימיות הוא שכולנו שווים בתוכנית
המקצוע והמעמד החברתי שלנו  ,אם אנו חדשים או ותיקים

.איי. אינם משנים כלל בתוך או. איי. או-מחוץ ל
יש  . איי.או-האנונימיות מבטיחה שרק לנו כפרטים ב

.איי.או-בחברים את הזכות לגלות לאחרים שאנו

,  בציבור. איי. יש להתנהג בדיסקרטיות כשפוגשים חברי או
או לאחר ,ומדברים עם בני הביתאו כשמתקשרים לחברים
או כשמשאירים הודעות שמע  , שנפגשים עם חברים בזום

.או כתב באמצעי התקשורת השונים

או הרשומים בצמידות  , מספרי הטלפון המועברים בקבוצות
.  איי.מיועדים לשיחות או, לשם שלנו במהלך פגישת הזום

בלבד

אך  ,אנו משתמשים בשמנו הפרטי בלבד. איי. בפגישות או
אין זו שבירת אנונימיות לתת ולהשתמש בשמנו המלא בתוך  

.איי.של אוהקבוצה או בגופי השירות

אין זו שבירת אנונימיות לבקש עזרה של הצעד השנים עשר  
כל עוד אנו נמנעים מדיון  ,עבור חברים הנמצאים בצרה

.אישיות ספציפיות שלהםבבעיות 

אנונימיות היא הבסיס הרוחני של תוכניתנו המבטיחה  
היא כי  המשמעות .שהעקרונות קודמים לאישיותתמיד

. אך החברים בה אנונימיים, עצמה אינה אנונימית. אי.או

.לעקרון זהיוצאים מהכללאין

איננו , .איי. בעוד שיש להביא לידיעת הציבור על קיום או
,  ברמת העיתונותהאישית שלנואת האנונימיותשוברים 

.וכל שאר אמצעי התקשורת הציבוריים, טלוויזיה, הרדיו

איי  . חשיפת תווי הפנים המאפשרת לזהותנו כחברי או
היא הפרה של מסורת  באמצעי התקשורת הציבוריים

.גם אם אנו מזדהים בשמנו הפרטי בלבד, האנונימיות



איי  .יתר הכלים של או
ֵשרּות1.
פעולה שעוזרת לאכלן כפייתי אחר או  כל

-מוסיפה איכות להחלמה שלנו , לקבוצה
לשוחח  , לאמן, לסדר כסאות לפני הפגישה

למלא תפקידים  , עם חברים חדשים
בקבוצות הקישור או  , אחרים בקבוצה

הקבוצה היא גוף  . במרכז השירות הארצי
לכן עלינו לדאוג בעצמנו לכל  , עצמאי
תלוי בכל אחד . איי.קיומו של או. צרכינו

בעלי  . מאתנו ובנכונות שלנו לתת שירות
ידי הקבוצה לפרק -התפקידים נבחרים על

.  זמן מוגדר

ָתְכִנית ֲאִכיָלה2.
מאכילהלהימנעלנועוזרתאכילהתוכנית

שלהגופנייםבהיבטיםולטפל,כפייתית
אתבוחרחברכל.איי.באו.מחלתנו
גםאפשר.לוהמתאימההאכילהתוכנית

אתלכתובמומלץ.מקצועיתעזרהלקבל
בסיסעללמאמןאותהולמסורהתוכנית

.יומי

ָתְכִנית ְפעּוָלה3.
הפעולותזיהוישלתהליךהיאפעולהתוכנית

תוכנית.ויישומןשלנוהאישיתבהחלמההתומכות
,נכונהוהתנהלותאיזוןלחיינולהביאעוזרתהפעולה

,לחברמחברשונההיא,האכילהתוכניתוכמו
.בחיינושונותבתקופותומשתנה

ְפִגישֹות4.
אכלניםשנילפחותשלפגישותהן.איי.אופגישות

בבעיהלהזדהותלנומאפשרותהפגישות,כפייתיים
מעבודתהנובעהמשותףהפתרוןאתולבססמשותפת

האינטרנטובאתרהפגישותבדף.הצעדיםעשר-שנים
הפגישותכלעלהמידעמרוכזישראל.איי.אושל

.בארץ

ְמַאֵמן5.
מאמנים הם . המאמן הוא אחד המפתחות להצלחתנו

פי  -המחויבים להימנעות ולחיים על. איי.חברי או
מבקשים   אנו . הצעדים והמסורות כמיטב יכולתם

,  לנו בעבודת התוכנית במישור הגופנימהמאמן לעזור 
.הרגשי והרוחני

.כרצונומאומן יכול לבחור ולהחליף מאמנים
ר או שיש לו מה שאתה רוצה ושאל אותו  . איי.ְמָצא ָחבֵׁ

מדריך  "מידע נוסף נמצא בחוברת . כיצד השיג זאת
".הצעדים12מאמנים דרך "ו" למאמנים

ֶטֶלפֹון6.
מסרונים  שולחים, רבים מאתנו מתקשרים בטלפון

או דואר אלקטרוני למאמנים ולחברים אחרים  
תקשורת כזו יכולה להקל  . בתוכנית על בסיס יומי

עלינו גם כאשר אנו מתמודדים עם העליות  
.  והמורדות של החיים

נועדו  מספרי הטלפון הנרשמים בצמידות לשמנו 
.בלבד. איי. לשיחות הנוגעות לאו

ְכִתיָבה7.
להביןלנומסייעתורגשותינומחשבותינוכתיבת

תמידשלאבצורה,ותגובותינופעולותינואת
זוהבנה.דיבוראומחשבהבאמצעותלנומתגלה
.לנוהנכונותהפעולותבבחירתעוזרת

ספרות8.
,איי.אושלהמאושרתהספרותאתקוראיםאנו

יומיתקריאה.וחוברותעלונים,ספריםהכוללת
12-והצעדים12עקרונותלפילחיותלנומסייעת

.המסורות

מאחדוהקריאוהציגו,אנא-ספרותת/אחראי
.דקות3-כהחוברותאוהספרים



ַרק ְלַהיֹום
ְולֹא , ֶאְשַתֵדל ִלְחיֹות ְביֹום ֶזה ִבְלַבדְלַהיֹוםַרק

-ֲאַנֶסה ִלְפתֹור ֶאת ָכל ַבֲעיֹוַתי ְבַבת

-אּוַכל ַלֲעשֹות ְדָבִרים ִבְשֵתים. ַאַחת

ֶעְשֵרה ַהָשעֹות ֶשָהיּו ַמְרִתיִעים אֹוִתי  

.  לּו ָיַדְעִתי ֶשָעַלי ַלֲעשֹוָתם ָכל ַחַיי

ְכמֹו ֶשָאַמר ַאְבָרָהם , ֶאְהֶיה ָשֵמחַ ַרק ְלַהיֹום   

ָהָאָדם ְשֵמִחים  -ֹרב ְבֵני: "ִליְנקֹוְלן

ְבִמיָדה ֶשֵהם ַמְחִליִטים ִלְהיֹות  

". ָכֵאֶלה

ֲאַנֶסה ְלִהְסַתֵגל ְלַמה ֶשַקָים ְולא ְלַהיֹום  ַרק

,  ֲאַנֶסה ְלַהְתִאים ַהכל ָלְרצֹונֹות ֶשִלי

, ֲאַקֵבל ָכל ֶשָיבֹוא ְכִפי ֶשהּוא

.ְוַאְתִאים ֲאִני ֶאת ַעְצִמי ַלכל

, ֶאְלַמד ַמֶשהּו מֹוִעיל, ֲאַנֶסה ְלַאֵמן ֶאת מֹוִחיַרק ְלַהיֹום   

ֲהָבָנה ְוִרכּוז, ֶאְקָרא ַמֶשהּו ַהדֹוֵרש מּוָדעּות

ֶאֱעֶשה : ִבְשלֹוָשה ְדָבִרים ֵאיִטיב ְלִנְשָמִתיַרק ְלַהיֹום

ִאם . ָמה מֹוִעיל ְבִלי ֶשִיָּוַדע לֹו-ְלִמיֶשהּו ְדַבר

ֶאֱעֶשה  . ֶזה לא ֵיָחֵשב, ַהָדָבר ִיָּוַדע ְלִמיֶשהּו

-ְשֵני ְדָבִרים ְלָפחֹות ֶשֵאיִני רֹוֶצה ַלֲעשֹוָתם 

לֹא ַאְרֶאה ְלִאיש ֶשִרְגשֹוַתי  . ַרק ְלֵשם ִאמּון

ַאְך ַהיֹום לֹא , ֲאִני ָעלּול ְלִהיָפַגע-ִנְפְגעּו 

ִיְראּו זאת

,  ֵאָרֶאה ְכֵמיַטב ְיָכְלִתי, ֶאְהֶיה ִחיּוִבי יֹוֵתרַרק ְלַהיֹום

ֶאְתַנֵהג  , ֲאַדֵבר ְבַשְלָוה, ֶאְתַלֵבש ַכָיאּות

לֹא ַאֲעִביר ִבֹקֶרת ַעל ֲאֵחִרים , ַבֲאִדיבּות

לֹא ֲאַחֵפש ְפָגִמים ְבשּום ָדָבר  . ֲאִפילּו ִבְמַעט

.ְולֹא ֲאַנֶסה ְלַתֵקן ִאיש חּוץ ֵמַעְצִמי

ִיָתֵכן ֶשלֹא  . ִתְהֶיה ִלי תֹוְכִניתרק ְלַהיֹום

ַאְך  , אּוַכל ַלֲעשֹוָתּה ִבְשֵלמּות

ִהיא ִתְהֶיה ִעִמי ְוֶאְחסֹוְך  

ֵמַעְצִמי ַמֲעִשים ְפִזיִזים  

.ְוַהְחָלטֹות ֻמְטעֹות

ִתְהֶיה ִלי ֲחִצי ָשָעה ַרק ַרק ְלַהיֹום

ֲאַנֶסה ְלֵהָרַגע ַבְֶמֶשך . ְלַעְצִמי

ְזָמן ֶזה ּוְלִהְתבֹוֵנן ְבֲחָיי ִמָזִוית  

.  ְרִאָיה טֹוָבה יֹוֵתר

ִבְמיָֻחד לֹא ֶאְפַחד  , לֹא ֵאיָרַתעַרק ְלַהיֹום

ֵלָהנֹות ִמַמה ֶשָיֶפה ְוַאֲאִמין 

ֶשְכִפי  ֶשַאִביט ֲאִני ַעל 

.ָהעֹוָלם ֵיָרֶאה ִלי, ָהעֹוָלם



"ֲאִשים ָיִדי ְבָידך"

.  ֲאִשים ָיִדי ְבָיְדָך ּוְבַיַחד נּוַכל ַלֲעשֹות ַמה ֶשֵמעֹוָלם לֹא ָיֹכְלנּו ַלֲעשֹות ְלַבד

.  ְתחּוַשת ֹחֶסר ָהאֹוִנים ֵאיָנּה ַקֶיֶמת עֹוד

. ֵאיֶנּנּו ְצִריִכים ִלְסמֹוְך יֹוֵתר ַעל ֹכַח ָהָרצון ַהִבְלִתי ָיִציב ֶשָלנּו

.  ֵמַעְכָשיו ֻכָלנּו ַיַחד מֹוִשיִטים ָיֵדינּו ְלֵעֶבר ֹכַח ְוָעְצָמה ְגדֹוִלים ִמֶשָלנּו

.ֲאנּו ְמַגִלים ַאֲהָבה ְוֲהָבָנה ֵמֵעֶבר ַלֲחלֹומֹות ַהְפרּוִעים ְביֹוֵתר ֶשָלנּו, ְכֶשָאנּו ְמַשְלִבים ָיַדִים



,ֵאִלי

ֵתן ִבי ֶאת ַהַשְלָוה

,ְלַקֵבל ֶאת ַהְדָבִרים ֶשֵאין ִביכֹוְלִתי ְלַשּנֹוָתם

,ְלַשּנֹות ֶאת ֲאֶשר ִביכֹוְלִתי, ָהאֹוֶמץ

.ְוַהְתבּוָנה לַהְבִחין ֵבין ַהְשַנִים

ֶזה ִיְפַעל ְוַיֲעזֹור, ִאם ַנְתִמיד ְוַנֲחזֹור
ִעם ַהְרֵבה ַאֲהָבה

ְתִפיַלת ַהַשְלָוה


