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  ראשית דבר
  
  

ח הצוות המשרדי אשר "את דוהחברתיי� שר הרווחה והשירותי� , כ משה כחלו�"הנני מתכבד להגיש לח

אשר , הצוות הוק� על מנת לגבש קריטריוני� לבחינת תופעת הכתות. עסק בתופעת הכתות בישראל

  . לצור� קביעת מדיניות משרדית, לפעילות� סממני� והשפעות שליליי�

  

א� לנפגע ולבני משפחתו החברות בכת מהווה , תחו� הכתות מהווה תופעה שולית מבחינת שכיחותו בישראל

, אשר מחייב את הממשלה והחברה בישראל לתת את הדעת על הישנותה של התופעה, משבר שורשי עמוק

כבר בשנות , תופעת הכתות אינה חדשה בישראל. יוע ה� בהיבט הטיפולי וה� בהיבט המניעתיולבחו� דרכי ס

אול� המלצות הוועדה אשר אושרו בשנת ,  גלזר� כ תעסה"משרדית בראשות ח�השמוני� מונתה וועדה בי�

  .למעט במקרה אחד, לא יושמו,  בממשלה1995

  

�גורמי המקצוע לייצר תפישה הניתנת ליישו� אשר הנחיתי את , כמי שעמד בראש הצוות והוביל את התהלי

, בי� א� בטווח המיידי ובי� א� בטווח הביניי�, שובות הניתנות ליישו�תבמסגרתה יוצגו המלצות צנועות ו

�על הצוות , זיהינו כי תחו� הכתות אינו מוכר למקצוע העבודה הסוציאלית ועל כ�, כמו כ�. או בטווח הארו

  .לצד הנחיות המנהל הכללי, � זה להכי� מדרי� לעובד הסוציאליהטיפולי שהיה שות" למהל

  

הדוח מהווה צעד ראשו� . א� היא לא תמה ע� הגשת הדוח, אני מאמי� כי משימת הצוות הייתה חיונית

אשר העובדי� הסוציאליי� וגורמי� המקצועיי� אחרי� טר� עסקו , פתיחת צוהר לעול� חדש, בדר� ארוכה

הניצבת בפתחי , תו� גילוי ערנות יתר לתופעה זו, לאתר ולזהות, לאבח�, מודבו וכעת ה� נדרשי� לל

צוות המשרד שומר לעצמו את הזכות לחזור ולדו� בפרטי� אשר , בהקשר זה. המחלקות לשירותי� חברתיי�

  .    טעוני� ליבו� נוס"

  

 הדר� יעלה הצור� וכי בהמש�, אציי� כא� כי ההערכות לתופעה אינה יכולה להישאר בדלת אמות הרווחה

וגורמי� ממסדיי� נוספי� העוסקי� באכיפת , ה� חברתיי� וה� כלכליי�, לשלב משרדי ממשלה נוספי�

  .החוק

  

על שהטיל עלי לעמוד , שר הרווחה והשירותי� החברתיי� הקוד�, כ יצחק הרצוג"אני מבקש להודות לח

ני המשפחות אשר ניאותו להופיע בפני אודה ג� לכל המומחי� וב .בראש הצוות ולעסוק בסוגיה סבוכה זו

ואשלח תודה מיוחדת לחברי הצוות אשר עמלו על איסו" , בשיתו" הידע הרב אשר צברו, הצוות ולסייע לנו

אני תקווה כי פרסו� הדוח יביא להעלאת המודעות בקרב הציבור לתופעה זו ולשיפור . המידע והכנת הדוח

  . זהבתחו� ייחודי, יכולות ההתמודדות והטיפול

  
  

  ,ב ב ר כ ה   
    

  איצקובי# נחו�  
  המנהל הכללי  
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  עבודת הצוות

  

לצור� קביעת , תכלית הקמת הצוות הייתה לגבש קריטריוני� ולבחו� את פעילות הכתות הפוגעניות

, אביב�ס שרו� מלמד מעיריית תל"אליה� חברה עו, חברי הצוות ה� עובדי המשרד. מדיניות משרדית

  ".גאולה מרצו� "שתרמה מניסיונה במבצע

  

צוות משנה לכתיבת הסקירה : עבודת הצוות כללה ישיבות מליאה וכ� פעילות בשלושה צוותי משנה

צוות משנה לגיבוש הנחיות לעובדי� הסוציאליי� וצוות משנה לבחינת ההיבטי� המשפטיי� , התיאורטית

  .של פעילות הכתות

  

  . בסיומה של כל ישיבה נכתב והופ# פרוטוקול מסכ�

  

התקבלו , בעקבות הפרסו�. פורס� קול קורא שהזמי� את הציבור להביע עמדה בנושא, � הקמת הצוותע

חלק� היו פניות אישיות ובקשות , חלק� הציעו עצות והמלצות לפעולה,  תגובות מגוונות50�למעלה מ

  . לתיאו� פגישה

  

יות ייפגשו ע� הפוני� שהיו כי שני צוותי משנה המורכבי� מעובדות סוציאל, הוחלט על ידי חברי הצוות

שמיעת עדויות אלו סייעה רבות להבנת המורכבות ). בעיקר בני משפחה(מעונייני� בפגישה ע� חברי הצוות 

  . של הנושא

  

מומחי� . קיי� שימוע ציבורי ונגיש לכל גור� העשוי להיות מושפע ולסייע לגיבוש ההמלצותא" הצוות 

חברי הצוות שמעו ג� מנהלי מחלקות ; פני נציגי הצוותשוני� מהאר# הוזמנו להציג את עמדת� ב

  .אשר לה� נגיעה לסוגיית הכתות, לשירותי� חברתיי� מהשלטו� המקומי

  

נפגשו אלה ע� כמה מהחוקרי� , ר הצוות וחברי� נוספי�"במסגרת סיור לימודי כללי של יו, בנוס"

  .ב"בארה, והמטפלי� המובילי� בתחו�

  

. הציגו את עמדת� ותרמו רבות לגיבוש המסקנות ולהמלצות, � שנענו לקריאההצוות מודה לכל אות� פוני

  .שתרמו רבות לגיבוש הדוח המסכ�, מתי ליבלי�' ר גבי זהר ולגב"תודה מיוחדת שמורה לד
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  ): שמות משפחה–ב "לפי סדר א(חברי הצוות 

  

 ר"יו, מר נחו� איצקובי# •

 חברה , ד בתיה ארטמ�"עו •

 חברה, ס יעל הרמל"עו •

 חבר,  מנח� וגשלמר •

 חברה, ס ניבה מילנר"עו •

 חברה , ס שרו� מלמד"עו •

 חברה, ס חנה סלוצקי"עו •

 חבר, ס יקותיאל צבע"עו •

 חברה, אהובה קרקובר' גב •

 חברה , ס מיכל רבי�"עו •

 

 עורכת הדוח  , חנה קופפר' גב •

 מרכז , מר עידו בנימי� •

  

  

אשר ניאותו להיפגש ע	 חברי , הנוספי	למטפלי	 ולגורמי	 הרלוונטיי	 , חברי הצוות מודי	 לחוקרי	

מהכח אל "כל זאת על מנת לסייע בהוצאת דוח זה , העבירו חומרי	 ותרמו מזמנ	 ומידיעותיה	, הצוות

שכ� מתו, רצו� לשמור על צנעת הפרט בחרנו שלא לפרס	 , להל� רשימה חלקית של גורמי	 אלה". הפועל

  .את שמות המשפחות שהופיעו בפני הוועדה

  

 מטפל ויוע# למשפחות נפגעות כתות, ס קליני"עו, בי זהרר ג"ד •

מלמדת במסגרות שונות , דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בתחו� נפגעי כתות, מתי ליבלי�' גב •

 ומנחה קבוצות הדרכה למטפלי�

 אביב�לפסיכולוגיה מתקדמת בתל" מכו� גרי�"מומחה בפסיכולוגיה קלינית ומנהל , ר דוד גרי�"ד •

 משרד הבריאות, אביב�פסיכיאטר מחוז תל, שיר עוזי "ד •

 מנהלת המרכז הישראלי לנפגעי כתות, רחל ליכטנשטיי�' גב •

 יועצת משפטית במרכז הישראלי לנפגעי כתות, שרונה ב� משה' גב •

 אביב�עיריית תל, מנהלת אג" מזרח, נועה  שלו�' גב •

 מנהלת המחלקה לשירותי� חברתיי� גליל תחתו�, נועה שח�' גב •
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  תקציר מנהלי	

  

השיח החברתי סביב התופעה אינו מאופיי� בהסכמה רחבה , בשל כ�. תופעת הכתות היא מורכבת ורבת פני�

תופעה זו קשורה בשינויי� ערכיי� עמוקי� שהתרחשו בעשרות השני� . ומבטא עמדות שונות וא" מנוגדות

 כי ,התופעה ומאפייניה עולהמבחינה של . האחרונות והביאו לערעור של המבני� החברתיי� הקודמי�

.  להנהגת הכתנאמנות ומחויבות מוחלטת, שליטהבמטרה להשיג המגויסי� לכתות עוברי� תהלי� המרה 

פגיעות , וכוללת פגיעות נפשיות, קשת הפגיעות שעלולות להיגר� כתוצאה מחברות בכת פוגענית היא רחבה

  .יש צור� בגיבוש מדיניות ממשלתית בנדו�, לפיכ�. ותפגיעות חברתיות ופגיעות כלכלי, פגיעות מיניות, פיזיות

   

כ יצחק "ח, שר הרווחה והשירותי� החברתיי� לשעבר, בהיעדר גו" ממשלתי שאחראי לטיפול בבעיה זו

ולבחו� דרכי� למת� סיוע , הורה למשרד לקחת על עצמו את משימת החקירה והלמידה של הנושא, הרצוג

נבחנה , בהתא� לכ� .לשירותי� חברתיי� או לגורמי� אחרי� במשרדוטיפול במקרי� שמגיעי� למחלקות 

  :הסוגיה וגובשו המלצות בארבעה אפיקי פעולה

  

  פעולות מניעה

כלי המניעה המכווני� למניעת הצטרפות� של חברי� חדשי� לכתות והעלאת המודעות לתופעה 

  :כמפורט להל�, בקרב הציבור הרחב

 הצוות ממלי# לערו� באופ� תדיר מסעות � ציבור הרחבייזו	 פעולות להעלאת מודעות בקרב ה �

פרסו� להעלאת המודעות של הציבור הרחב לסכנות הטמונות בהצטרפות לכת ולסימני הזיהוי של 

להפעיל סדנאות בנושא כתות לבני נוער בבתי הספר יש , נוס" על כ� .קבוצות בעלות אופי כיתתי

דע שיאפשר זיהוי של קבוצות בעלות אופי כיתתי בסדנאות יינת� מי. התיכוניי� ובתנועות נוער

על מנת , הצוות ממלי# ג� לקיי� סדנאות עבור הורי� לבני נוער. והימנעות מהצטרפות אליה�

יישו� של פעולות אלה מחייב . להעלות את רמת המודעות ואת יכולת� לזהות קבוצות פוגעניות

ובה� משרד , ארגוני�משרדי ובי��בי�מעורבות של משרדי� נוספי� הפועלי� תו� שיתו" פעולה 

 . משרד הקליטהוינו� הח

 הצוות ממלי# להכשיר �  הכשרת מטפלי	 ועובדי	 סוציאליי	 לזיהוי כתות וקורבנות פוטנציאליי	 �

, פסיכולוגי�, יועצי� חינוכיי�, מורי�, אנשי מקצוע במגוו� תחומי� ובה� עובדי� סוציאליי�

שיוכלו לזהות מבעוד מועד סימני� המעידי� על הצטרפות על מנת , פסיכיאטרי� ורופאי משפחה

בטר� הושל� , הכשרה זו חשובה משו� שבשבועות הראשוני� שלאחר ההצטרפות לכת. לכתות

ס המרכזי "הצוות ממלי# עוד שביה. הסיכוי לחל# את האד� מהכת גבוה יותר, תהלי� ההמרה

 החברתיי� יתחיל ללא דיחוי בבניית להכשרת עובדי� לשירותי רווחה שבמשרד הרווחה והשירותי�

 .תוכניות הכשרה כאמור

ות בישראל והמחקר בתחו� זה  המידע על פעילות הכת� מחקר ובניית מאגר מידע בתחו	 הכתות �

הצוות ממלי# ליזו� , לכ�. ב ולמדינות מערביות נוספות"ובוודאי בהשוואה לארה, מי�מצומצ

 אודות טיב ושכיחות התופעה באר# ולפתח דרכי על מנת לרכז את הנתוני� על, מחקרי� וסקרי�

  .התערבות המבוססות על ידע מחקרי ואמפירי ועל ידע של מומחיות מקצועית מהאר# ומהעול�
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  התערבויות טיפוליות

 :מת� מעני� טיפוליי� לנפגעי כתות ובני משפחותיה�

ה חדשה לטיפול  הצוות ממלי# להקי� יחיד� ובמשפחותיה	 הקמת יחידה לטיפול בנפגעי כתות �

היחידה תפעל במסגרת השירות לרווחת . בנפגעי כתות במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

היחידה תהיה .  ובראשה יעמוד מפקח ארצי,הפרט והמשפחה באג" לשירותי� אישיי� וחברתיי�

 תצבור מידע וידע בתחו�, אחראית על גיבוש מדיניות המשרד ודרכי המניעה וההתערבות בתחו� זה

. הטיפול בנפגעי כתות ותנחה את יחידות השדה באופ� שיבטיח מענה אחיד ומקצועי בכל הרמות

הצוות יפעל בכל מקו� בו יידרש טיפול בנפגעי כתות ויעשה . ארצי" צוות התערבות"היחידה תפעיל 

ביועצי� ובמטפלי� ג�  יסתייע הצוות. זאת באמצעות עובדי השדה במחלקות לשירותי� חברתיי�

יתא� את  הצוות .יועסקו על ידי גו" חיצוני שייבחר במכרזאלה . כמפורט בהמש�, ניי�חיצו

 .פעילותו ע� גופי� נוספי� ובה� גורמי אכיפת החוק וגורמי� נוספי�

 הספרות המחקרית מעידה שעל מנת � "יועצי יציאה מהכת"גיוס והכשרה של מטפלי	 מקצועיי	 ו �

הצוות ממלי# , לכ�. � התכני� הייחודיי� לסוג זה של פגיעהיש צור� בהיכרות ע, לטפל בנפגעי כתות

. ויתנו מענה טיפולי לצרכי הנפגעי�, לגייס ולהכשיר מטפלי� מקצועיי� שיתמחו בתחו� הכתות

�מקרב בוגרי הכתות " יועצי יציאה מהכת"היחידה לטיפול בנפגעי כתות תגייס ותכשיר , בנוס" לכ

)exit counselors .(וילוו , עלו בכפו" למטפלי� המקצועיי� ועל פי שיקול דעת�יועצי� אלו יופ

ההיכרות המעמיקה של יועצי יציאה אלו ע� מנהגי הכת ודרכי . נפגעי� שהיו חברי� בכת מה� יצאו

 .פעולתה עשויה לתרו� תרומה ייחודית לשיקומ� של נפגעי הכתות

צוות ממלי# להקי� מוקד  ה� הקמת מוקד סיוע טלפוני המיועד לנפגעי כתות ולסביבת	 הקרובה �

ויית� מענה וסיוע זמיני� לצרכי הנפגעי� ובני , טלפוני שיפעל בכפו" ליחידה לטיפול בנפגעי כתות

חשי� בדידות , הסיוע דרוש משו� שחלק מהנפגעי� המוצאי� דרכ� אל מחו# לכת. משפחותיה�

 יתרה .זקוקי� לסיוע נתוני� פעמי � רבות במצוקה וג� מקורביה�. וחוסר יכולת לשק� את חייה�

� הוא בעל חשיבות מכרעת בהצלחת תהלי� היציאה המשפחהבני להמחקר מלמד שסיוע , מכ

מידע על מטפלי� , ייעו# פרטני, המעני� שיציע המוקד הטלפוני יכללו סיוע נפשי ראשוני. מהכת

 . ועודהפנייה במידת הצור� לגורמי� המספקי� צרכי� חומריי� בסיסיי�, קבוצות תמיכה, בתחו�

 הצוות ממלי# להגדיר נפגעי כתות כבעלי �לנפגעי כתות , הגדרת גמלת קיו	 של הביטוח הלאומי �

. נזקקות למש� שנה ולהעניק לה� גמלת קיו� שתאפשר הבטחת הכנסה במהל� תקופת שיקומ�

, הגמלה תסייע לנפגעי הכתות להשלי� את תהלי� השיקו� במכלול תחומי חיי� ובה� עבודה

, המתנהלת על בסיס יומי, הגמלה תוענק כדמי קיו� כחלק מתוכנית שיקומית. ודלימודי� וע

 . ס המטפל במחלקה לשירותי� חברתיי�"שתגובש על ידי העו

 

  תיקוני חקיקה

היכולי� לסייע בהתמודדות מול תופעות , נראה כי יש מקו� לשקול מספר תיקוני חקיקה

לרבות בחינת אמצעי , בשיתו" פעולה בי� משרדייש צור� , בטר� יקודמו ההצעות. המאפיינות כתות

 :האכיפה הנדרשי� ליישומ�

בהסתמ� על הגדרות שונות של " כת" דוח זה מציע הגדרה למונח � חקיקת חוק נגד פעילות כתות �

כפי , הצוות ממלי# לבחו� א� הגדרת כת, לכ�. מטפלי� וארגוני� העוסקי� בתחו�, תיאורטיקני�

 .ש כבסיס להצעת חוק נגד מנהיגי כתות או כנגד פעילות של כתותיכולה לשמ, שמופיעה בדוח
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בנושא ,  הצוות ממלי# לשקול עריכת תיקוני� בחוק העונשי�� תיקוני חקיקה בתחו	 עבירות המי�  �

אשר , )2010 –ע "תש, 6' תיקו� מס(ברוח התיקו� שנעשה בחוק למניעת הטרדה מינית , עבירות מי�

 .של פגיעה מינית במסגרת כתותיכולי� לתת מענה ג� למקרי� 

הצוות ממלי#  �  1962 � ב "תיקוני חקיקה לגבי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ �

כ� שיצוי� במפורש כי מצב בו אד� נתו� לשליטה ממשית של אד� , לשקול עריכת תיקו� בחוק זה

דאוג לענייניו ולכ� ייחשב כמצב בו אד� אינו מסוגל ל, אחר בחייו או להשפעה בלתי הוגנת עליו

 .ש למנות לו אפוטרופוס"רשאי ביהמ

  

  החלטת ממשלה 

 שעל מנת להתמודד באופ� מיטבי , מההמלצות שלעיל עולה�  ארגוני�משרדי ובי��שיתו� פעולה בי� �

משרד : ע� תופעת הכתות נדרש תיאו� מלא בעבודת� של גופי� ממסדיי� ומקצועיי� רבי�

המשרד לביטחו� , משרד השיכו�, משרד החינו�, ד הבריאותמשר, הרווחה והשירותי� החברתיי�

ערכאות משפטיות שונות ובה� בתי המשפט , משטרת ישראל, משרד המשפטי�, משרד האוצר, פני�

. גופי מחקר ועוד, ארגוני המגזר השלישי, הרשויות המקומיות, לענייני משפחה ובתי הדי� הרבניי�

אשר תחייב ,  החלטה בנושא זה ותגבש מדיניות כוללת כי ממשלת ישראל תקבלהצוות ממלי#, לכ�

 .את כל המשרדי� לשת" פעולה לצור� בניית מער� התמודדות ע� תופעת הכתות בישראל

  

אול� הוא מהווה , דוח זה מבקש לסקור את תופעת הכתות ואת הפעילות הפוגענית שמתרחשת בחלק מה�

יש , מתמש� ועקבי, נת לכונ� שיח ציבורי אפקטיביעל מ. סנונית ראשונה בלבד לעיסוק הממסדי בתחו� זה

ארגוני , רשויות אכיפת החוק, מערכתית של משרדי ממשלה נוספי��צור� בהירתמות כוללת ובפעילות רב

  . המגזר השלישי העוסקי� בתחו� ואמצעי התקשורת
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 סקירה תיאורטית –תופעת הכתות : 'חלק א

  והמלצות לפעולה

  

  תכנו� והכשרה,  האג� למחקר�ס יקותיאל צבע " קופפר ועוחנה: כתיבה ועריכה

  משרד הרווחה והשירותי	 החברתיי	
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 מבוא

שאפיינו את , החוקרי� העוסקי� בתופעת הכתות קושרי� בינ� ובי� שינויי� ערכיי� וחברתיי� עמוקי�

ששמו דגש על  של תנועות לקידו� חברתי שינויי� אלה לוו בהקמת�. המחצית השנייה של המאה העשרי�

בהתערערות רשתות ,  קרנ� של מבני� חברתיי� מסורתיי�בירידת, חופש ואינדיווידואליז�, זכויות אד�

לוו אלה בהתחזקות� של , לעתי�. גבוההגיאוגרפית וחברתית התמיכה המשפחתיות והקהילתיות ובניעות 

 ;1986, גרי�(משפחתיות �ת השווי� ומסגרות חברתיות חו#ובה� קבוצ, מבני� חברתיי� אלטרנטיביי�

Whitsett, 1992; Kohut, 1977(.  

  

בה ה� התרחשו על רקע איו� חיצוני מתמש� וקליטה מתמדת של עולי� , תהליכי� אלו לא פסחו על ישראל

. 1973הלחצי� על החברה ישראלית גברו א" יותר לאחר מלחמת יו� הכיפורי� בשנת . בני תרבויות שונות

עוררו ייאוש , בדבר עליונות צבאית ישראלית ותחושת הביטחו� שהתערערההשבר של המיתוס הלאומי 

רבי� החלו בתהליכי� של חיפוש עצמי ואיתור משמעות חדשה . 1בחלקי� רחבי� של החברה הישראלית

ושלילת דפוסי החיי� " הפשטות הטבעית"חלק� תו� התמסרות לתפישה לפיה יש לחזור אל , לחייה�

  ).1986, גרי�(תי� את בני האד� ומנצלי� את תמימות� ובורות� שנתפשו כמשחי, המודרניי�

  

כמו , בישראל. 2בחברות בכתות, רבי� מצאו מענה לצור� במשמעות ובתחושת שייכות, בנסיבות אלו

רבות מהכתות שצמחו הבטיחו לחבריה� גאולה וטהרת נפש וחלק מה� א" החלו , במדינות מערביות נוספות

קבוצות , פעמי� רבות, אול�. ערכיות ותחושת קהילתיות לחבריה�, משמעותאת דרכ� כקבוצות שסיפקו 

, עשו שימוש בשיטות תרפויטיות לא קונבנציונליות, 3ג� א� התבססו על תכני� מקובלי� ולגיטימיי�, אלה

שיטות . יצירת בלבול מושגי ועוד, חסכי� פיזיולוגיי�, ניתוק תרבותי, ניתוק פיזי, בשילוב ע� לח# קבוצתי

רבי� מחברי הכתות , ואכ�). 1992, זהר(לה עלולות להשפיע על המצב הנפשי ועל מבנה האישיות בכללותו א

תופעת  .4חלק� א" ניסו ליטול את חייה� או הגיעו לאשפוזי� בבתי חולי� לחולי נפש, התמוטטו נפשית

  .בהסכמה רחבההשיח החברתי סביב התופעה אינו מאופיי� ו, מורכבת ורבת פני�, א� כ�, הכתות היא

  

ע� היוודע , 80�הצור� בהתייחסות ממסדית לתופעת הכתות בישראל עלה לראשונה בתחילת שנות ה

ובה� ניתוק מוחלט של חברי הכת , תוצאותיה ההרסניות של פעילות הכת שהונהגה על ידי רינה שני

 שר 1983�במינה , בעקבות ההתאבדות. שימוש בסמי� והתאבדות של אחד מחברי הכת, ממשפחותיה�

תפקיד הוועדה היה . גלזר�כ מרי� תעסה"ח, משרדית בראשות סגניתו�וועדה בי�, זבולו� המר, החינו� דאז

, הארי קרישנההוועדה בחנה בי� היתר את הקבוצות . לבדוק את מצב הכתות בישראל ולנסח המלצות עבודה

 אימ�, )לנדמרק או הפורו� כיו� המכונה (אסט, הסיינטולוגיה, המדיטציה הטרנסצנדטלית, )בגוא�(אושו 

  .חלק� הפסיקו את פעילות� ורבות אחרות הוקמו, חלק מ� הכתות הללו עדיי� פעילות באר#. ועוד

  

, איסו": התמקדו בארבעה תחומי� עיקריי�, 1987שפורסמו בדוח המלא בשנת , גלזר�המלצות וועדת תעסה

הוועדה מנתה כמה , כמו כ�. חקיקה; חינו�; פגעותעזרה לאוכלוסיות נ; וייזו� מחקרי�, ריכוז והפצת מידע

סחר , פגיעה בחוקי ההגירה, ביניה� העלמות מס, תחומי� שבה� מבוצעת פעילות עבריינית במסגרת הכתות

                                                           
�על הגורמי� להתעצמות תופעת הכתות בישראל נית� לקרוא ביתר בפירוט באתר האינטרנט של המרכז הישראלי לנפגעי כתות  1 

com.infokatot.www://http/ , 1986(ואצל גרי�(. 
 . 2ִתות–ההגייה הנכונה של המילה היא בחיריק , על פי האקדמיה ללשו� עברית 2
 .תכני הקבלה או היוגה ,לדוגמא 3
 ).1992(הר הישראלי לנפגעי כתות ומספרו של ז כפי שעולה מהעדויות המובאות באתר המרכז 4
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הונאה באיסו" תרומות וכספי� ואלימות כלפי , אגירת נשק ואימוני� ללא רישיו�, או שימוש בסמי�

לפיה יש לייש� את המלצות , 1995אול� החלטת הממשלה משנת . המתנגדי� בקבוצה וכלפי החברי� בה

ההערכה , מאז. אימ�למעט במקרה אחד שבו הוגבלה פעילותה של כת ה, לא הוצאה אל הפועל מאז, הוועדה

, חר" כל זאת. 5היא שגדל משמעותית מספר הכתות בישראל ומספר� של חברי הכתות מוער� בכמאה אל"

ובכלל , השיח הציבורי בישראל, יתרה מכ�. ח על פעילות� של הכתות בישראלטר� נבנה מנגנו� ממסדי המפק

, 6מיעט עד כה לעסוק באופ� נרחב ועקבי בתופעה, ארגוני המגזר השלישי והתקשורת, זה המערכת הפוליטית

ה� בשל הקושי באיתור כתות ובאיתור נפגעי� וה� בשל חוסר רצונ� של נפגעי כתות להתעמת ע� מנהיגי 

  .7וחבריה�הכתות 

  

מערכתי שמטרתו היתה �אז נער� מבצע רב, 2010במצב זה של היעדר אכיפה ופיקוח חלה תפנית בינואר 

נער� בשני אפיקי� , "גאולה מרצו�"המבצע שזכה לכינוי . לחשו" ולגדוע את פעילות הכת של גואל רצו�

השני הוא הענקת . ו בכתהראשו� הוא אכיפה משטרתית וחוקית בגי� עבירות פליליות שבוצע: מקבילי�

דיור ושירותי� רפואיי� , מעני� חינוכיי�, סוציאליי��הכולל שירותי� פסיכו, מימדי וארו� טווח�טיפול רב

אלה מטופלי� עד היו� במחלקות לשירותי� חברתיי� בכמה מ� הרשויות . לנשי� ולילדי� שהוצאו מ� הכת

  . והשירותי� החברתיי�תו� פיקוח צמוד של מטה משרד הרווחה, המקומיות באר#

  

בהיעדר גו" . מימדי תופעת הכתות בישראל וחומרתהשפ� מחדש אור על , על מורכבותו הרבה, מקרה זה

הורה , כ יצחק הרצוג"ח, שר הרווחה והשירותי� החברתיי� לשעבר, ממשלתי שאחראי לטיפול בבעיה זו

� דרכי� למת� סיוע וטיפול במקרי� ולבחו, למשרד לקחת על עצמו את משימת החקירה והלמידה של הנושא

חיבור זה מבקש לעסוק בהגדרת . שמגיעי� למחלקות לשירותי� חברתיי� או לגורמי� אחרי� במשרד

כמו . תו� עמידה על היבטי� של מנהיגות בכתות ושימוש בשיטות של גיוס והמרה, ובמיפוי תופעת הכתות

הפגיעות המתרחשות בכתות ולהיבטי� של טיפול לסוגי , החיבור יכלול התייחסות לאפיוני הנפגעי�, כ�

 . בנפגעי כתות

 

                                                           
המרכז עור� רישו� של הפניות והאינפורמציה שמגיעה . נתו� זה מתבסס על המידע שהתקבל מהמרכז הישראלי לנפגעי כתות 5

 בכשניי� עד שלושה  ומספר החברי� בה�3,000�הכתות בכמספר מוער� , ב"בארה .ת בישראלבנוגע לנפגעי� ולכתות הפועלו

  .)West & Singer, 1980; Whitsett, 1992 (מיליו�
כי מרבית הסיקור הציג כתות , ב"מצאו במחקר שערכו בכמה מהעיתוני� המובילי� בארה) 1988(רדסו� 'ו� דריאל וריצ,  ע� זאת6

 . ני� ופרקטיקות בעייתיי� ושנויי� במחלוקתכתנועות בעלות מאפיי
 .תייחס ביתר פירוט בהמש�נ לסוגיה זו 7
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 קשיי	 בהגדרת כת ומאפייניה. 1

בהיבט : קשיי� אלו נובעי� ממספר סיבות. ובזיהוי המאפייני� שלה" כת"קיימי� קשיי� רבי� בהגדרת 

ימות תפישות וקי, אי� קונצנזוס חברתי סביב ההיבטי� השליליי� של התופעה והצור� במיגורה, הנורמטיבי

שתי האסכולות המובילות בתחו� זה ה� . שונות וא" מנוגדות בעניי� הלגיטימציה שיש לתת לתופעה זו

המצדדי� בתופעה סבורי� שמדובר בתרבות ). cult critics(והמבקרי� ) cult sympathizers(המצדדי� 

,  פסיכולוגיי�–י� שוני� חלופית ולגיטימית ואילו המבקרי� טועני� שחלק מ� הכתות פוגעניות בהיבט

שונות נובע מה, מהותי באופיו, קושי נוס"). Aronoff, Lynn & Malinoski, 2000(כלכליי� וחברתיי� , פיזיי�

אבחנה בי� כתות ה, בנוס" לכ�). 1986, גרי� (� הכתות ומקשה על ניסוח הגדרה כוללתהגדולה הקיימת בי

זאת בשל , )religious movements and sects (8 וסקטותה� קבוצות דתיות, קבוצות חברתיות אחרותלבי� 

 ;2010Ogloff & Pfeifer, 1992; Durocher, 1999, גרי�(הדמיו� ביניה� בכל הנוגע למאפייני� ולפרקטיקות 

Crnic, 2009(9.  

  

בי� הקשיי� הללו . שוני� הנובעי� מהיעדר הגדרה אחידה לתופעה זוקשיי� ג� בזירה המשפטית קיימי� 

הקושי בהטלת ואת  ,בחופש הדת והפולח� הדתישל חקיקה נגד כתות פגיעה הפוטנציאלית  למנות את הנית�

כמו , השיטות העיקריות הנהוגות בכתותזאת משו� ש. סנקציות חוקיות על קבוצות בעלות אופי כתתי

 חוק כל עוד ה� על פיאינ� אסורות , מגורי� בקומונות וכינו� יחסי� מיניי� לא נורמטיביי�, עבודת אלילי�

במקרי� מסוימי� נית� , ע� זאת). Ogloff & Pfeifer, 1992(מבוצעות בהסכמת כל הצדדי� המעורבי� 

 בשל העמימות .התעללות בילדי� והזנחת� ועוד, להיעזר בחוקי� האוסרי� על החזקת אנשי� בתנאי עבדות

המערביות האחרות ית המדינות בישראל ובמרב, החוקית והקושי בניסוח רגולציה ייעודית לתחו� הכתות

 מפאת פחד ,יתרה מכ�. 10לא חוקקו חוקי� האוסרי� את פעילות� של כתות ושבעזרת� נית� לפרק כתות

ה� כתות מעדיפי� שלא לצאת בריש גלי נגד פעילות הכתות שמה� יצאו ולכ� במקרי� רבי� " שורדי", ובושה

ל המבקשי� לצאת נגד� באמצעות כלי� חוקיי� מה שמקשה עוד יותר ע, אינ� מגישי� תביעות בבתי משפט

)Anthony & Robbins, 1992(11.  

 

                                                           
 היא קבוצה דתית שפרשה מהזרמי� הדתיי� המקובלי� והיא נבדלת מכת במידת הקיצוניות של השיטות הנהוגות )sect(סקטה  8

 ).1986, גרי�(הפחותה מזו הקיימת בכת , בה
9
 ).2010, יולי, תכתובת אישית" (ס בענייני כתות בישראל"ראות התעחומר רקע לכתיבת הו"' ד, גרי� 
במקרי� ,  ומאפשרי�קקו חוקי� האוסרי� את פעילות� של כתותנח בה� , יוצאות מ� הכלל בנושא החקיקה ה� צרפת ובלגיה10

 .שנמצא כי שעבדו או ניצלו את חבריה�, לפרק קבוצות בעלות אופי כיתתי, מסוימי�
ב היו בזירה האזרחית והוגשו על ידי חברי כת לשעבר שעברו מניפולציות וכפייה פסיכולוגית וחוו " בארההתביעות שהוגשו 11

הפיצויי� שנתבעו במקרי� אלה היו בגי� עוולות נזיקיות . טראומטיי� כתוצאה מחברות� בכת�סוגי� שוני� של תסמיני� פוסט
עמי� רבות תביעות אלה לא צלחו בשל המהימנות הרעועה או אי פ. גרימת סבל נפשי במכוו� והונאה, שונות כמו כליאת שווא

הביעו התנגדות קיצונית לפעילות הכת והתקשו לספק סיפורי� , אשר ע� עזיבת�, הקבילות של עדויות החברי� לשעבר בכתות
 .קוהרנטיי� העומדי� בקני המידה המחמירי� של מערכת המשפט
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  הגדרות וסיווגי	 מקובלי	 של כתות. 2

כמו ג� תיאורטיקני� , ארגוני� שוני� באר# ובעול�, בהגדרת כתותשמנינו למרות הקשיי� הרבי� 

נסקור להל� .  ובמיפויהה והציעו כמה הגדרות וסיווגי� המסייעי� בהמשגת התופעכ�עסקו ב, ומטפלי�

  .מטפלי� וארגוני� באר# ובעול�, של חוקרי�הגדרות שונות 

  

 הגדרות של חוקרי� ומטפלי� 2.1

כ� ,  מגדיר כתות כארגוני� המעצבי� מחדש את האישיות והגדרת העצמי של האינדיבידואל12)1984(הוכמ� 

ארגוני� אלה אוסרי� על ,  מתו� כ�.שיתאי� לקודי� ההתנהגותיי� החדשי� וישרת היטב את צרכי הארגו�

ה� , בנוס". תו� נטרול של היכולת להטיל ספק ולהעביר ביקורת, פרקטיקות מסוימות ומנחילי� אחרות

" ראו את האור"מעודדי� יצירה של מנטאליות אליטיסטית המאפשרת לחבריה� לראות עצמ� כחלוצי� ש

  . � נתקלי� מצד כוחות עויני�חר" ההתנגדות שבה ה, ונאבקי� על מנת להפי# את תורת�

  

על פני המונח ) קבוצות דתיות חדשות ("New Religious Movements"מבכר את המונח ) 1993(מייקל לנגו� 

"Cults") רעיו� או , וטוע� כי בקבוצות מסוג זה מתקיימת מידה מרובה של מסירות או הערצה לאד�) כתות

או להעביר תהלי� של , לשלוט,  במטרה לשכנעהעושות שימוש בשיטות של רפורמת חשיבה; ישות

; ב"אמונותיה� וכיו, כ� שחבריה� יפתחו נאמנות מוחלטת לערכיה�, סוציאליזציה�אינטגרציה או רה

המנצלות את החברי� על מנת לקד� את מטרות ; המעודדות תלות מנטאלית ורגשית בקרב החברי�

 . משפחותיה� והקהילה הסובבת, צותוהגורמות לנזק פסיכולוגי בקרב חברי הקבו; המנהיגי�

  

מתמקדת ביחסי התלות המתפתחי� מתו� האמונה כי לאותו מנהיג ) 2003(זינגר �מרגרט תלר, בדומה ללנגו�

 אשר ,"Cultic Relationships"זינגר טבעה את המונח �תלר. ידע או יכולות מיוחדי� ויוצאי דופ�, כישרונות

תהליכי� והיחסי� המתקיימי� במסגרות כיתתיות והמעודדי� לשיטתה מתאר בצורה מדויקת יותר את ה

  . לצור� קבלת מרבית ההחלטות בחיי�, תלות מוחלטת של קבוצת אנשי� באד� אחד

  

�שהיה בעצמו חבר כת ה, המטפל סטיב� חס� Moonies (Unification Church)וכיו� הוא מסייע לנפגעי כתות  ,

נמצא , בכתות פוגעניות"ציאל השלילי של הכתות ומסביר כי בפוטנ  Releasing the Bondsמתמקד בספרו

, כשלומדי� לזהות את הדפוסי� הללו. שיוצרי� את ההבדל בינ� לבי� גופי� אחרי�, דפוסי התנהגות דומי�

כדי , "mind control"כתות ה� פוגעניות בשל השימוש שה� עושות בשיטות של . נית� לדעת א� מדובר בכת

כת פוגענית מתפקדת כאוטוריטה . שי של אד� ולהפכו לתלוי במנהיג הקבוצהלדכא את רצונו החופ

רבי� ממנהיגי הכתות ניחנו . המושתתת על מנהיג או קבוצת מנהיגי� שיש לה� שליטה מלאה בקבוצה

. א� יש בה� משו� פוטנציאל לניצול של חברי הקבוצה, בשתי אלה כשלעצמ� אי� כל רע. בעוצמה ובכריזמה

לפוגענית כשבפעולותיו של המנהיג נעשה שימוש בכריזמה ובעוצמה שלו כדי לגרו� לאובד� קבוצה הופכת 

  .13"האינדיבידואליות והרצו� החופשי של חברי הקבוצה

                                                           
 .Tourish & Pinnington, 2002:  בתוך12
 .רגו� נלקח מתו� אתר המרכז הישראלי לנפגעי כתות הת13



  

  48 מתוך 16' עמ

  

  הגדרות של ארגוני� בעול� ובאר# 2.2

המתמקדות ביחסי� המתקיימי� בתו� הכתות ובהשלכות , לצד ההגדרות שטבעו חוקרי� ומטפלי�

� השמות דגש על הפעילות הלא, קיימות ג� הגדרות של ארגוני� חברתיי�, ברי הכתותהשליליות על ח

  .המשפחה והחברה, נורמטיבית המתרחשת בכתות ועל ההשפעות השליליות שיש לפעילות זו על הפרט

  

ארגו� או תנועה המפגיני� מסירות ' מגדיר כתות כAmerican Family Foundation (AFF)הארגו� האמריקאי 

כופות ולא , ועושי� שימוש בשיטות שכנוע ושליטה מניפולטיביות, רעיו� או חפ#, ו מוגזמת לאד�רבה א

, תו� פגיעה או גרימת נזק ממשי לחברי� בארגו�, אתיות ושעניינ� קידו� המטרות של מנהיג הקבוצה

 ).American Family Foundation, 1986(למשפחותיה� או לקהילה 

  

 הגדרה דומה לזו של 20�טבע בראשית שנות התשעי� של המאה ה, Info-Cult ,הארגו� הקנדי לחקר הכתות

� ה AFF ,המנצלת את חבריה ועלולה לגרו� לה� לנזקי� פסיכולוגיי�, קבוצה מניפולטיבית: "לפיה כת היא ,

החשיבה והרגשות של , הקבוצה מכתיבה באופ� טוטאלי את אופי ההתנהגות. כלכליי� וא" לפגיעה פיזית

ציית� , כדי להפו� מגויס חדש לחבר כת לויאלי, שיטות שונות של מניפולציות משמשות בה. בההחברי� 

�ה". וכנועInfo-Cultומתייחס לסטאטוס המיוחד של הקבוצות הכיתתיות ומנהיגיה� �המעמד . " מוסי" על כ

. לערכיוהמיוחד הזה מציב אות� בסתירה לנורמות ולתפישות החברתיות המקובלות וכ� לתא המשפחתי ו

באמצעות פעילות מטעה , כתות נוהגות להסתיר את אופיי� ומטרותיה� האמיתיות מחברי� עתידיי�

  .14"ומוליכת שולל שנועדה לפתות מגויסי� חדשי�

  

רוחנית או קבוצת לימוד רוחנית המשעבדת �כקבוצה פסאודו" כת" מגדיר המרכז הישראלי לנפגעי כתות

הטוע� שבידיו אמת , לקבוצה יש מנהיג. לעתי� א" מיני, השעבוד הנו נפשי וכלכלי. את אנשיה

כל הכתות , בנוס". האמת היא המנהיג ושני אלה אינ� ניתני� להפרדה, המנהיג הוא האמת[...] אבסולוטית

לא נית� , כגו� מדיטציה או דינאמיקה קבוצתית ומבלי שמבצעי� את התרגול, מושתתות על תרגולי� שוני�

דומה לקודמותיה בהיבטי� של הסטאטוס המיוחד של הכת והשימוש בשיטות הגדרה זו . להיות בכת

המרכז הישראלי לנפגעי כתות ממשיג את הפעילות הכיתתית באמצעות המונח , ע� זאת. השליטה והשכנוע

  .שיש בו בכדי לבטל את עצמיות האד� ולהכפי" אותו לפרקטיקות הקיצוניות הנהוגות בכתות, של שעבוד

  

 מעמד של מייחסת; ישותרעיו� או , התלכדות סביב מנהיג שכת מתאפיינת ב, נית� ללמודלמההגדרות שלעי

; עושה שימוש בשיטות מניפולטיביות של שליטה ושכנוע; אמת אבסולוטית ומקודשת לדוקטרינה המקובלת

מעלה את הצור� , השונות הגדולה הקיימת בי� הכתות, נוס" על הגדרת התופעה. ומשעבדת את חבריה

  .ירת סיווגי� שיאפשרו מיפוי של התופעהביצ

 

                                                           
 .http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-home.html: נית� לבקר באתר הארגו� בכתובת, למידע נוס" 14
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  סיווגי� של כתות 2.3

מופיעי� בספרות המחקרית הקיימת ומציעי� שני ה, נית� לארג� ולמיי� כתות לפי עקרונות סיווג שוני�

הציר ו, נדה של הכת או בשיטות שהיא מנהיגה'המתמקד באג, אידיאולוגיהציר ה: צירי� למיו� הכתות

  . המתמקד במבנה הכת,ארגוניהצורני או ה

  

נדה הדומיננטית בכת ומחלק את הכתות 'מציע סיווג המתבסס על האידיאולוגיה או האג) 1986(גרי� 

בעלות (כתות שהדת היא מרכיב מרכזי באידיאולוגיה שלה� . א: הקיימות לארבע קטגוריות עיקריות

, בעלות אוריינטציה דתית מזרחיתכתות . ב; )או שילוב של אלה, נוצרית או יהודית, אוריינטציה מערבית

�פילוסופי�, הכוללת ג� אלמנטי� מיסטיי�, כתות בעלות תפישה אזוטרית. ג; ובעיקר הינדואיסטית

שאינ� מתבססי� על , כתות או ארגוני� המתיימרי� להציע טיפול לחבריה�. ד; מדעיי� וטיפוליי�

נדה 'ורת מיו� דומה המתבססת על האגמציע צ) 1988(חס� . אידיאולוגיה או סמליות מיסטית או דתית

. ב; קבוצות דתיות. א: נית� לחלק ארגוני� אלה לארבע קבוצות עיקריות, לשיטתו. הדומיננטית של הכת

  .קבוצות מסחריות. ד; קבוצות העוסקות בפעילות חינוכית או פסיכותראפית. ג; קבוצות פוליטיות

  

  : המתמקדת במבנה הארגוני והצורני של הכתות השונות,שונה במהותה, מציע צורת מיו� נוספת) 1992(זהר 

. לרוב במבני� שכורי�,  כתות קומונריות שחבריה� מתגוררי� בטריטוריה אחת– כתות סגורות �

, ללא יכולת לבחור באופ� דמוקרטי את ממלאי התפקידי�, לקומונה מנהיג אחד ומבנה היררכי

שמירה , תחושה חזקה של לכידותבכת סגורה ישנה . כ� שמעמד החברי� בכת אינו שווה

הדוגמאות הבולטות לכתות מסוג זה ה� . קפדנית על חוקי� ומצוות ולח# קבוצתי רב עוצמה

 ).שאינה קיימת עוד בישראל( והכת של רינה שני הרי קרישנה

שבו מבוצעת ,  כתות המפעילות מרכז פולחני או לימודי– כתות פתוחות או סגורות למחצה �

, החברי� בכת מעי� זו חיי� במסגרות חברתיות נוספות. והרוחנית של הכתהפעילות הלימודית 

ובמסגרות משפחתיות וחברתיות , נחשפי� לאנשי� שאינ� חברי� בכת במקומות עבודה

, כתוצאה מכ�. ונפגשי� לצור� פעילות לימודית ורוחנית של הכת כמה פעמי� בשבוע, אחרות

. לפחות לסביבה החיצונית, ות ומורגשת פחותרמת ההיבדלות שלה� נמוכה מזו שבכתות סגור

 . ה� דוגמאות לכתות מסוג זהאימ� והסיינטולוגיהה

מימוש ,  קורסי� וסמינרי� בה� נלמדי� תרגולי� להשגת שלווה– שיטות לטיפול המוני �

הקורסי� מועברי� על ידי . ב"הישגי� גבוהי� יותר וכיו, הגברת הריכוז, הפוטנציאל האישי

על ידי הפצת השיטות , העצי� את כוח� ולהגדיל את מספר מאמיניה�כתות המבקשות ל

שעלולות לגרו� , שיטות אלה עושות שימוש במניפולציות שכליות ומנטליות. הטיפוליות שלה�

 .המדיטציה הטרנסנדנטליתדוגמא בולטת לכת מסוג זה היא תנועת . לשינויי� במצב ההכרתי

בה� נלמדות ,  וסמינרי� שפותח בשנות השמוני� פורמט של קורסי�– מרתוני	 פסיכולוגיי	 �

הריפוי בתנועה , ההיפנוזה, דרמה�הפסיכו, שיטות בעיקר מתחו� הפסיכולוגיה החברתית

השינוי . ושיטות תרפויטיות נוספות המאפשרות מת� טיפול המוני בפרק זמ� קצר ומרוכז מאד

, ל מאות המשתתפי�הפסיכולוגי במרתוני� אלה מושג באמצעות שליטה מזערית במצב� ש

. וידויי� פומביי� והפעלת לח# קבוצתי, תו� שימוש בשיטות קוטביות של השפלה ורוממות

מוצעות סדנאות המש� לצור� ביסוס והעמקת ההשפעה של הכת בקרב , לאחר השלמת הקורס

ה� שתיי� מהכתות ) I.M(והומניקייש� ) הפורו� או לנדמרקכיו� מוכרת כ (אסט. המשתתפי�

  .ת בשיטות אלוהמשתמשו
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 �מרכזיי� בפעילותהסוציולוגיי� ה למאפייני� מיי� את הכתות בהתא�נית� ל, בנוס" לסיווגי� אלה

)Langone & Lalich, 2006(:  

המנהיג מטיל טאבו .  הכת מרוכזת סביב אד� כריזמטי בעל כושר מנהיגות יוצא דופ�:מנהיגות �

  .15פורט לחברי הכתומכתיב אורח חיי� מ, וסנקציות על התנהלות החברי�

  . המצטרפי� לכת עוברי� טקס חניכה שבו ה� מתחייבי� לנאמנות ולשמירה על סודיות:סודיות �

תו� הסתגרות והתבדלות מפני , עידוד עד כפייה של ניתוק הקשרי� החברתיי� הישני�: התנתקות �

  .העול� החיצוני

  .קללא שאלת שאלות או הטלת ספ,  תביעה לאדיקות פולחנית עזה:אדיקות �

דרישת ציות וכפיפות מוחלטת למנהיג הכת והטלת סנקציות כאשר אלה אינ� ממולאות : ציות �

  .כנדרש

  . פעילות לש� גיוס חברי� נוספי�:מיסיונריות �

  . עיסוק של חברי הכת בגיוס משאבי� כלכליי� ואחרי� עבור הכת ומנהיגה:גיוס כספי	 �

  .נהיגה תביעה להקדשת הרכוש הפרטי לכת או למ:ויתור על רכוש �

. המתאפיי� בגילויי� חריגי� של אמפתיה,  עידוד הדדי בי� חברי הכת:סולידאריות בי� חברי הכת �

  .יצירת קרבה גדולה בי� החברי� והקדשת מרבית זמנ� לפעילות בתו� הקבוצה או למע� תועלתה

 ,מסבירה ומפרשת את העול� בצורה חדשה,  אידיאולוגיה העומדת בבסיס פעילות הכת:דוקטרינה �

  .המשמרות את הנאמנות לכת ולמנהיג, )ב"מדיטציות וכיו(תו� שימוש בשיטות של שינוי תודעה 

  . הקפדה על קיו� טקסי� כחלק מתהלי� האינדוקטרינציה שעוברי� חברי הכת:טקסיות �

  

 שימוש בשיטות ות עוש�או המידה שבה ה, ה�לפי מידת הפוגענות שלליבלי� הציעה למיי� כתות , בנוס"

כמו ג� בקביעת , צורת מיו� זו עשויה לסייע בהיבט של ניסוח עקרונות המדיניות הנהוגה בתחו�. פוגעניות

  ).17.01.2011, תכתובת אישית, ליבלי�(סדר העדיפויות בשלב יישו� המדיניות 

  

תו� שימת לב להבדלי� , כלי הסיווג והמאפייני� הסוציולוגיי� שהוצגו לעיל מסייעי� במיפוי תופעת הכתות

אלא , לא נית� להסתכל על כתות כעל מקשה אחת או קבוצות בעלות מבנה אחידכי , מה� עולה.  הכתותבי�

, לאור זאת. הבדלי� באופיי� ובדרכי פעולת�א� ג� , נית� לזהות במרבית הכתותישנ� מאפייני� בסיסיי� ש

על פני הרצפי� . רצפי�יש להתייחס לסיווגי� שהוצעו כאל , על מנת שנית� יהיה למפות את הכתות ופעילות�

  .נית� יהיה למק� את הקבוצות השונות ביתר דיוק, הללו

  

                                                           
מנהיג העל של הכת ממנה מנהיגי� או מאסטרי� , בה� קיי� מער� היררכי מורכב יותר או כאשר ה� מבוזרות, בכתות מסוימות 15

 .ופי� ישירות אליו ומנהלי� את פעילות הכתהכפ
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צוות משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� אימ# את , בהתבסס על ההגדרות והסיווגי� שנסקרו לעיל

  :ההגדרה הבאה

  

י תו, שימוש בשיטות של שליטה בתהליכ, כתות פוגעניות ה� קבוצות המתלכדות סביב אד	 או רעיו�

קבוצות אלה . לצור, יצירת זהות נבדלת מהחברה ותו, שימוש במצגי שווא, החשיבה ובדפוסי ההתנהגות

מנצלות את חבריה� לצור, , ציות וכפיפות למנהיג הכת ולמטרותיו, נאמנות, מעודדות לרוב תלות נפשית

, )יותר מהתחומי	באחד או (כלכליי	 וחברתיי	 , פיזיי	, וגורמות לנזקי	 נפשיי	, קידו	 מטרות הכת

  .משפחותיה	 והקהילה הסובבת, בקרב חברי הקבוצות

  

  .נעסוק כעת בשיטות המנהיגות ובתהליכי הגיוס וההמרה הנהוגות בכתות, לאור הגדרה זו
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  16גיוס והמרה, שיטות של מנהיגות. 3

  

  דמות המנהיג 3.1

והוא השולט בתהליכי קבלת , הבדר� כלל מייסד הקבוצ, )2010, גרי�(כת נשלטת לרוב על ידי מנהיג אחד 

טוענת כי ) 2009(ליבלי� . דמותו של המנהיג שנויה במחלוקת. ההחלטות המתרחשי� במסגרת הקבוצה

... התופעה של מורי� רוחניי� הגורמי� נזקי� לתלמידי� נפוצה היו� עד מאד בעול� בכלל ובישראל בפרט"

אנסי� , רוחניי� אינ� מתחילי� דרכ� כפושעי�שרוב המורי� הנקראי� , נקודת המוצא היא ההנחה] אול�[

  ).281' עמ..." (אנו מניחי� שמורי� אלה אכ� חוו בתחילת דרכ� תובנה משמעותית. ושרלטני�

  

מוסי" ומפרט כמה מאפייני� אישיותיי� והתנהגותיי� שבאמצעות� נית� לרוב לזהות מנהיג ) 2010(גרי� 

  :כת

השתלטני וההחלטי שהוא מפגי� כלפי , הכריזמטי מקור סמכות המנהיג הוא האופי – כריזמה �

  .תכונות אלה משמשות כמקור משיכה ושליטה בקבוצה. חסידיו

פנימי או ,  המנהיג אינו נדרש לתת די� וחשבו� על החלטותיו ומעשיו לא" גור�– סמכות מוחלטת �

 .חיצוני

תכונות וכוחות , ע מידעהנוב,  המנהיגות נתפשת כניתנת מתוק" קיומו של ייעוד ייחודי– ייעוד נעלה �

חברי הכת מאמיני� שמילוי דרישות המנהיג יקד� את הגאולה , בהתא� לכ�. מטפיזיי� יוצאי דופ�

 .בעול� ואילו אי מילוי דרישותיו יגרו� להכחדת העול� והאנושות

 מערכת היחסי� בי� המנהיג לחברי הקבוצה מושתתת על הערצה עיוורת ונטולת – פולח� האישיות �

 .ביקורת

של מאמיני� " גרעי� קשה" מנהיג כת שוא" לבנות תחילה – של מאמיני	" גרעי� קשה"בניית  �

 .להרחיב את מעגל המאמיני� בו, באמצעות�, אדוקי� ולאחר מכ�

הטיפולי או , התבונתי,  מנהיג כת טוע� כי הוא שואב את כוחו הדתי– הסתמכות על כוח עליו� �

טענה זו מעניקה את . מדעי או אזוטרי� פסבדו, דתי, טבעי�לע,  אלוהי או מאגי–המוסרי מכוח עליו� 

 .הבסיס האבסולוטי לאמירותיו ולתורתו

הסותר תזות מדעיות או ,  מנהיג כת משווק את המסר שלו כחדשני וייחודי– מסר אמיתי וחדשני �

כקביעות אקסיומטיות ולבסו" , הוא מבסס את מעמד המסרי� כדוגמות, בהמש�. דתיות קיימות

 .� מקודשי�ככתבי

שבו מערכת ,  היחסי� בי� המנהיג לקבוצה מתקיימי� במסגרת של מבנה היררכי– מבנה היררכי �

קיומה של מערכת זו מחייב צייתנות . תגמולי� של שכר ועונש התקפה לעול� הזה ולעול� הבא

 .אבסולוטית למנהיג ולתורתו

לפיה� הוא פועל מתו� , המנהיג קיי� פער בי� המסרי� הגלויי� והמוצהרי� של – פער בי� מסרי	 �

פער זה עשוי . שליטה ושעבוד פיזי,  כוחנות–לבי� המניעי� שלו בפועל , מניעי� אלטרואיסטי�

אול� מאחורי חזות , שרלט� ונוכל, חסר מעצורי�, ציני, ליצור דימוי של המנהיג כאד� מניפולטיבי

 .זו עשוי להסתתר אד� הסובל מלקות או הפרעה נפשית חמורה

  

                                                           
ע� , סוציאליזציה שעוברי� החברי�� בבוא� לדו� בתהליכי הרה, המונחי� גיוס והמרה משמשי� את התיאורטיקני� בתחו�16

 .הצטרפות� לכת
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ישנה חשיבות מכרעת , ע� זאת. מעוצמתו של מנהיג הכת, במידה מרובה, תלכדות סביב הכת מ5נעתהה

הכרו� בשימוש בשיטות של כפייה שפותחו לראשונה במשטרי� , לתהלי� ההמרה שעוברי� המצטרפי� לכת

כ� תגבר , יש להניח שככל שההמרה לכת תהיה אפקטיבית יותר. כפי שיפורטו להל�, טוטליטאריי�

  .מחויבות� של החברי� כלפיה

  

  תהליכי גיוס והמרה 3.2

). Thought Reform" (רפורמת החשיבה"זיהה את המאפייני� הבאי� ובנה מודל המכונה ) 1961(ליפטו� 

המהוות ג� שלבי� בתהלי� ההמרה שעוברי� רוב החברי� בשלב הגיוס , מודל זה מונה שיטות המרה שונות

נאמנות ומחויבות מוחלטת של חברי הכת באמצעות השימוש בשיטות , יטהנית� להשיג של, בדר� כלל. לכת

  :הללו

 מושגת באמצעות הגבלת אמצעי התקשורת של חברי הקבוצה ע� העול� – שליטה בסביבה �

  .ביקורי� מחברי� ובני משפחה ועוד, מכתבי�, עיתוני�, ביניה� נית� למנות ספרי�, החיצוני לכת

וע מגויסי� פוטנציאליי� שההצטרפות לכת טומנת בחובה  שכנ– יצירת מניפולציה מיסטית �

 .השתייכות לקבוצה המשרתת מטרה נעלה

אחת מהמטרות המפורשות של .  דרישה למחויבות מוחלטת לכת ולעקרונותיה– דרישה לטוהר �

מטרה זו ניתנת להשגה . החברתית או האישית, בי� א� ברמה הגלובלית, הקבוצה היא לייצר שינוי

 .דבקות מוחלטת בכתרק באמצעות 

 חשיפה עצמית בלתי מבוקרת בפני חברי הקבוצה היא פרקטיקה – וידויי	 וחשיפה קבוצתית �

החשיפה העצמית מתמקדת . ומיושמת לרוב במסגרת האסיפות הכלליות של הקבוצה, שגורה

. פגמי� וספקות של החבר המתוודה ביחס להשתייכותו לקבוצה, פעמי� רבות בוידוי על חטאי�

ה� לחבר המתוודה ה� לחברי� , הרתעתי�מועבר מסר חינוכי, עות החשיפה העצמיתבאמצ

 .המאזיני�

שבכוחה להסביר כל ,  תפישת העול� של הקבוצה מקבלת מעמד של אמת אבסולוטית– מדע מקודש �

תיקוני� , הדוקטרינה שעליה נשענת פעילות הכת אינה נתונה לשינויי�, בהתא� לכ�. תופעה בעול�

 .קאו הטלת ספ

חברי הקבוצה חושבי� .  לקבוצה אוצר מלי� שנוצר במסגרת זו לשימושה הבלעדי– שפה טעונה �

הטרמינולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרת הקבוצה אינה . תו� שימוש במונחי הדוקטרינה בלבד

והיא מחייבת אימו# ראייה דיכוטומית של הקבוצה כבסיס , מאפשרת פיתוח של חשיבה ביקורתית

 .לעומת העול� החיצוני כמקור לרוע, י וטובלכל מה שראו

 כל חוויות העבר ומאפייני העצמי של האד� מפורשי� מחדש באופ� שלילי – הדוקטרינה מעל האד	 �

 .המוצגת כער� עליו�, בהתא� לאידיאולוגיה של הכת

 .עזיבת הקבוצה משמעה אבדו�.  גאולה אפשרית רק באמצעות השתייכות לקבוצה– יתור הקיו	 �
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שקד על המש� הפיתוח של המודל של ליפטו� וניסח רשימה של תנאי� מבניי� ) 1986, בתו� גרי� (הולט

  : רפורמת חשיבהביצועופסיכולוגיי� הכרחיי� ל

 ;הפעלת תהלי� ממוש� ב� חודשי� ולעתי� א" שני� �

 ;וידוא שהתהלי� נמש� על פני כל שעות היממה �

 ;ה למידע חיצוניקיו� התהלי� באווירה מבוקרת שאינה מאפשרת חשיפ �

שילוב יסודות של שליטה המבוססי� על ניתוק מהתמיכה של המעגל החברתי היש� וקבלת  �

 ;העקרונות והאמונות של המעגל החברתי החדש

 ;ביסוסה של רפורמת החשיבה כתהלי� אינדיבידואלי �

 ;שמירה על חוסר פרטיות מוחלט �

 ;איו� על האישיות הקודמת �

 ;ונשהפעלת שיטת תגמולי� של שכר וע �

 ;כינו� מחויבות רגשית מוחלטת למערכת האמונות החדשה �

 ;כינו� המוות הסמלי של האישיות הישנה �

 ;עידוד המומרי� לפעול לגיוס והמרת חברי� נוספי� �

 .בנייה של הזהות החדשה �

  

, רפורמת החשיבה מאפשרת השגת שליטה מוחלטת בתהליכי החשיבה ובדפוסי ההתנהגות של החברי� בכת

 והוא שנוי במחלוקת "mind control" זה מכונה מתמש�מצב . מהאישיות המקורית שלה�תו� ניתוק� 

�רתל'  הראשו� של הדיו� הציבורי עומדת פרופעברומ.  והטיפולית העוסקת בתחו�בקרב הקהילה המדעית

וטענה כי חלק מהתרגולי� ,  בהקשר של הפעילות הפוגענית בכתותזינגר שהטמיעה את השימוש במושג

התמקדות בחטאי� , גוניות� תפילות ומטלות חד, כמו חזרה אובססיבית על מנטרות, י� בכתותהמיושמ

עלולי� להזי� תהליכי� כפויי� ואפילו היפנוטיי� במקרי� , ובאשמה והפעלת לח# קבוצתי אינטנסיבי

גר זינ�תלר). Thaler-Singer, 2003(המשתקי� את הרצו� החופשי ומשעבדי� כליל את חבר הכת , מסוימי�

מ� העבר השני של . 17 של המאה העשרי�80� וה70�במהל� שנות ה, א" העידה בעניי� זה במאות משפטי�

�  ה.18זבלוקי ורובינס, ברומלי, רדסו�'כמו ריצ, עומדי� כמה מהחוקרי� המובילי� בתחו� זה, המחלוקת

�טועני� שקשה להוכיח את התרחשותו והשלכותיו של הmind control ,ת וה� בזירה ה� בזירה המדעי

ב ה� "שכ� בארה, מקור� של טענות אלה הוא במאבקי� פוליטיי� בעיקר�רדסו� סבור כי 'ריצ. המשפטית

, חר" הויכוח הניטש בנושא זה). Richardson, 1991(מועלות מתו� ניסיו� להגביל את חופש הדת והפולח� 

עולה שנעשה שימוש , השני� טועני� כי מניסיונ� הטיפולי רב 19מטפלי� העוסקי� בתחו� זה בישראל

  .כחלק מתהליכי הגיוס וההמרה לכתות, mind control  בשיטות של

  

                                                           
17 � .17.01.2011, אישית תכתובת, .מ ליבלי
 ,The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Sociological:רדסו� וברומלי כתבו ספר מרכזי בתחו� זה'ריצ 18

Psychological, legal and Historical Perspectives.  
  ).המצורפת המקורות ברשימת כמפורט (בתחו� נוספי� פרסומי� לכמה אחראי א" רדסו�'ריצ

 Misunderstanding Cults: Searching for Objectivity in a Controversial :זה בנושא חשוב ספר פרסמו ורובינס זבלוקי ג�

Field.  
 .17.01.2011, תכתובת אישית, .מ, ליבליך; 17.01.2011, תכתובת אישית, .ג,  זהר19
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�מתאר את ה) 2002(זימברדו mind control כמצב שבו הרצו� החופשי של הפרט או הקולקטיב מצוי בסכנה 

, ההשפעה, המוטיבציה לפעולה, נוכח פעולת� של גורמי� המשני� או מעוותי� את תפישת העול�

  :מוסי" כי נית� לפרוט מצב זה לארבעה רכיבי� עיקריי�) 1988(חס� . הקוגניציה וההתנהגות

ובכלל זה ,   ויסות ובקרה של הסביבה הפיזית של חבר הכת� ) Behavior Control(שליטה בהתנהגות  �

השתתפות בטקסי� , מקו� העבודה, מינו� השינה, סוג האוכל, סגנו� הלבוש, מקו� המגורי�

  . ועודופולחני�

הדוקטרינה לא .  הפנמה של דוקטרינת הכת כאמת מוחלטת– )Thought Control(שליטה במחשבה  �

אלא ג� מכתיבה את החשיבה , רק משמשת לצור� סינו� של מידע שמקורו בעול� החיצוני

  .הדיכוטומית של חבר הכת ביחס לתכני� שאליה� הוא נחש"

הכולל ג� יצירת טווח צר של רגשות זמיני� , י תמרו� רגש–) Emotional Control(שליטה ברגש  �

רגשות נוספי� ה� נאמנות ומסירות . המרכזיי� שבה� ה� אשמה ופחד, לשימוש עבור חבר הכת

  .כלפי הכת ומנהיגיה

כמו ,  מניעה גורפת של גישה למידע שמקורו בעול� החיצוני–) Information Control(שליטה במידע  �

ה� , ניטור האינפורמציה המועברת בקשרי� בינאישיי�, בנוס". ורדיוטלוויזיה , עיתוני� וכתבי עת

  .בי� חברי הכת לבי� עצמ� וה� בי� חברי הכת למשפחה וחברי� שאינ� בכת

  

לכל אחד מסוגי השליטה הללו השפעה מכרעת על עיצוב התהליכי� הנפשיי� והמנטאליי� שעובר החבר 

  ).1988, חס�(בכת ויחדיו ה� יוצרי� רשת של שליטה טוטאלית 
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  אפיו� הנפגעי	 והפגיעות. 4

בפרק זה נאפיי� את נפגעי . בכתות גור� לפגיעות במספר היבטי�השימוש בשיטות של רפורמת חשיבה 

  . שלה� ה� חשופי�הכתות ונתאר את סוגי הפגיעות

  

  20אפיו� הנפגעי� 4.1

חברי� בה� וילדיה� החיי� ה, כלומר, ספרות המחקרית עוסקת בעיקר בנפגעי� הישירי� מפעילות הכתותה

עשוי להיות קשר להצטרפות אקונומיי� �סוציוני� מאפייל כי, ממחקרי� שנעשו בתחו� זה עולה. אית�

אקונומי � מרקע סוציומגיע המכריע של החברי� בכתות הרובהספרות המחקרית מצביעה על כ� ש. לכת

המצטרפי� לכתות ה� . י קשר לחברות בכתותטוס האישאג� לגיל ולסט. )1992, אמיר(גבוה �בינוני או בינוני

28�18ה� בני ) 60%�כ(כאשר מרבית המצטרפי� , 25 ואילו גיל ההצטרפות הממוצע עומד על 35�18בני  .

.  ומעלה30�לחברות בכת ממבוגרי� בשנות ה� יותר  לחייה� מועדי20�מתבגרי� צעירי� בשנות ה, כלומר

 ,Galanter (השאר גרושי� או פרודי�.  נשואי�20%�ווקי� וכרה� ) 70% ( המצטרפי� לכתותמרבית, בנוס"

1996; Langone, 1996; Gasde & Block, 1998; Aronoff, Lynn & Malinoski, 2000; Dawson, 2003( . לעומת

אינה מעלה הבדלי� משמעותיי� שעשויי� להסביר את , רקע משפחתיבחינה של מאפייני המגדר וה, זאת

  .זניחאול� מדובר בהבדל , גברי�ל מאשרייצוג גבוה יותר אמנ� לנשי�  שכ�, ההחלטה להצטר" לכת

  

שני שליש  ל.מהווה גור� משמעותיג� הרקע המשפחתי שממנו מגיע חלק ניכר מהחברי� בכת אינו 

 ,ע� זאת. ה� ילדי� להורי� פרודי� או גרושי�שליש  ו הורי� שחיו יחדיו בעת ההצטרפות לכתחברי�מה

טר� ההצטרפות ,  ע� בני המשפחה הגרעינית חס� באינטראקציה רגשית משמעותיתהעידו על �מרבית

א" ) 1992(זהר  ).1992, אמיר(חוסר ביטחו� וחוסר שביעות רצו� , זה גר� לתחושות של דיכאו�מצב . תלכ

צור� ; חיפוש אחר קשר אנושי: למצטרפי� לכתותמשותפי� ה קווי אישיות ומאפייני� נסיבתיי� מזהה

רלוונטי לנשי� (התרחקות מגברי� ; "טבעי"רצו� בניהול אורח חיי� ; צור� בסמכות;  חווייתיתבהתנסות

המצטרפי� לכתות נמצאי� פעמי� רבות , למעשה .וניהול אורח חיי� בריא ואקולוגי; )בכתות מסורתיות

בא טרו� סיו� צ, גיוס לצבא, כמו סיו� תיכו�, או בצמתי� מרכזיי�) 1998, פופר(במצבי משבר בחייה� 

 היו מאושפזי� 6%אול� רק , )1992, זהר; 1986, גרי�(ב "מעבר בי� מקומות עבודה וכיו, תחילת לימודי�

, אמיר ( ומרבית� אינ� בעלי היסטוריה של מחלות נפשבבתי חולי� לחולי נפש לפני הצטרפות� לכת

1992;Langone, 1993; Tobias & Lalich, 1994; Singer & Lalich, 1995; Lalich, 1996(. בחינת , בהקשר זה

כי מעט פחות משליש השתמשו , אקטיביי� טר� ההצטרפות לכת מעלה�שיעור השימוש בחומרי� פסיכו

, אמיר( כלל לא השתמשו בסמי� לפני ההצטרפות לכת 2%רק .  בסמי� קלי�� 60%בסמי� קשי� ואילו 

1992.(  

  

אנשי� המתפקדי� באופ� נורמטיבי במסגרות  כי חברי� בכתות ה� לרוב , עולהלעיל מהמחקרי� שנסקרו

, פיזי או חברתי, מנטאלי, אול� ייתכ� שחלק ניכר מה� הגיע לכת בעקבות חס� רגשי, החברתיות השונות

בישראל נער� מחקר בקרב מצטרפי� לכתות לאחר עזיבת�  נציי� ש.שהוביל לחיפוש מסגרת חיי� חלופית

בני המעמד ,  מהחברי� ה� ילידי האר86%#, 25תות הוא ונמצא כי גיל ההצטרפות הממוצע לכ, את הכת

 מהנבדקי� העידו על היות� במשבר לפני 44%, בנוס".  שנות לימוד או למעלה מכ�12בעלי , הבינוני

                                                           
יח כי תיאור האוכלוסייה דומה בכל אול� יש להנ, ב" שנערכו בעיקר בארהי�המידע המובא בתת פרק זה מבוסס על מחקר 20

 .המדינות המערביות
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 אושפזו בעבר� בבתי חולי� 11%.  מה� היו בטיפול פסיכולוגי בשלב כלשהו בחייה�60%� ההצטרפות ו

  ).1992, אמיר(וצאה מבעיה נפשית חמורה  השתחררו מהצבא כת15%�לחולי נפש ו

  

  סוגי הפגיעות 4.2

חלק מהמחקרי� שנעשו . הספרות המחקרית אינה חד משמעית באשר להשפעות השליליות שיש לכתות

מצאו כי לחברות בכת עשויות להיות השפעות ) Robbins & Anthony, 1972; Levine, 1984(בתחו� 

אקטיביי� אצל מתמכרי� ופיתוח תחושת �וש בחומרי� פסיכולמשל הפחתת השימ, תרפויטיות חיוביות

ות האישיות והחברתיות א" מציי� את החווי) 1992(אמיר . עצמאות וכישורי חיי� בקרב בני נוער ומתבגרי�

תחושת , תכלית קיומית, מטרה, תשובות, ת בגיבוש של משמעותוהמתבטא, ת של חברי� בכתותוחיוביה

 כי ,טועני�) 2000(' ארונו" ואח, אול�. כתוצאה מהפעילות בכת, ש עצמיתחושת עשייה ומימו, שייכות

מבלי להתייחס למגוו� של , המחקרי� המדוברי� בחנו היבטי� ספציפיי� בהתנהגות של חברי הכתות

 את ).Aronoff, Lynn & Malinoski, 2000(הפרעות פסיכולוגיות והתנהגותיות שמה� סובלי� חברי� בכתות 

  :לחלק לכמה סוגי� עיקריי�הפגיעות נית� 

  

על מנת להשיג שליטה מלאה על החברי� בכת ולאפשר אימו# מוחלט של מערכת הערכי� : פגיעות נפשיות

(destroy)הכתות תוקפות ומנסות להרוס , החדשה
תו� ,  את הזהות המקורית של המגויסי� החדשי�21

ב של אובד� הזהות ומערכת התמיכה שימוש בשיטות אלו עלול להביא למצ. שימוש בשיטות שפורטו לעיל

חברות בכת בעלת , בהיבט זה. )Goldberg, 1997(הוא מנהיג הכת , המקורית והזדהות מוחלטת ע� התוק"

היא בבחינת אירוע טראומטי יוצא מגדר הרגיל לא , למעשה. סממני� שליליי� דומה לשהייה בתנאי שבי

חברי כת , כראייה לכ�. אנושית הרגילה לחיי�אלא משו� שהיא משתקת את ההסתגלות ה, בשל נדירותה

ה� משילי� מעל , באופ� זה. ובכלל זה משני� את שמ� והופעת� החיצונית, רבי� מחליפי� את זהות�

בדומה לאירועי� , החברות בכת. עצמ� סממני� מהותיי� לזהות המקורית ולבסו" מוחקי� אותה

מעמתת את , מות הגופנית והנפשית ומתו� שכ�כרוכה באיו� על החיי� או על השל, טראומטיי� אחרי�

נפגעי כתות עלולי� לפתח תסמיני� , של כ�ב). 2005, הרמ��לואיס(האד� ע� מצבי� קיצוניי� של חוסר ישע 

, תחושה של חוסר שייכות, עצב, דחייה, תחושת בדידות, חרדה, כמו דיכאו�, טראומטיי� שוני��פוסט

הפרעות דיסוציאטיביות ובמקרי� מסוימי� א" הפרעות ,  עצמיהרס, נטיות אובדניות, הפרעות בתפישה

ילדי� נפגעי כתות ג� . )Galanter, 1989; Aronoff, Lynn & Malinoski, 2000; 1992, אמיר(פסיכופתולוגיות 

, ס" לח# נמו� ורגישות יתר, בה� שינויי� קיצוניי� במצב הרוח, מפתחי� תסמיני� פוסט טראומטיי� רבי�

פגיעה עצמית ועוד , הפרעות בדיבור, הפרעות קשב וריכוז, רגרסיה התנהגותית, בת לילההרט, סיוטי�

)MacHovec, 1992(. 

 

 דפוסי התנהגות  לעיתי�כתות מנחילות, כינו� השליטה המוחלטת של הנהגת הכתכחלק מ: פגיעות פיזיות

שטור אופ� ומינו� כמו מחסור קיצוני באוכל או מ, שלה� השלכות על המצב הפיזי של חברי הקבוצה

הגבלת שעות השינה והארכת שעות העבודה עד למצב שבו חברי הכת עובדי� , הטלת מומי� בגו", האכילה

, כ� חלי� שינויי� במראה החיצוני). Anthony & Robbins, 1992; Goldberg, 1997(מרבית שעות היממה 

  ).1992, אמיר(בוש לא נורמטיבי ירידה חדה במשקל ואימו# סגנו� ל, הבאי� לידי ביטוי במבט מזוגג

                                                           
 לתאר את ההשלכות של  בבואה(destruction of pre-cult identity) "הרס הזהות המקורית" במונח  משתמשת)1997 (גולדברג 21

 .ע� הצטרפות� לכת, תהלי� ההמרה שעוברי� החברי�
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שהוא בעל , השימוש בשיטות של פגיעה המונית או התאבדות קבוצתית מהווה היבט נוס" של פגיעות פיזיות

והנגדת� ע� הערכי� , אלה מבוססות על האידיאליזציה של המנהיג וערכי הכת. השלכות חברתיות

 פגיעה או .)Anthony, Robbins & Barrie-Anthony, 2002(הנחותי� לאי� ערו� מערכי הכת , המקובלי�

קונפליקטי� , התאבדות המונית עשויות להתרחש כתוצאה מכישלו� הכת בהשגת המטרות השאפתניות שלה

ירידה במידת הכריזמה של המנהיג והצור� באישוש מחודש של סמכותו או היעדר צמיחה של הכת , פנימיי�

)Wessinger, 2000(. 

  

ניצול מסוג זה בא לידי . תו� ניצול�, כתות שולטות בחיי המי� ובמיניות של חבריה�, י�לעת: פגיעות מיניות

בחלק ניכר (הפקרה מוחלטת של חברי הכת : ביטוי לרוב בהטמעת אחד משני דפוסי התנהגות קיצוניי�

, או לחילופי�, לצור� סיפוק הדחפי� המיניי� של המנהיג ולעתי� ג� של החברי�) חברות הכת, מהמקרי�

או איסור חלקי במטרה לפרק , ג� כאשר על חברי הכת נמני� זוגות, איסור מוחלט על קיו� יחסי� מיניי�

לכת , כתוצאה מכ�). Lalich, 1996(את הזוגיות שקדמה לכת ולהעצי� את שליטת המנהיג על החברי� 

 .שליטה מלאה במינו� ואופ� הבאת הילדי�

  

רתיות שמה� עלולי� לסבול חברי� בכתות באות לידי ביטוי הפגיעות החב: פגיעות חברתיות ומשפחתיות

תהלי� זה מיוש� באמצעות יצירת . מוסד המשפחהההצטרפות לכת כרוכה בערעור , ראשית. בכמה היבטי�

; 1998, פופר(מבנה משפחתי פיקטיבי כתחלי" למשפחת הגרעי� ולמערכת התמיכה הקודמת של המומר 

Goldberg, 1997( ,שנית. י או מוחלט של הקשרי� המשפחתיי� והחברתיי� הקודמי�וגור� להרס חלק ,

 במטרה לאפשר למנהיג שליטה מוחלטת פורקת בי� הורי� לילדי� מהיררכיה המשפחתית המקובלתה

הפקעת הסמכויות ההוריות וניתוק הקשר שבי� הילדי� להורי� מושגי� באמצעות . בחברי הכת ובילדיה�

העתקת מקו� מגוריה� של הילדי� מבלי שהוריה� יידעו , ילדי�/ הורי�פירוק משפחות גרעיניות וחילופי

בחלק מהמקרי� חברי הכת זונחי� כליל את , כתוצאה מכ�. לא� הועברו והתעללות פיזית ומינית בילדי�

,  אינ� רואי� בה� עוד מודל לחיקויהילדי�ואילו , ובריאות� לרווחת ילדיה� האחריות ההורית שלה�

 ).Markowitz & Halperin, 1984; Malcarne & Burchard, 1992; Whitsett & Kent, 2003(הערכה והערצה 

  

 ;Durocher, 1999( מכספי� ומרכוש  ועקבייוצאי כתות רבי� מדווחי� על נישול שיטתי: פגיעות כלכליות

Thaler-Singer, 2003 .(עושי� זאת, החברי� המעבירי� את כספ� ורכוש� למנהיג הכת ולמוסדותיה � מתו

בכתות מסוימות מתבקשי� החברי� לבלות חלק . ההולכות וגדלות ע� הזמ�, ציות מוחלט לדרישות המנהיג

אות� ה� מעבירי� לידי , כדי להרוויח סכומי כס" נוספי�, מזדמנות וקשות יו�ות ניכר מזמנ� בעבוד

להסוות את  על מנת. נוצר פער עצו� בי� רמת המחיה של המנהיג ושל החברי�, כתוצאה מכ�. המנהיג

מבלי שהחברי� יידעו מה עלה בגורל , חלק מהכתות מנהלות חשבונות במדינות זרות, פעילות� הכלכלית

 ). 2010, זהר(ממונ� 

  

פיתוח מודעות למורכבות זו עשוי . ריבוי סוגי הפגיעות ומעגלי הפגיעה תור� למורכבות הרבה של התופעה

תו� גיבוש מכלול ההתערבויות , המתממשות בחלק מהמקרי�לתרו� להתמודדות ע� ההשלכות השליליות 

  .  הרלוונטיות לטיפול בנפגעי כתות ולצמצו� ממדי התופעה בישראל
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  כתות בישראל. 5

מאפייני ; תיאור היק" ואופי התופעה: הדיו� בסוגיית הכתות בישראל מתחלק לשלושה תחומי� עיקריי�

  .פטיתוהמצב בזירה המש; הנפגעי� והשלכות הפגיעות

  

  תיאור היק" ואופי התופעה 5.1

קשה להערי� כמה מה� קיימות כ� ל. לא קיי� בישראל בסיס נתוני� סדור בנושא הכתות, נכו� להיו�

קרב מ, )חברי� ומקורבי�, בני משפחה(� ופועלות בישראל ומה היק" הנפגעי� הישירי� והעקיפי

,  מאות פניותהמרכז הישראלי לנפגעי כתותקיבל , 2006 כי מאז הקמתו בשנת ,בעניי� זה נציי�. האוכלוסייה

, אחיה�, המתקשי� להתמודד ע� חברות� בכת של ילדיה�, בעיקר מבני משפחה ומקורבי� של נפגעי�

  .ממדיות שיש לכת על חייה� וחיי יקיריה��וע� ההשלכות הרב, בני זוג� ומקורביה�, הוריה�

  

 ועל ידי חוקרי� ישראליי� העוסקי� נפגעי כתותהמרכז הישראלי לבהתא� להערכות שבוצעו על ידי 

, 23)במהל� השני� פעלו עשרות נוספות שנסגרו( כתות 80�נית� לאמוד כי בישראל פעילות כיו� כ, 22בתחו�

עשרות אלפי אנשי� ברחבי , יתרה מזאת. ומספר החברי� בכל אחת מה� נע בי� עשרות בודדות לאלפי�

  .וסמינרי� שהועברו על ידי כתות הפועלות בישראלקורסי� , ישראל נחשפו עד כה לסדנאות

  

  מאפייני הנפגעי� והשלכות הפגיעות 5.2

 כי המחסור ,מראיונות שערכו חברי הצוות ע� חברי כת לשעבר ובני משפחותיה� של חברי כת בהווה עולה

דרכי  כתות ול שיאפשר זיהוי מוקד� שלהגדול ביותר בקרב נפגעי� ובני משפחותיה� הוא במידע מועי

  .יספק כלי� למת� סיוע ותמיכה ליקיריה�, או במקרי� של חברות בכת, פעולת�

  

                                                           
 . ורמי פלרר דוד גרי� "ד, מתי ליבלי�' גב, ר גבי זהר"דבה� נית� למנות את , בישראל ישנ� חוקרי� בודדי� העוסקי� בתחו� זה 22
 .היקפי ואופני פעילות�,  נית� למצוא נתוני� מפורטי� לגבי הכתות הפועלות בישראלהמרכז הישראלי לנפגעי כתותבאתר  23

  משרד הרווחה והשירותי�צת המשפטית של יועה, ה ארטמ�ד בתי" עו � המצב בזירה המשפטית 5.3

  החברתיי�

  

ע� . כתותפעילות הנגד קיי� בישראל חוק לא , כיו�. נפגעי כתות זקוקי� לסיוע ג� בהיבט המשפטי

קיימות בחוק , ח זהכפי שפורטו בדו, עקיפות של הכתותולאור מאפייני הפגיעות הישירות וה, זאת

 על ראשי הכתות או מי� מסוי� נית� להסתייע ואשר יכולות לחול במקרי�הישראלי הוראות שונות בה

אשר יכולי� , להל� תובא התייחסות לסעיפי החוק השוני�.  או לצורכי הגנה על הנפגעי�,שלוחיה�

  :להיות רלוונטיי� לפעילות כתות

  

, לעיתי�שמאחר  .חסויי�על קטיני� וקיימת סמכות לפעול לצור� הגנה , על פי חוק:  חוקי רווחה5.3.1

גוע בקטיני� או לפגוע באופ� אשר יש בו כדי לפ,  קטיני� או הוריה�מעורבי� בפעילות של כתות

 :לחול הסעיפי� הבאי�, במקרי� הרלוונטיי�, יכולי�, ההורי�בתפקוד 
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 לבקשת עובד סוציאלי על פי חוק ,1960 –� "התש) טיפול והשגחה(חוק הנוער על פי  5.3.1.1

על ס על פי חוק וא" להורות "תחת השגחה של עו קטי� העמידש לנוער רשאי ל"מביה, הנוער

בעילות הנזקקות  .נזקקמוכרז על ידי בית המשפט כקטי� הוצאתו ממשמורת הוריו כשהוא 

 או , הקטי�חוסר מסוגלות של האחראי על הקטי� לטפל בו או להשגיח על היתר נמני� בי�

חי במקו� המשמש ת הקטי� נתו� להשפעה רעה או יוה .וההשגחה עליוהזנחתו את הטיפול 

נפגע או עלול להיפגע מכל של הקטי� שלומו הגופני או הנפשי וכ� א� , דר� קבע מקו� עבירה

  .סיבה אחרת

  

א� הורה אינו מסוגל , 1962 �ב "התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותעל פי  5.3.1.2

רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס , כלפי קטי� ללא סיבה סבירה מלמלא חובותיו או נמנע

ש למנות "רשאי ביהמ, כמו כ�. ) לחוק29�27' סע( או בנוס" לו ,לקטי� במקו� ההורה

' סע(מקצת�  יכול לדאוג לענייניו כול� או במצב שהוא אינו,  קטי� שאינו,אפוטרופוס לאד�

  ).  לחוק33

  

 בחוק העונשי� הרלוונטי לנושא הכתות הינו הסעי" המרכזי: 1977 �ז " חוק העונשי� התשל5.3.2

 לרבות , הקובע איסור על החזקת אד� בתנאי עבדות לצורכי עבודה או שירותי�,א375סעי" 

מצב בו מופעלות כלפי אד� סמכויות המופעלות " עבדות"יחשב כיבסעי" זה . שירותי מי�

 או שלילת חירותו של אד	שליטה ממשית בחייו ראו יי, � זהילעני; ככלל כלפי קניינו של אד�

  .כהפעלת סמכויות כאמור

או קיו� יחסי מרות או תלות בי� הטלת אימה , צול מצוקה או חולשה של הנפגעני, בנוס"

עבירת בכ� למשל , מהווי� בסעיפי חוק רלוונטיי� חלק מעילות העבירה, הפוגע לנפגע

ניצול מצב המונע  ).ק לחו431' סע" (עושק"ובעבירת )  לחוק428' סע" (סחיטה באיומי�"

 חלק מהווי�) 18�16בקטינות מגיל (או ניצול יחסי תלות ומרות , שה לתת הסכמה חופשיתימא

זאת בנוס" לאיסורי� על קיו� , )לחוק) א(346, 345' סע (בעבירות מי�מעילות העבירה ג� 

  .יחסי מי� ע� קטיני�

  

  .  של אחראי בקטי� או בחסר ישעחובת דיווח ביחס לפגיעההעונשי� קיימת על פי חוק , כ�כמו 

ובלבד  ...מי שהקטי� או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דר� קבע: "אחראי הוא

מחלתו או , מי שמחמת גילו: "הוא" חסר ישע. "שקיימי	 ביניה	 יחסי תלות או מרות

כי אינו יכול לדאוג לצר, או מכל סיבה אחרתליקויו השכלי , מוגבלותו הגופנית או הנפשית

  ).ה לחוק368 – א 368' סע(" מחייתו לבריאותו או לשלומו
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מונה מצבי� אשר יחשבו , לחוק) 6(3סעי"  :1998 –ח "התשנ, החוק למניעת הטרדה מינית 5.3.3

, ג� כשהמוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניי� בהתייחסויות האמורות, כהטרדה מינית

 .וויוניי� ושל השפעה בלתי הוגנתת בלתי ששלמעשה מדובר ביחסי כוחומתו� הנחה זאת 

מצב בו נעשה הטרדה מינית כ הקובע כי יראו) ז) (6) (א (3' תוק� החוק ונוס" סע, לאחרונה

תו� ניצול יחסי מרות או תלות על ידי מי שידוע או מציג עצמו כבעל סגולות רוחניות המעשה 

  .מינית במסגרת כתותרי� של הטרדה הרחבה זו יכולה לתת מענה ג� למק .מיוחדות

  

ובכלל זה , עבירות הכרוכות בדיני עבודה יכולות א" ה� לאפיי� פעילות של כתות : דיני עבודה5.3.4

, כמפורט בחוק חופשה שנתית, עבירות על חובת מת� חופשה שנתית ושעות עבודה ומנוחה

  .א"התשי

  

בהתא� למאפייני , תמבוצעות בחלק מהכתוהשוני� עבירות על חוקי המס :  עבירות מס5.3.5

  . הפעילות בכל כת

  

תחומי חקיקה אלה יכולי� לאפשר למדינה ולאנשי� פרטיי� לפעול חוקית כנגד חלק מהפעילויות 

על מנת לעשות , יש צור� באיסו" קפדני וממוש� של חומר ראייתי מוצק, אול�,  בכתותהמתרחשות

 .שימוש בחקיקה הקיימת
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  סיוע ותמיכה, טיפול. 6

קיימות כמה קבוצות . יש למפות תחילה את מעגלי הפגיעה, לש� בניית מער� שירותי� וטיפול בנפגעי�

חברי הכת הסובלי� . א: של נפגעי� ישירי� או עקיפי� מפעילות הכתות ושל בעלי פוטנציאל פגיעהעיקריות 

הנאלצי� להתמודד , בני משפחה וחברי� של חברי הכת. ב; מפגיעות מרובות ושונות כתוצאה מפעילות הכת

� מתוכו הציבור הרחב שפרטי. ג; ע� האובד� של יקיריה� לטובת הכת ומפתחי� לעתי� טראומה משנית

תמיכה וגישה למידע בשתי , סיוע, לקבוצות הללו יש להעניק טיפול.  קורב� לפעילות של כתעלולי� ליפול

  .לפני ההצטרפות לכת ולאחר היציאה מהכת: נקודות זמ�

  

  טיפול בחברי כתות 6.1

נת לסייע על מ. מיושמות כיו� עבור חברי הכתונסקור את שיטות הטיפול וההתערבות שיושמו בעבר , תחילה

� יש לזהות אפיוני� פסיכו, לחברי כת פוטנציאליי� או לנמצאי� בראשית תהלי� ההצטרפות לכת

זיהוי מוצלח של נפגע כת פוטנציאלי יכול . סוציאליי� ואיתותי מצוקה שעלולי� להעיד על הצטרפות לכת

, משפחה(שגרתיות כמו ניתוק הדרגתי ממערכות חיי� , להתבצע תו� שימת לב לשינוי בדפוסי ההתנהגות

. שעבוד כלכלי ועוד, חוסר יציבות תעסוקתית, )לבוש, שינה, תזונה(שינוי באורח החיי� , )זוגיות, חברי�

לאיתור , לפיכ�. חשוב לציי� כי תהלי� הגיוס לכת נמש� על פני תקופה של כמה שבועות עד חודשי� ספורי�

  .חילוצו מ� הכתמוקדמי� חשיבות מכרעת בהצלחת תהלי� הנפגע הכת בשלבי� 

  

משו� שפעמי� רבות , ה� בהיבט הפיזי, במהל� תקופת החברות בכת קיי� קושי משמעותי להגיע לנפגעי�

�בשל השימוש ב, מנטאלי�וה� בהיבט הרגשי, ה� מבודדי� מהעול� החיצוניmind control .השתמשו , בעבר

 ההייתשיטה זו . שבה היו מצויי� כדי לחל# נפגעי כתות מהסביבה הפוגענית deprogramming -בשיטת ה

תו� שימוש בכוח ,  המוקדמות והיא היחידה שיישמה פרקטיקות של שכנוע בכפייה70�נהוגה בעיקר בשנות ה

כמה מ� . עוד בזמ� השתייכותו לכת, במטרה לבצע תהלי� של תכנות מחדש של הנפגע, וניתוק פיזי מהכת

למסגרת והכנסתו לצור� הבאתו , חבר הכתהונאה של ריתוק ו, הטכניקות המקובלות בשיטה זו ה� חטיפה

לשיטה שני חסרונות מהותיי� וה� יצירת טראומה פסיכולוגית כחלק מתהלי� ביטול ההשפעה . הטיפולית

, בקבוצהבדומה לנהוג , חבר הכתויצירת תחושה של אובד� שליטה אצל ) תכנות מחדש(השלילית של הכת 

 שיטה זו ,כיו�). 2000, חס�(בור הנפגע חוויה דומה לזו שחווה בכת כ� שלמעשה תכנות מחדש עלול לייצר ע

אמצעי� הכרה בהשלכות השליליות של השימוש בבעיקר בשל ה, אינה חוקית ולכ� אינה מותרת לשימוש

 סדרה של תביעות משפטיות שהוגשו נגד מטפלי� בשיטה ונוכח ,לצור� החילו# מהכת, של כפייהטכניקות בו

  . זו

  

יש להבחי� בי� נפגעי� היוצאי� מהכת מתו� בחירה ובי� נפגעי� , והכת או לאחרישל ה עזיבבשלב ה

ולהתאי� את שיטת הטיפול ואמצעי , הנושרי� מ� הכת כתוצאה מתהליכי� פנימיי� או חיצוניי� לכת

העומדות לרשות המטפלי� הפרוצדורות הטיפוליות . בהתא� לאבחו� מצבו הנפשי והפיזי, התמיכה לכל נפגע

 שמיוש� פעמי� רבות בטיפול באנשי� הסובלי� ,(intervention) מבוססות על מודל ההתערבות שלב זהב

�בה� שיטת ה,  של המאה העשרי�90� וה80� שיטות מסוג זה פותחו בשנות ה. מהתמכרויותExit Counseling ,

 שעברו ובחברי� לשעבר באותה הכתהנמצא על ס" יציאה מהכת  החברהעושה שימוש במקורבי� של 

רגשית :  כוללת שימוש בשתי אסטרטגיותההתערבות הטיפולית נמשכת מספר ימי� והיא. תהלי� שיקומי

, האסטרטגיה הרגשית מיושמת באמצעות המפגש הבלתי אמצעי ע� בני המשפחה והחברי�. ורציונאלית
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נאלית האסטרטגיה הרציו. שבו מנוהלת אינטראקציה אישית לאחר נתק ארו� כתוצאה מהחברות בכת

שבמהלכ� נעשה ניסיו� לנטרל את ההשפעה הפסיכולוגית , מיושמת באמצעות שיחות ע� יוע# היציאה מהכת

כיצד הכת ? תו� התמקדות בשאלות כמו מהי כת פוגענית, של הכת ולהשיב לנפגע את זהותו האותנטית

 Ross, Personal(ועוד ? הא� הקבוצה שאליה משתיי� הנפגע יכולה להיות מזוהה ככת? פוגעת בחבריה

Communication, October 2010 .(חסרונה של השיטה נעו# באופי הטיפול , חר" הצלחותיה המרובות

שכ� במהל� ההתערבות ניכרת התמקדות יתרה בהעברת תכני� המסייעי� בהפגת , הנקודתי ולא ההוליסטי

בבעיות האישיות שמטרתו טיפול , ולא בקיו� תהלי� סדור והדרגתי, ההשפעה של הכת על הנפגע

  ).2000, חס�(והמשפחתיות שקדמו לחברות בכת ועודדו אותה 

  

 היבטי�תהלי� זה מתרחש בכמה . נאל# הנפגע לבנות מחדש את חייו, לאחר השלמת תהלי� היציאה מהכת

יצירה וחידוש של , התגברות על בעיות פיזיות וחוליי� שוני�, ובה� העצמה וכינו� של דימוי עצמי חיובי

במהל� השבועות . מציאת עבודה ובניית מסוגלות לעצמאות כלכלית ועוד,  משפחתיי� וחברתיי�קשרי�

בתקופה . תמיכה ולעתי� א" הגנה מצד הגור� המטפל, נדרשת מעורבות, הראשוני� שלאחר היציאה מהכת

 התהלי�. בהתא� לזיהוי הצרכי� המיידיי� של הנפגע, זו יש לספק סיוע רצי" במש� כל שעות היממה

יצירה , )השמה במקלטי חירו�, לדוגמא(הטיפולי הראשוני כולל מציאת פתרונות דיור מיידיי� לזמ� קצוב 

שמטרת� להחלי" את אלה שהיו נהוגי� בכת ולבנות , נפשיות�מיידית של עוגני� ורשתות תמיכה רגשיות

אחר "או ע� , כמו חיזוק הקשרי� ע� בני המשפחה והחברי�, אמו� בסיסי בי� הנפגע והגור� המטפל

כמו משרדי , יש לקיי� קשר אינטנסיבי ע� גורמי� מוסדיי� שוני�, בנוס". בחייו של הנפגע" משמעותי

במטרה להבטיח טיפול מהיר ויעיל בהיבטי� המנהליי� השוני� הכרוכי� , משטרה ופרקליטות, ממשלה

חרי� יותר של הטיפול קשר זה נמש� ג� בשלבי� מאו. בעזיבת הכת ובחזרה למסלול החיי� הנורמטיבי

  . בנפגע

  

ובמהלכו יש למפות את מגוו� הצרכי� של הנפגע , שלב שלאחר מכ� עשוי להימש� חודשי� וא" שני�ה

בי� הצרכי� השוני� שבגינ� זקוק הנפגע לסיוע נית� למנות צרכי� פיזיי� . ולסייע במת� מענה הוליסטי

הסעות , מציאת פתרונות דיור(רומנטאליי� צרכי� אינסט, )ב"התאמת תזונה וכיו, בדיקות רפואיות(

קיו� סדנאות (נפשיי�  וצרכי� טיפוליי�, )מוצרי היגיינה ועוד, ביגוד, ציוד בסיסי והובלת ציוד, ונסיעות

איתור גורמי� , סוציאליי�� פסיכו, מימו� אבחוני�, מימו� טיפולי� פרטניי� ומשפחתיי�, החלמה ושיקו�

, סיוע בחידוש הקשר ע� הקהילה(צרכי� חברתיי� וחינוכיי� , )תותפסיכיאטריי� בעלי ידע בתחו� הכ

וצרכי� , )איתור מסגרות חינו� הולמות עבור ילדי� ומימו� לימודי� אקדמיי�, אבחו� ושיקו� מקצועי

נזקי� פיזיי� , מת� ייעו# משפטי בנושאי� הקשורי� לזכויות ונכסי� שנלקחו על ידי הכת(משפטיי� 

  .24 )י בהסתגלות והתאמה לחיי� החדשי� ובבעיות אקוטיות שונותקוש, ונפשיי� שנגרמו

  

                                                           
.  מבוסס על תובנות הצוות המקצועי שטיפל בחברות ובילדי הכת שבראשה עמד גואל רצו�חלק מהמידע המובא בפסקאות אלו 24

 ,א"ווחה והשירותי� החברתיי� ונציגות ממחלקת הרווחה בעירית תהמונה נציגות משירות פרט ומשפחה במשרד הר, צוות זה
 . החל ממועד פירוק הכת ומוסי" ללוות אות� עד היו�ות והנפגעי�ליווה את הנפגע
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  בני משפחה ומקורבי�סיוע ותמיכה ב 6.2

הסובלי� פעמי� רבות , נמני� בני המשפחה והמקורבי� של נפגע הכת, רחב יותר, על מעגל פגיעה נוס"

שירותי סיוע � לאלה זקוקי. תסכול ואובד�, מתסמיני� של טראומה משנית ומתחושות של חוסר אוני�

בהיות� גור� מרכזי , נוס" על כ�. בכל נקודות ההתערבות, ותמיכה המיועדי� לנפגעי המשנה של הכתות

וות גור� להלהתגייס יש צור� לצייד� במידע ובכלי� שיאפשרו לה� , החילו# של נפגע הכתתהלי� בהצלחת 

  .מכיל ומסייע לנפגע הכת

  

  לציבור הרחבמעני�  6.3

אמי� ונגיש באשר לאופני פעולת� , אשר בהיעדר מידע עדכני, הרחב ביותר מצוי הציבור כולובמעגל הפגיעה 

על . מתקשה לזהות סימני� מקדימי� לפעילות� ולהשפעה השלילית שלה�, של כתות וחומרת הפגיעות שלה�

עות ראוי ליזו� פעולות להעלאת מוד, מנת לצייד את הציבור במידע הנדרש לש� התמודדות ע� התופעה

האינטרנט מהווה כלי חשוב . כמו מסעות פרסו� בכלי התקשורת השוני�, בדבר קיומ� של כתות פוגעניות

המהווי� קבוצה ברמת סיכו� , משו� שהוא נגיש לבתי אב רבי� ובייחוד לבני נוער, במיוחד להעלאת מודעות

עות נוער עשויה לסייע ג� פעילות הסברתית במוסדות חינו� תיכוניי� ובתנו. גבוהה להיפגעות מכתות

  .לצור� מניעת ההצטרפות לכתות, בהעלאת מודעות בקרב בני הנוער
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  המלצות לפעולה. 7

הטיפול בנפגעי� דורש , כי בשל עוצמת הפגיעה הנגרמת כתוצאה מהחברות בכתות, מהאמור לעיל עולה

ניהול , נוס" על כ�. משאבי� רבי� ויש להיער� לכ� ה� בהיבט התקציבי וה� מבחינת כוח האד� המקצועי

. מערכתית ומומחיות בטיפול בנפגעי כתות�מקרי� מסוג זה הוא מורכב משו� שהוא דורש ראייה רב

�  :כדלהל�, דוח זה מציע שלושה אפיקי פעולה, בהתא� לכ

  

  פעולות מניעה 7.1

כלי המניעה המכווני� למניעת הצטרפות� של חברי� חדשי� לכתות והעלאת המודעות לתופעה 

  :כמפורט להל�,  הציבור הרחבבקרב

 הצוות ממלי# לערו� באופ� תדיר מסעות � ייזו	 פעולות להעלאת מודעות בקרב הציבור הרחב �

פרסו� להעלאת המודעות של הציבור הרחב לסכנות הטמונות בהצטרפות לכת ולסימני הזיהוי של 

בני נוער בבתי הספר להפעיל סדנאות בנושא כתות ליש , נוס" על כ� .קבוצות בעלות אופי כיתתי

בסדנאות יינת� מידע שיאפשר זיהוי של קבוצות בעלות אופי כיתתי . התיכוניי� ובתנועות נוער

על מנת , הצוות ממלי# ג� לקיי� סדנאות עבור הורי� לבני נוער. והימנעות מהצטרפות אליה�

 אלה מחייב יישו� של פעולות. להעלות את רמת המודעות ואת יכולת� לזהות קבוצות פוגעניות

ובה� משרד , ארגוני�משרדי ובי��מעורבות של משרדי� נוספי� הפועלי� תו� שיתו" פעולה בי�

� . משרד הקליטה ומשרדי� נוספי�, החינו

 הצוות ממלי# להכשיר �  הכשרת מטפלי	 ועובדי	 סוציאליי	 לזיהוי כתות וקורבנות פוטנציאליי	 �

, פסיכולוגי�, יועצי� חינוכיי�, מורי�, אליי�אנשי מקצוע במגוו� תחומי� ובה� עובדי� סוצי

על מנת שיוכלו לזהות מבעוד מועד סימני� המעידי� על הצטרפות , פסיכיאטרי� ורופאי משפחה

בטר� הושל� , הכשרה זו חשובה משו� שבשבועות הראשוני� שלאחר ההצטרפות לכת. לכתות

ס המרכזי "ממלי# עוד שביההצוות . הסיכוי לחל# את האד� מהכת גבוה יותר, תהלי� ההמרה

להכשרת עובדי� לשירותי רווחה שבמשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� יתחיל ללא דיחוי בבניית 

 .תוכניות הכשרה כאמור

 המידע על פעילות הכתות בישראל והמחקר בתחו� זה � מחקר ובניית מאגר מידע בתחו	 הכתות �

הצוות ממלי# ליזו� מחקרי� , לכ�. ת נוספותב ולמדינות מערביו"ובוודאי בהשוואה לארה, מצומצ�

על מנת לרכז את הנתוני� על אודות טיב ושכיחות התופעה באר# ולפתח דרכי התערבות , וסקרי�

  .המבוססות על ידע מחקרי ואמפירי ועל ידע של מומחיות מקצועית מהאר# ומהעול�

  

  התערבויות טיפוליות 7.2

 :שפחותיה�מת� מעני� טיפוליי� לנפגעי כתות ובני מ

 הצוות ממלי# להקי� יחידה חדשה לטיפול � ובמשפחותיה	 הקמת יחידה לטיפול בנפגעי כתות �

היחידה תפעל במסגרת השירות לרווחת . בנפגעי כתות במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

היחידה תהיה .  ובראשה יעמוד מפקח ארצי,הפרט והמשפחה באג" לשירותי� אישיי� וחברתיי�

תצבור מידע וידע בתחו� , ל גיבוש מדיניות המשרד ודרכי המניעה וההתערבות בתחו� זהאחראית ע

. הטיפול בנפגעי כתות ותנחה את יחידות השדה באופ� שיבטיח מענה אחיד ומקצועי בכל הרמות

הצוות יפעל בכל מקו� בו יידרש טיפול בנפגעי כתות ויעשה . ארצי" צוות התערבות"היחידה תפעיל 

ביועצי� ובמטפלי� ג�  יסתייע הצוות. ת עובדי השדה במחלקות לשירותי� חברתיי�זאת באמצעו
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יתא� את  הצוות .יועסקו על ידי גו" חיצוני שייבחר במכרזאלה . כמפורט בהמש�, חיצוניי�

 .פעילותו ע� גופי� נוספי� ובה� גורמי אכיפת החוק וגורמי� נוספי�

 הספרות המחקרית מעידה שעל מנת � "יאה מהכתיועצי יצ"גיוס והכשרה של מטפלי	 מקצועיי	 ו �

הצוות ממלי# , לכ�. יש צור� בהיכרות ע� התכני� הייחודיי� לסוג זה של פגיעה, לטפל בנפגעי כתות

. ויתנו מענה טיפולי לצרכי הנפגעי�, לגייס ולהכשיר מטפלי� מקצועיי� שיתמחו בתחו� הכתות

�מקרב בוגרי הכתות " יועצי יציאה מהכת"ותכשיר היחידה לטיפול בנפגעי כתות תגייס , בנוס" לכ

)exit counselors .(וילוו , יועצי� אלו יופעלו בכפו" למטפלי� המקצועיי� ועל פי שיקול דעת�

ההיכרות המעמיקה של יועצי יציאה אלו ע� מנהגי הכת ודרכי . נפגעי� שהיו חברי� בכת מה� יצאו

 .של נפגעי הכתותפעולתה עשויה לתרו� תרומה ייחודית לשיקומ� 

 הצוות ממלי# להקי� מוקד � הקמת מוקד סיוע טלפוני המיועד לנפגעי כתות ולסביבת	 הקרובה �

ויית� מענה וסיוע זמיני� לצרכי הנפגעי� ובני , טלפוני שיפעל בכפו" ליחידה לטיפול בנפגעי כתות

י� בדידות חש, הסיוע דרוש משו� שחלק מהנפגעי� המוצאי� דרכ� אל מחו# לכת. משפחותיה�

 יתרה . נתוני� פעמי � רבות במצוקה וזקוקי� לסיועג� מקורביה�. וחוסר יכולת לשק� את חייה�

� הוא בעל חשיבות מכרעת בהצלחת תהלי� היציאה המשפחהבני להמחקר מלמד שסיוע , מכ

מידע על מטפלי� , ייעו# פרטני, המעני� שיציע המוקד הטלפוני יכללו סיוע נפשי ראשוני. מהכת

 .הפנייה במידת הצור� לגורמי� המספקי� צרכי� חומריי� בסיסיי� ועוד, קבוצות תמיכה, תחו�ב

 הצוות ממלי# להגדיר נפגעי כתות כבעלי �לנפגעי כתות , הגדרת גמלת קיו	 של הביטוח הלאומי �

. נזקקות למש� שנה ולהעניק לה� גמלת קיו� שתאפשר הבטחת הכנסה במהל� תקופת שיקומ�

, לנפגעי הכתות להשלי� את תהלי� השיקו� במכלול תחומי חיי� ובה� עבודההגמלה תסייע 

, המתנהלת על בסיס יומי, הגמלה תוענק כדמי קיו� כחלק מתוכנית שיקומית. לימודי� ועוד

 . ס המטפל במחלקה לשירותי� חברתיי�"שתגובש על ידי העו

 

  תיקוני חקיקה 7.3

 היכולי� לסייע בהתמודדות מול תופעות ,נראה כי יש מקו� לשקול מספר תיקוני חקיקה

לרבות בחינת אמצעי , יש צור� בשיתו" פעולה בי� משרדי, בטר� יקודמו ההצעות. המאפיינות כתות

 :האכיפה הנדרשי� ליישומ�

בהסתמ� על הגדרות שונות של " כת" דוח זה מציע הגדרה למונח � חקיקת חוק נגד פעילות כתות �

כפי , הצוות ממלי# לבחו� א� הגדרת כת, לכ�. � העוסקי� בתחו�מטפלי� וארגוני, תיאורטיקני�

 .יכולה לשמש כבסיס להצעת חוק נגד מנהיגי כתות או כנגד פעילות של כתות, שמופיעה בדוח

בנושא ,  הצוות ממלי# לשקול עריכת תיקוני� בחוק העונשי�� תיקוני חקיקה בתחו	 עבירות המי�  �

אשר , )2010 –ע "תש, 6' תיקו� מס(וק למניעת הטרדה מינית ברוח התיקו� שנעשה בח, עבירות מי�

 .יכולי� לתת מענה ג� למקרי� של פגיעה מינית במסגרת כתות

הצוות ממלי#  �  1962 � ב "תיקוני חקיקה לגבי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ �

ממשית של אד� כ� שיצוי� במפורש כי מצב בו אד� נתו� לשליטה , לשקול עריכת תיקו� בחוק זה

ייחשב כמצב בו אד� אינו מסוגל לדאוג לענייניו ולכ� , אחר בחייו או להשפעה בלתי הוגנת עליו

 .ש למנות לו אפוטרופוס"רשאי ביהמ
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   החלטת ממשלה 7.4

 מההמלצות שלעיל עולה שעל מנת להתמודד באופ� מיטבי �  ארגוני�משרדי ובי��שיתו� פעולה בי� �

משרד : תיאו� מלא בעבודת� של גופי� ממסדיי� ומקצועיי� רבי�נדרש , ע� תופעת הכתות

המשרד לביטחו� , משרד השיכו�, משרד החינו�, משרד הבריאות, הרווחה והשירותי� החברתיי�

ערכאות משפטיות שונות ובה� בתי המשפט , משטרת ישראל, משרד המשפטי�, משרד האוצר, פני�

. גופי מחקר ועוד, ארגוני המגזר השלישי, ות המקומיותהרשוי, לענייני משפחה ובתי הדי� הרבניי�

אשר תחייב ,  כי ממשלת ישראל תקבל החלטה בנושא זה ותגבש מדיניות כוללתהצוות ממלי#, לכ�

 .את כל המשרדי� לשת" פעולה לצור� בניית מער� התמודדות ע� תופעת הכתות בישראל
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  סיכו	

התערערות בהקשורה , רבה תופעה של העת החדשהידה התפתחות הכתות הפוגעניות באר# ובעול� היא במ

השפעת� ההרסנית של הכתות . לכידות החברתיתשל הרשתות החברתיות המסורתיות ושל ההמתמשכת 

באה לידי ביטוי בולט בשנה האחרונה כאשר נחשפה לעיני הציבור פעילותה של הקבוצה שהונהגה על ידי 

, פיזיות, כת זו חשפה מגוו� של פגיעות ובה� פגיעות נפשיותההתמודדות של גורמי� רבי� ע� . גואל רצו�

פרשת גואל רצו� הבליטה את המורכבות של הטיפול בנפגעי כתות והבהירה . חברתיות וכלכליות, מיניות

  .שיש צור� בבניית כלי� ומנגנוני� להתמודדות ע� תופעות כאלה בעתיד

  

� צעד ראשו� בגיבוש מדיניות כוללת של הממשלה הצוות שהקי� שר הרווחה והשירותי� החברתיי� הוא א

אנו מקווי� שמשרדי ממשלה . על כל מורכבותה, ובבניית הכלי� הדרושי� לש� התמודדות ע� התופעה

נוספי� וכ� רשויות מקומיות וסוכנויות טיפול שונות יירתמו למאמ# הדרוש ויסייעו לנו ביישו� ההמלצות 

ואנו מקווי� שנצליח , תדרוש אור� רוח והשקעה של משאבי� רבי�אי� ספק שזוהי משימה ש. שפורטו לעיל

  .לעמוד בה
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  מבוא

פסיכיאטריי� וגורמי� , פסיכולוגי�, החלק השני של הדוח מהווה תדרי� המיועד לעובדי� סוציאליי�

וההחלטה לכלול אותו בדוח נובעת מההכרה בחשיבות , � במגע ע� נפגעי כתותהבאי, טיפוליי� אחרי�

בתחו� זה שלא קיבל מענה ממסדי , הנשעני� על ידע מקצועי וסדור, סיוע ותמיכה, שבהענקת כלי� לטיפול

  .עקבי וארו� טווח עד כה

  

גואל רצו� וניתנו שבמהלכו פורקה הכת של , "גאולה מרצו�"הניסיו� המקצועי והטיפולי שנצבר במבצע 

מהווה אב� , מעני� רחבי� ומקיפי� לצרכי� המגווני� של הנשי� והילדי� שנפגעו כתוצאה מפעילות הכת

�, סימני הזיהוי של המגויסי�, פרופיל החברי�, הכולל היבטי� כמו אופני הגיוס לכתות, דר� בגיבוש התדרי

  .כתות ועקרונות העבודה המנחי�המודל הטיפולי בנפגעי , נקודות פוטנציאליות ליציאה מהכת

  

כי טיפול בנפגעי כתות דורש משאבי� מרובי� ויש להיער� לכ� ה� בהיבט של הכשרת כוח , חשוב להדגיש

תופעת הכתות וטיפול בנפגעי , יתרה מזאת. אד� מתאי� וה� בהיבט של גיוס משאבי� כספיי� הולמי�

אנו , נוכח זאת. סה גיאוגרפית רחבה מאיד�כתות ה� מקרה מורכב שלו מאפייני� ייחודיי� מחד ופרי

�משו� שלו הראייה מערכתית , סבורי� כי מקצוע העבודה הסוציאלית הוא המתאי� ביותר להובלת המהל

 ממסדיי� –תו� קיו� שיתו" פעולה ע� גורמי� נוספי� , והיכולת לסייע לנפגעי� בכל ההיבטי� והרבדי�

  .ואחרי�

  

  ?כיצד מתבצע הגיוס לכתות. 1

אול� נית� להצביע על כמה מקומות , עילות המיסיונרית המבוצעת בכתות היא מגוונת ורחבת היק"הפ

מרכזי , כמו הרחוב, ובעיקר מקומות ציבוריי� הנגישי� לקהל הרחב, ונסיבות אופייניי� לביצוע פעילות זו

. וחוגי� רוחניי�מסגרות חינו� , כנסי� בעלי אופי רוחני, פסטיבלי� ומופעי מוזיקה לצעירי�, הקניות

  .לצור� גיוס חברי� נוספי�" חבר מביא חבר"בחלק מ� הכתות נעשה שימוש בשיטת , בנוס"

  

  עיקריו של תהלי, הגיוס. 2

בהתא� למאפייני� הייחודיי� של כל אחת , בעוד שתהלי� הגיוס משתנה במקצת מכת אחת למשנתה

  :מ�נית� לאתר בתהלי� זה כמה מאפייני� החוזרי� על עצ, מהכתות

 ;להשתיי� ולהתקד� בהירארכיה הארגונית, גיוס הדרגתי תו� פיתוח המוטיבציה להתקבל •

 ;חשיפה הדרגתית לכללי הקבוצה ובמקביל ניתוק מסביבת המקור של המגויס •

 ;עתיר שלווה ואושר, רוחני, בריא, הבטחה של אורח חיי� מאושר •

תו� יצירת איו� מפני עזיבת , רהצגת הדוקטרינה של הקבוצה כאמת מוחלטת ובלתי ניתנת לערעו •

  ;הקבוצה

במקרי� של מגורי� במסגרת (כמו פתרונות מגורי� וכלכלה , הבטחה לספק את כל הצרכי� הבסיסיי� •

  ;)הכת

 ;כמו תחושת שייכות ואמפתיה, הבטחה לספק את מגוו� הצרכי� הרגשיי� •

 ;הבניית סדר יו� ברור •

  ;חויבותו למנהיגבדיקה חוזרת ונשנית של נאמנות המגויס לקבוצה ומ •
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• �במטרה לוודא שנית� לבטוח במגויס ולהערי� את מידת , או מי מטעמו, שיחות ע� המנהיג, בתו� כ

יצירת תלות מוחלטת בחברי , או לחילופי�" הפרד ומשול"תו� שימוש בשיטה של , מחויבותו לקבוצה

  .הקבוצה

  

  פרופיל החברי	 בכתות. 3

כ� , ובאופ� עקי" בבני משפחותיה� ובמקורבי� אליה�, צמ�החברות בכת פוגעת באופ� ישיר בחברי� ע

להל� המאפייני� הבולטי� ביותר של בעלי . שלכתות פוגעניות מעגלי פגיעה רחבי� המתקיימי� בו זמנית

  :פוטנציאל גבוה לפגיעה

אוכלוסיות גיל . 25 ואילו גיל ההצטרפות הממוצע עומד על 35�18רוב החברי� בכתות ה� בני : גיל •

צעירי� המטיילי� , חיילי� משוחררי�, ות במיוחד ה� בני נוער לקראת סיו� תיכו� ולפני גיוספגיע

 ;לפני תחילת לימודי� או במהל� חיפוש עבודה, ל"בחו

 ;לנשי� ייצוג גבוה יותר בכתות א� לא בהבדל משמעותי: מגדר •

ה הכלכלית של הכת לצור� התחזוק(גבוה ובכתות מסוימות גבוה �לרוב בינוני: אקונומי� מצב סוציו •

 ;)והמנהיג

 ;רוב המגויסי� ה� בעלי רמת אינטליגנציה מעל הממוצע ובעלי השכלה אקדמית: רמת השכלה •

 ;מרבית המצטרפי� מגיעי� ממשפחות נורמטיביות ומתפקדות: רקע משפחתי •

 ;השאר גרושי� או פרודי�.  נשואי�20%� וכ,  רווקי�70%�כ: מצב אישי •

 ; אינ� בעלי היסטוריה של מחלות פיזיות קשות או מחלות נפשרוב המצטרפי�: מצב בריאותי •

מצבי , )אהבה נכזבת, אובד�, גירושי�(התמודדות ע� משבר : נסיבות אישיות בעת ההצטרפות לכת •

היעדר זהות דתית ותקשורת משפחתית , בדידות חברתית, חיפוש משמעות לחיי�, חיפוש עצמי, מעבר

  .לקויה

  

  סי	סימני	 מזהי	 של המגוי. 4

תהלי� זה מייצר . עוברי� המגויסי� תהלי� הדרגתי של המרה פיזית ונפשית לכת, מייד לאחר הגיוס לכת

אול� חשוב לזכור כי א" אחד מהסימני� אינו , סימני� מגווני� שעשויי� להעיד על השינוי אצל המגויס

 :בחלוקה לפי תחומי�, להל� הסימני� המזהי�. עומד בפני עצמו

המובנת רק לחברי (אימו# שפה חלופית , שינוי שמות: 	 הבסיסיי	 של זהות המקורשינויי	 בסממני •

כחלק מחלוקת התפקידי� והמבנה ההירארכי (אימו# זהות חדשה המתקיימת בתו� הכת , )הקבוצה

 ;)בכת

, כמו עבודה, ניתוק הדרגתי ממערכות חיי� שגרתיות ומוכרות: ניתוק הקשרי	 ע	 סביבת המקור •

המצאת האשמות כוזבות בגי� , החלפת בני זוג, ביטול תוכניות לחתונה, חברי�, לימודי�, משפחה

 ;פגיעות והתעללות שאירעו בתו� המשפחה ודמוניזציה של התא המשפחתי המקורי

 ;ניהול אורח חיי� סגפני ודל: שינויי	 ברמת ואיכות החיי	 •

תחושת , חרדה, � דיכאו�בה, פיתוח תסמיני� של פוסט טראומה מורכבת: רגשיי	�שינויי	 נפשיי	 •

הפרעות , הרס עצמי, נטיות אובדניות, הפרעות בתפישה, תחושה של חוסר שייכות, עצב, דחייה, בדידות

 ;דיסוציאטיביות ובמקרי� מסוימי� א" הפרעות פסיכופתולוגיות
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אימו# שקרי� , חוסר יכולת להישיר מבט, זמזומי� ודקלומי�, חזרה על משפטי�: שינויי	 בהתנהגות •

  ;דר� לגיטימית להתנהלות מול סביבת המקורכ

שינוי (לבוש והופעה חיצונית , )משטור אופ� ומינו� הרגלי האכילה(תזונה : שינויי	 באורח החיי	 הפיזי •

משטור (שינה , )היעדר טיפוח עצמי והיגיינה אישית, גידול שיער או גילוח הראש, קיצוני בסגנו� הלבוש

מבט זגוגי וחוסר , חוסר מנוחה, הופעת סימני עייפות קשי�, שעות השינה והעירות ובעקבות זאת

  ;)חיוניות

עד (תעסוקה לא בהתא� לכישורי� והארכת שעות העבודה מעבר למקובל : שינויי	 בדפוסי העבודה •

  ; )כדי מצב של עבודה במש� רוב שעות היממה

גיוס כספי� מבני . היקלעות לשעבודי� ולחובות כלכליי� גבוהי�: שינויי	 בהתנהלות הפיננסית •

  ;חברי� ומכרי� במטרה להעביר� למנהיג ולספק את כל צרכיו, המשפחה

, סגידה והאדרה של דמות המנהיג והדוקטרינה של הכת, הערצה: שינויי	 בתחו	 האמונה והדת •

פיתוח אמונה בכוחות מאגיי� וכישופי� והפחתת ער� החיי� שמחו# , הבניית מושאי אמונה חדשי�

  ; לקבוצה

היעדר קשר , היעדר קשר רגשי בי� אמהות ואבות לבי� ילדיה�: י	 בתחו	 גידול וחינו, הילדי	שינוי •

, )home schooling(הגשת בקשות לחינו� ביתי , דפוסי הענשה בלתי הולמי�, בי� אחי� ביולוגיי�

עידוד וכפיית קשרי� ע� ילדי� בני הקבוצה , הימנעות מהשתתפות בפעילות חינוכית שאינה חובה

 .לא ממסדיות ומעברי� תכופי� בי� מסגרות חינו�/חיפוש מסגרות חינו� אלטרנטיביות, בדבל

  

  נקודות פוטנציאליות ליציאה. 5

בשל . הגיוס לכת פוגענית עלול להתרחש על פני טווח זמ� של שבועות בודדי� עד חודשי� ספורי�

� פחדי� ספציפיי� שאינ� הטוטאליות המאפיינת את החברות בכת ולאור העובדה שחברי� בכת מפתחי

קשה מאד לחל# נפגעי� שהשלימו את , 25המהווי� חלק בלתי נפרד מתהלי� העזיבה, בהכרח רציונאליי�

יתרה . תו� הסתייעות במשפחות הנפגעי�, אול� נית� לעשות זאת במקרי� מסוימי�, תהלי� הגיוס לכת

�וטנציאל ההצלחה של תהלי� החילו# כי קיימי� שני צמתי� שבה� פ, מתו� הניסיו� הטיפולי עולה, מכ

 :מהכת גבוה יותר

משפחות חושדות בשלב זה כי דבר מה אינו , פעמי� רבות:  חודשי	 ראשוני	 מרגע החשיפה לכת3עד  •

ה� משתתפות בשמחת יקיריה� על , במקרי� אחרי�. אול� מתקשות להצביע על מהות הבעיה, כשורה

דווקא בתקופה זו המהווה . בי� עמוק אל תו� הכתמבלי לדעת שאלה נשא, כ� שמצאו אושר ושלווה

כדי למנוע את השלמת , יש לתת את הדעת על הסימני� שפורטו לעיל, עבור המגויס החדש" ירח דבש"

  .תהלי� הגיוס ולחל# את המגויסי� הפוטנציאליי� מבעוד מועד

התהליכי� החברות בכת רצופה רגעי משבר הנובעי� מ: רגעי משבר ומצוקה במהל, השהייה בכת •

מקצת מהרגעי� הללו עשויי� . רגשיי� והפיזיי� שעוברי� החברי� במהל� שהות� בכת�הנפשיי�

, כמו ג� אנשי המקצוע המלווי� אות�, ובלבד שבני המשפחה ומקורבי הנפגע, להוות כר פורה לחילוצ�

תו� ,  מחירישמרו על קשר ע� הנפגע בכל, ישכילו לייצר רשת תמיכה וטיפול ההולמת את צרכי הנפגע

ויסתייעו בגורמי מקצוע המתמחי� בתחו� , הימנעות מהפניית אצבע מאשימה כלפי הכת או השמצתה

  .הכתות

                                                           
 לכך דוגמאות. המנהיג ידי על, בכת החברים של החשיבה דפוסי שינוי מתהליך כתוצאה כלל בדרך ונגרמת Exit Phobia מכונה זו תופעה 25
 ).17.1.2011, אישית תכתובת, ליבליך (הכת עזיבת עם, ב"וכיו העולם קץ זירוז, סופנית מחלה מפני דפח הם
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  הטיפול בנפגעי כתות. 6

בשל העובדה שהשיטות הנהוגות בכתות שונות נבדלות זו . מימדי�שלבי ורב�הטיפול בנפגעי כתות הוא רב

המותאמי� לצרכי� ,  דורש בניית מער� הוליסטי של מעני�טיפול אפקטיבי, מזו באופני ומינוני הפגיעה

, ג� לאחר עזיבת הקבוצה, ולעתי�, יש להדגיש כי תהלי� השיקו� הוא ארו� וממוש�. הייחודיי� של הנפגע

  .חלק מהחברי� יביעו רצו� לחזור לקבוצה בנקודות משבריות שונות

  

בה� משרד הרווחה , ממשלה הרלוונטיי�יש לוודא כי מתקיי� שיתו" פעולה בי� כל משרדי ה, בנוס"

משרד , המשרד לביטחו� פני�, משרד השיכו�, משרד החינו�, משרד הבריאות, והשירותי� החברתיי�

ג� הרשויות המקומיות ורשויות אכיפת החוק ה� בעלות תפקיד מרכזי בטיפול . האוצר ומשרד המשפטי�

הערכאות המשפטיות , הפרקליטות, המשטרה, מייש לשת" פעולה ע� השלטו� המקו, על כ�. בנפגעי הכתות

יש לבנות מער� השתלמויות והכשרה , בתו� כ�). ובה� בית המשפט לענייני משפחה ובית הדי� הרבני(השונות 

  .לגורמי� השוני� ולהקי� קהילת ידע שתעסוק בתחו� זה

  

  :להל� עקרונות המודל הטיפולי 6.1

 ;" מרצו�גאולה"מבוסס על המודל שנבנה ונוסה במבצע  •

  ;מחייב שיתו" פעולה בי� הרשות המקומית ומשרד הרווחה •

  ;קובע קווי� מנחי� ברורי� לפעולה ומשרטט את גבולות האחריות המקצועית •

 ;ס"קובע קריטריוני� ייחודיי� לסיוע במסגרת הוראת תע •

 .מתייחס לנפגעי כתות כאל קורבנות •

  

, ה� ברמת המטה וה� ברמת השטח, י בנפגעי כתותעקרונות הפעולה של הצוותי� המעורבי� בתהלי� הטיפול

להל� עקרונות העבודה של צוות המטה מטע� . כפי שפורטו לעיל, מותאמי� לצרכי� הייחודיי� של הנפגעי�

  :משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ושל צוותי השטח הפועלי� בשיתו" פעולה מלא

  

  עקרונות הפעולה של צוות המטה 6.2

 ; היממהבכל שעות: זמינות •

 ;ביתיות�יצירת תיאו� בי� הצוותי� הפועלי� בתו� הקהילה והמסגרות החו#: תיאו	 •

 ;לצור� התערבות ומעקב על בסיס יומיומי: גיוס צוותי	 •

• � ;לבעיות שגרתיות שמכורח הנסיבות גדלו למימדי� משבריי�: מת� מענה שוט

 ;הבתחומי� שבה� שירותי הרווחה לא עוסקי� בשגר: מת� מענה ייחודי •

 ;התייחסות והיערכות לפרסו� מידע בכלי התקשורת: היערכות תקשורתית •

 ;)א� מתנהל(היערכות לשלבי ההלי� המשפטי : היערכות להליכי	 משפטיי	 •

, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה(שיתו" פעולה ע� אנשי מקצוע מפרופסיות אחרות : דיסציפלינאריות�אינטר •

  ).תזונה ועוד
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  וותי השטחעקרונות הפעולה של צ 6.3

 ;בכל שעות היממה: זמינות •

 ;תרגו� הצרכי� של הנפגעי� לתוכניות אופרטיביות: ישימות •

 ;גיוס של עובדי� ומנהלי� בעלי הבנה של הצור� ביצירת מער� טיפול שונה וייחודי: גיוס צוותי	 •

הקניית ידע ראשוני בתחו� לכלל העובדי� בצוותי� הרלוונטיי� והטמעת פרוטוקולי� : הכשרה •

 ;תו� שימוש בכלי� יצירתיי�, התערבות בקרב עובדי השטחל

לצור� הענקת סיוע למטפלי� ,  ושיחות התייעצות על בסיס קבוע(Supervision)קיו� הדרכות : הדרכה •

 ;וליוויי� בכל השלבי�

 ;תיעוד שוט" ושגרתי של כל הפעולות שבוצעו ביחס לנפגעי�: תיעוד •

בקרה ופיקוח כחלק אינטגראלי ממת� המעני� , רכההבניית תהליכי הע: בקרה ופיקוח, הערכה •

  .הטיפוליי� בשלבי� השוני�

  

  המודל הטיפולי 6.4

יש לפרט את עיקרי , בכל הדרגי�, משהוגדרו עקרונות הפעולה של הצוותי� המעורבי� בטיפול בנפגעי כתות

. 3; בחו� והערכה א�התערבות ראשונית . 2; זיהוי ואיתור. 1: המורכב מארבעה שלבי�, המודל הטיפולי

סיו	 התהלי, הטיפולי או העברה לטיפול רגיל . 4; בינוני וארו,, הבניית התהלי, הטיפולי לטווח קצר

  :להל� פירוט של כל אחד מהשלבי� במודל. במחלקות לשירותי	 חברתיי	

 

  זיהוי ואיתור6.4.1

יש לנקוט , הלי� הגיוס לכתאו פרטי� המצויי� בתחילתו של ת, על מנת לזהות ולאתר בהצלחה נפגעי כתות

 :בפעולות הבאות

  ;העלאת המודעות הציבורית לתופעת הכתות והסכנות הכרוכות בהשתייכות לכת פוגענית •

  ;הבניית גו" ידע ומיומנות מקצועית ואיסו" שיטתי של מידע בנושא זה •

תי� לצור� קיו� התייעצויות תדירות במסגרת מטה משרד הרווחה והשירו, ליווי על ידי מומחה •

  ; ובהשתתפות גופי� רלוונטיי� נוספי�, החברתיי�

 .כפי שפורטו לעיל, בדיקה ומיפוי של הסימני� המזהי� •
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   אבחו� והערכה– התערבות ראשונית 6.4.2

�תהלי� האבחו� וההערכה של מצב הנפגעי� הוא מורכב ודורש בחינה מעמיקה ויסודית של מצב� הנפשי

 :יש לפעול ל, �בתו� כ. הכלכלי ועוד, הפיזי, רגשי

ובתו� כ� , יצירה מיידית של עוגני� ורשתות תמיכה שיחליפו את מערכת התמיכה הכיתתית המעוותת •

 ;מת� מענה לצרכי� שוני�

בתי , הפרקליטות, המשטרה, קיו� קשר אינטנסיבי ע� גורמי� משיקי� רלוונטיי� כמו משרדי ממשלה •

  ;משפט ובית הדי� הרבני

תו� שימת דגש על כ� שהכלי� , סר על אודות עקרונות הטיפול בנפגעי כתותאיתור וקבלת מידע בסיסי ח •

  ;הטיפוליי� המקובלי� אינ� מתאימי�

  ;יצירת אמו� בסיסי ותלות של המטופל במטפל •

 . בניית מער� טיפולי או ייעוד גור� טיפולי זמי� בכל שעות היממה •

  

 הבינוני והארו,,  הבניית התהלי, הטיפולי לטווח הקצר6.4.3

 ;מתוכנ� הכולל הדרכה ובקרה, משפחתי ומערכתי כחלק ממהל� מובנה, מת� טיפול פרטני •

  ;בליווי גור� מומחה מתו� משרד הרווחה, סוציאלי ותמיכתי�שימת דגש על טיפול פסיכו •

  ;יצירת מערכות תמיכה פורמאליות ובלתי פורמאליות עבור הנפגעי� •

  : כגו�, ט" של המחלקות לשירותי� חברתיי�מת� תמיכה ומענה לצרכי� שאינ� על סדר היו� השו •

הפנייה לגורמי� פסיכיאטריי� זמיני� , מימו� אבחוני� וטיפולי� פסיכולוגיי�: נפשיי	� צרכי	 טיפוליי	

סיוע בחידוש קשרי� ע� משפחת המקור והבניית הקשרי� בי� קרובי משפחה , בעלי ידע בתחו� הכתות

  ;)וילדי�כמו במקרה של הורי� (שהיו יחד בתו� הכת 

שכ� ההפרדה מחברי קבוצה (איתור מקו� שהות ראשוני לאחר עזיבת הכת : צרכי	 אינסטרומנטליי	

הענקת , מציאת פתרונות והתאמות דיור, )היא תנאי בסיסי והכרחי לשיקו�, בשלבי� הראשוני� ליציאה

  ;הסעות ונסיעות, כמו ג� לצור� הובלת ציוד, כס" לרכישת ציוד בסיסי וביגוד

התאמת תפריט תזונתי והתמודדות ע� ליקויי� תזונתיי� והפרעות , עריכת בדיקות רפואיות: 	 פיזיי	צרכי

מת� מימו� לטיפולי� רפואיי� שוני� והסרת סממני� , עריכת בדיקות התפתחות לילדי� ששהו בכת, אכילה

הדוק לפעילות כמו קעקועי� על חלקי� נרחבי� מהגו" או כאלה הקשורי� קשר (פיזיי� לא נורמטיביי� 

  ;)ב"חירור והשחתת הגו" וכיו, הכת

גיוס תקציבי� ותרומות , ובתו� כ� בירור והבנת רשת החובות של הנפגע, החזר חובות: צרכי	 כלכליי	

  ;לצור� כיסוי החובות וגישור להפחתת חובות

החברות מת� ייעו# משפטי לצור� פיתרו� בעיות אקוטיות שהתפתחו כתוצאה מ: חוקיי	�צרכי	 משפטיי	

תביעת זכויות שנגזלו מהנפגע על , מת� מעני� משפטיי� לצור� יצירת מסוגלות לבניית חיי� חדשי�, בכת

מת� , תמיכה וליווי בחקירות ילדי�, תמיכה וליווי לאחר החקירה, תמיכה במהל� הגשת תלונות, ידי הכת

  ;ש ועוד"ליווי לביהמ, ורייצוג בוועדות פט, עידוד עדויות ותלונות נוספות, חוות דעת לפרקליטות

מימו� לימודי� אקדמיי� ואחרי� ומת� , אבחו� ושיקו� מקצועי: תעסוקתיי	 וחינוכיי	, צרכי	 מקצועיי	

ייזו� אבחוני� , סיוע ביצירת ושימור הקשר ע� מסגרות חינו� חדשות, סיוע במהל� תקופת הלימודי�

  .הפנייה להוראה מתקנת ועוד, לילדי�
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  ל סיו	 הטיפו6.4.4

  .סיו� התהלי� הטיפולי או העברה לטיפול רגיל ברשויות הרווחה

  

  סיכו	

הנסמכת על הידע שנצבר בשירותי הרווחה , העקרונות שנוסחו בתדרי� זה מהווי� תורה טיפולית ראשונית

ההתמודדות ע� תופעת הכתות מתחילה בהעלאת המודעות לתופעה ובזיהוי איתותי מצוקה של . עד כה

שכ� ההתערבות , אול� אינה מסתיימת ש�, כפי שפורטו במסמ� זה, ליי� ונפגעי� בפועלנפגעי� פוטנציא

מת� , בהתא� לכ�. ארוכת טווח וסובלת פעמי� רבות מעליות ומורדות, הטיפולית בנפגעי כתות היא מורכבת

 הכלה אמפתיה ויכולת, אחריות, טיפול אפקטיבי ועקבי דורש מאנשי המקצוע העוסקי� בתחו� גילוי עירנות

  .כלפי הנפגעי�

  

תו� העמקת והרחבת הידע , חשוב להדגיש כי התשתית המוצעת במסמ� זה דורשת פיתוח ועדכו� נוס"

אלה יתאפשרו רק באמצעות שיתו" פעולה בי� כל הגורמי� הטיפוליי� והממסדיי� . המקצועי הקיי� בנושא

  .השוני� שעתידי� לקחת חלק בהתמודדות ע� תופעת הכתות בישראל


