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  (חל"צ) המרכז הישראלי לנפגעי כתות
www.infokatot.com          

  7.10.18יום ראשון, 

  לכבוד
  יאיר לפיד

  יו"ר יש עתיד 

  שלום וברכה, 

  .בפתח תקווה נציגי סיעת 'ביחד' ל'יש עתיד'הצטרפות הנדון: 

"ר הפועל, בין היתר, לסיוע לנפגעי קבוצות כיתתיות, להעלאת המרכז הישראלי לנפגעי כתות הוא מלכ
המודעות הציבורית לתופעת הקבוצות הכיתתיות ולקידום חקיקה בנושא. המרכז פועל בשיתוף פעולה 
הדוק עם רשויות המדינה (הן עם שירותי הרווחה, והן עם רשויות האכיפה), היה שותף לחשיפתן של 

ותר ולפעולה נגדן (קבוצת גואל רצון, הכת הפוליגמית בירושלים).  הקבוצות הכיתתיות המוכרות בי
 2011ידי המשרד לשירותים חברתיים, והוא זוכה פרס יו"ר הכנסת לשנת -המרכז מתוקצב (גם) על

לאחרונה פורסם כי  בנושא קידום זכויות אדם ודמוקרטיה בהמלצת רשויות המדינה אשר מסתייעות בו.
מושבים בבחירות הקודמות ושימשה כמפלגה הגדולה ביותר  ארבעהכתה ב(סיעה שזנציגי סיעת ביחד 

  .בפתח תקוה 'יש עתיד'רשימת חברו ל באופוזיציה)

  בקבוצת 'בני ברוך'.בכירים חברים הינם נציגי סיעת ביחד כמו גם אלו שחברו לסיעת יש עתיד 

ושחלקו גם  אני פונה אליכם בשל מידע שהצטבר במרכז הישראלי לנפגעי כתות בנוגע לקבוצת בני ברוך
עולה מתצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט בתביעת לשון הרע שמתנהלת נגד מר אהרון 
אפלבאום, שבנו היה חבר בבני ברוך כעשר שנים, וטען שבני ברוך הם קבוצה בעלת מאפיינים כיתתיים 

ת.א. (שלום תביעה דומה הוגשה גם נגד אחד מיוצאי הקבוצה, מקסים דיאמנדי ( )23862-03-13(ת.א. 
בשני התיקים (שבהם טרם נחקרו עדי ההגנה על תצהיריהם) . התצהירים 18188-11-15הרצליה) 

כוללים עדויות של בני משפחות של אנשים שחברים ב"בני ברוך" וכן של יוצאי הקבוצה שחשים שנוצלו או 
  הרב לייטמן ועל ידי בני ברוך.מנהיגה הרוחני נפגעו על ידי 

 ובין כיתתיות. עצמהכשלהקבלה תורת  כל קשר הכרחי בין איןלשיטתנו כי  ית,, ראשאבקש להבהיר
    להיות מבורכת ומועילה בעיני רבים. חכמת הקבלה עשויה

-18188ובת.א.  23862-03-13שהוגשו לבית משפט השלום בת.א.  העדויות שברשותנו וכן התצהירים
המעגל הפנימי  הספציפית שלו, ובפרט חבריעוסקים בהתנהלותו של לייטמן כלפי מאמיני הקבוצה  11-15

  המתגוררים בסמיכות ללייטמן בפתח תקווה.של הקבוצה, 

על המאפיינים הכיתתיים בקבוצה, ועל הנזקים שנגרמו ע"י "בני טענות ומידע רב התצהירים כוללים 
בעצמכם  , ואנו מזמינים אתכם לעיין בהם ולהתרשםברוך" ליוצאי הקבוצה ולבני משפחות חברי הקבוצה

   /https://www.applebaum.org.ilבכתובת 

אלון, מומחה לטיפול ביוצאי קבוצות   נחי חלק מהתצהירים (וכן בחוות דעת מומחה שהגיש הפסיכולוג
בני ברוך, ובניסיון להגיע בכל דרך אל קהל מאמינים תנועת של המיסיונריים רוחניות) עוסק במאפיינים 

יסיונות בכירי התנועה, בעידודם, בתמיכתם נ –נדמה שמאפיין זה הינו רלבנטי במיוחד לעניין דנן חדש. 
  ובמימונם של תנועת בני ברוך וחסידיה, לצבור כוח פוליטי. 

המומחה, הפסיכולוג נחי אלון, שהוגשה לבית המשפט בשני תיקים אלה. חוות דעת נבקש להפנותכם ל
  חוות הדעת מבוססת בין היתר על ניתוח תצהירי ההגנה באותן תביעות: 
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ציירות תמונה של השלכות משמעותיות של החיים בתנועה, וביחוד "כל העדויות מ
  ההשלכות של הרחקה כפויה. 

כוללות התשה מתמדת מחמת ההתנדבות במפעל ההצפה וההשתתפות  השלכות גופניות
הקבועה בשעות לימוד ממושכות יומם ולילה. להתשה זו פוטנציאל פגיעה גם בחוסן 

  הנפשי, כפי שמסתמן בתצהירים. 

כוללות משברים משפחתיים, אלימות בתוך הזוג, התפוגגות רקמת  ות משפחתיותהשלכ
  ...החיים המשפחתיים בתוך הבית

משמעותיות יש לעובדה שלמרות שרוב העדים הם בעלי מקצוע ובעלי  השלכות כלכליות
יכולת התפרנסות, ההתנדבות הקיצונית להפצה, החיוב לתשלום מעשר וכו', והחיוב על 

  ..מרובות ביום מביאים לירידה דרסטית ביכולת הפרנסה של המשפחה.שעות לימוד 

, כשנוצר עימות בין החבר לבין הקבוצה ומוסדותיה, מופעלים מנגנוני בתחום הנפשי
  . "ענישה חברתית, רוחנית וממשית, שיש להם השלכות על הרווחה הנפשית של החבר

  לסיכום נכתב בחוות הדעת כך:

רים שלפני את מכלול המאפיינים אני מוצא שרובם ככולם "כשאני בוחן, לאור התצהי
אני מתרשם כי חלקם נמסרו  ...מתקיימים ב"בני ברוך", ואלו שאינם מתקיימים הם שוליים

מפי אנשים המעורים היטב בתנועה בכל היבטיה. אני מתרשם גם מכך שהעדים היו 
שהיו עושים כך בקלות מוכנים להעיד חרף הסיכון האישי הכרוך בחשיפה זו, וקשה לשער 

דעת.  התצהירים מתארים הן אידיאולוגיה, הן מבנה, ארגון ותפקוד, והן שימוש באמצעים 
לשם העמקת השליטה בסביבה, בתהליכים גופניים, בתהליכים רגשיים, בתהליכים 
חברתיים ובתהליכי חשיבה.  האינטראקציה שבין התהליכים הללו לבין האישיות והתגובה 

לית עלולה להוביל אנשים מסויימים לפיתוח של תלות, נאמנות, ציות האינדיבידוא
בצורה טוטלית. אנשים כאלו פגיעים  וכפיפות למנהיג ולקבוצה, ולהתמסר לפעילותם בה

לניצול ולפגיעות אחרות, ועלולים להינזק כתוצאה מחברות מתמשכת .כמו כן התרשמתי 
שישנו פער בין המטרות הנעלות המוצהרות של התנועה לבין הצבירה הנרחבת אך 
הסמויה של כוח והשפעה של התנועה על החברים, כוח שניבנה באמצעים עקיפים, סמויים 

  תי מוצהרים".ובל

  

הגישה תצהיר לבתי  יצויין כי גם החתומה מטה, רחל ליכטנשטיין, מנהלת המרכז הישראלי לנפגעי כתות,
תלונות  50 -למעלה מעל  המשפט מטעם הנתבעים בתביעות הנ"ל. תצהירה של הח"מ מבוסס

  . כאן, וניתן לעיין בתצהיר המלא שהתקבלו במרכז לנפגעי כתות במהלך השנים

  :אבקש לצטט מספר קטעים מהתצהיר שהוגש מטעמי בתביעות הנ"ל

"הקבוצה כולה מתנהלת סביב ה"רב" מיכאל לייטמן. המנהיג הבלתי מעורער. 
המנהיגות בראשותו של לייטמן מכתיבה כיצד על החברים בקבוצה להתנהל, להתנהג, 

ם, היכן לגור וכן הלאה. לייטמן "מעודדת" עם מי להתחתן, מכתיבה איך לחנך את הילדי
נתפס כמי שמצוי בדרגה רוחנית עליונה וייחודית בדורו (האדם היחיד החי כיום ש"עבר 
את המחסום" ולפיכך שרוי בעולם הרוחני), הצינור של האנושות כולה אל הבורא, שיש 
לפעול בהתאם להוראותיו ומסריו. הוא הצודק בכל אמירותיו, הוא בעל הכוח לחסוך 

האנושות גורל אפוקליפטי של ייסורים, הוא מי שלא יכול לטעות. הערצה והסגידה מ
גוררת אף נתינה מוגזמת מצד התלמידים ללייטמן ולקבוצה באופן אישי כמו עזרה 
בצרכיו האישיים (דירתו, מלבושיו), והתנדבות לקבוצה (ניקיון השירותים) והגנה על 

  המנהיג מפני העולם החיצוני"

  סודיות נכתב כך: תחת מאפיין

"הסודיות היא מאפיין בולט של הפעילות בבני ברוך. חברי הקבוצה אינם  מספרים 
לעולם שבחוץ את האמת המלאה לגבי תפיסותיהם, דרכי פעולתם ויעדיהם. יש לכך גם 
"הצדקות": מי שבחוץ לא יוכל  ואינו בשל להבין את לייטמן, ויש קודם כל לחשוף אותו 



 בס"ד

   03-6708811טל:       , בית ליגב, רמת גן24בן גוריון רח'    513866541ח.פ: 
   03-6708822פקס: 

מה  -ה, להכניסו פנימה, ורק אז יוכל להיחשף לדברים במלואם לאמת שבתורת הקבל
מפגשים  -שמביא להטעייה ותרמית בתהליכי הגיוס. בנוסף ישנם מפגשים "סודיים" 

  שחברים חדשים או חברים שאינם חלק מהקבוצה הפנימית לא יכולים להשתתף בהם"

ות, ציות ואדיקות, מיסיונריות עוד נסקרו בחוות הדעת המאפיינים: ניתוק ממשפחות, טקסים וטקסי
  וסולידריות.

  כך: בתצהירילסיכום נכתב 

והכוונה כמובן למעגל הפנימי  –"מטעם זה עמדת המרכז היתה ועודנה, כי בבני ברוך 
מתקיימים  –של חבריה המקובצים סביב המנהיג במרכז הארגון בפתח תקווה 

, אבל אין ספק שקיימים מאפיינים מובהקים של "כת". אין המדובר בפעילות פלילית
בבני ברוך מרכיבים דומיננטיים של שליטה והמאפיינים המובהקים של קבוצה 

  כיתתית".

עוד יצויין כי מהתצהירים שהוגשו בתביעות, עולה שהכוח הפוליטי העצום שצברה סיעת "ביחד" בתוך 

, נבע מהשפעתה מסע בחירות אחד (כוח שהביא אותה מאנונימיות מוחלטת לארבעה מושבים במועצה)

על כמה מאות חסידים בארץ ובעולם, שהתגייסו למשימת גיוס התמיכה בעיר עבור "ביחד" כמו היתה 

מצווה דתית מהמעלה הראשונה. ראו לעניין זה בתצהירי העדים:  תצהירה של רינה בן עמי, חברה 

  לשעבר בתנועת בני ברוך:

שאל "למה אנחנו לא הכל התחיל משאלה בשיעור בוקר של חנוך מיליביצקי, ש"

משתמשים בכלי הפוליטי כדי להשפיע". בהתחלה רב התנגד אבל עם הזמן הוא שינה 

דעתו ותמך ביוזמה. מההתחלה היה לו חשוב לנתק, ברמה הציבורית, בין הפעילות 

עם . הפוליטית לפעילות הרוחנית ולא להציג את הפעילות הפוליטית כחלק מבני ברוך

  ".הקשר ההדוק בין "ביחד" ל"בני ברוך" היה ברורזאת, לכלל חברי התנועה 
  

הטענות לגבי מאפיינים כיתתיים בפעילות בני ברוך מושתקות עקב תביעות לשון הרע רבות שמגישה 
עמותת "בני ברוך" נגד מי שפועל נגדה. למען הגילוי הנאות יצויין כי המרכז הישראלי לנפגעי כתות נתבע 

  ת אלה טרם הוכרעו. על ידי עמותת "בני ברוך" ותביעו

סבורני כי על מנת להכריע האם ראוי לאפשר את חדירתם של גורמים מתוך תנועה זו, שנעזרה על פי 
התצהירים בהשפעתה על אנשיה לצורך צבירת כוחה הפוליטי, מן הראוי כי כלל המידע יהיה מצוי 

  בפניכם. 

  מכם את עמדתכם בסוגיה זו.  אנו מפצירים בכם לעיין בכלל החומרים המצויים בתיק ולגבש בעצ

  

  בברכה, 

  

  רחל ליכטנשטיין, מנהלת
 

 
  


