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אחת לתקופה המדינה מזדעזעת 
כאשר נחשפת עוד כת, שעל פי 

פרסומים בתקשורת שעבדה 
את חבריה וגרמה להם נזקים 

כלכליים, נפשיים וגופניים. רק 
בחודש שעבר נחשפה כת של 

תשעה בני אדם שפעלה בירושלים 
ובטבריה. על פי החשד, שש נשים 

שהיו נשואות לראש הכת, סבלו 
מהתעללות שכללה עבירות מין 

חמורות, הרעבה, כליאה והשפלה. 
כמו כן, עלה חשד שגם כמה 

מילדיהן סבלו מהתעללות. הטיפול 
התקשורתי השיפוטי ופעולתה 

של הוועדה לבחינת תופעת 
הכתות בישראל, שהוקמה על 

ידי משרד הרווחה, עוררה קבוצת 
אקדמאים מאוניברסיטת בן 

גוריון, מהאוניברסיטה העברית 
ומאוניברסיטת בר אילן להתריע על 
כך שהגישה הפטרונית של המדינה 

והחברה כלפי קבוצות רוחניות 
פוגעת בעקרונות הדמוקרטיה 

והחופש של הפרט.

כת מה היא?
הגדרת קבוצה ככת קשורה לדרכי 

הפעולה שלה ולדרישה להקריב 
למענה את מערכת הערכים 

היסודית והנורמטיבית המקובלת 
בקהילה או בחברה. ייתכן שקבוצה 

הנחשבת ככת בתרבות אחת לא 
תיתפס ככזו בתרבות אחרת. 

ארה”ב וקנדה, למשל, מכירות 

בכל פעם שפעילותה של כת נחשפת בקולניות בתקשורת מתעורר ויכוח 
בין אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות לבין חוקרים מתחום האקדמיה. 
הראשונים מבקשים להגן על האדם משעבוד נפשו, גופו ורכושו, ואילו 

האחרונים מתגייסים להגנה על הרב–תרבותיות, על החופש של החברה ועל 
זכות הבחירה של הפרט. על דבר אחד אין ויכוח: כל הצדדים מבקשים את 

טובתם של בני האדם

מאת: ענבל דרור 

הכת והפרט
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מבטיחה איכות חיים משופרת. 
בפועל, צעירים רבים חשו שהם 

מוצפים במידע וכורעים תחת עומס 
הציפיות החברתיות ואינטנסיביות 

החיים. תחושות אלה הן שהובילו 
אותם לחפש אלטרנטיבה. 

“אני תומך מאוד בתהליכי חיפוש 
רוחני”, אומר ד”ר זהר. “אני מאמין 

שמנהיגים רבים של כתות, כמו 
גם מנהיגים פוליטיים כדוגמת 

מוסוליני וקסטרו, התחילו 
ממקום חיובי של חיפוש אמיתי 

ורצון לייצר אלטרנטיבה למערכת 
הקיימת. העניין הוא שבסופו של 
דבר הם הגיעו לטכניקות שליטה 

דיקטטוריות–טוטאליטריות. 
חשוב להבדיל בין תופעות אלו 
לבין תהליכים הקיימים במזרח 

הרחוק. שם מוצאים כל מיני תורות 
וגורואים שונים. במזרח אפשר 

להישאר ללמוד אצל גורו מסוים 
או לעבור הלאה. אף גורו לא 

דורש מהתלמידים שלו להישאר 
אתו ולהיות נאמנים לו, ואיש לא 

בודק אם הם מיישמים את התורה 
שלו. הם חופשיים לעזוב כרצונם, 

להבדיל מכתות המחייבות נאמנות 
טוטאלית למנהיג והמפעילות 

פיקוח הדוק על חברי הכת, במטרה 
להבטיח שהם אכן מבצעים את 

הוראות המנהיג”. 

ההיבט המשפטי 
עו”ד דורית ארבל היא מומחית 

לדיני משפחה, לזכויות נשים 
וקטינים ולאתיקה מקצועית 

המייצגת את הדאגה הציבורית 
מסכנת הכתות. היא החלה לעסוק 
בנושא לאחר שפנתה אליה חברה 
אשר רצתה להגן על בתה הקטינה 

מפני השפעתה של כת מסוימת. 
לדבריה, קשה להעריך באופן 

מספרי את היקף התופעה, ומספר 
האנשים החברים בכת, כמו גם 

מספר הכתות, לא ידוע במדויק. 
חוץ מכמה קבוצות מוכרות ופעילות 

)כמו אימן וסיינטולוגיה(, פועלים 
בארץ מאות גורואים אשר מקבצים 

את הביקור כדי להראות לה סרט 
שעוסק בתופעת הכתות. במהלך 

הצפייה “נפל לה האסימון” והצעירה 
זיהתה דרך הסרט את המצוקה 

שלה. היא בכתה והתוודתה בפני 
זהר על הסבל שנגרם לה ועל החיים 

הקשים במסגרת הכת. “במקרים 
שבהם יש עוד שמץ ספק או שביב 

של חוסר ביטחון אפשר עוד 
להציל”, אומר זהר. “האדם כבר לא 
יחזור להיות מה שהיה קודם, אבל 

הוא חוזר לחיק משפחתו ולמסגרת 
חיים בריאה ומשוחררת יותר. 

בניגוד למה שאפשר לשער, במהלך 
העבודה שלי גיליתי שכמו אותה 

צעירה, רבים המצטרפים לכת באים 
דווקא מרקע סוציו–אקונומי גבוה: 
משפחה חילונית וציונית מהמעמד 

הבינוני המשכיל”. 
 לדברי ד”ר זהר, סוף שנות ה–70 

ותחילת שנות ה–80 זעזעו את 
המדינה וגרמו למשבר בערכים 

שהיו מקובלים עד אז. הכתות פרחו 
ושגשגו על רקע פצעי מלחמת יום 

כיפור, מלחמת לבנון הראשונה, 
הדהירה המטורפת של האינפלציה 

וחילופי השלטון הדרמטיים, שגרמו 
לטלטלה חברתית. המציאות 

הכלכלית החדשה יצרה חוסר אמון 
ביכולתה של המערכת הפוליטית 

לשקף את הרצונות הסותרים 
והמנוגדים בחברה ולתת להם 

מענה. תהליך זה הוביל צעירים 
רבים לחיפוש אחר פתרונות אחרים 

שייתנו מענה לצורך בשייכות 
לקבוצה תומכת. הם חיפשו 

מסגרת אשר אינה שופטת את 
הצלחת הפרט לפי הקריטריונים 

התחרותיים המקובלים, כמו 
סטטוס מקצועי, רמת הכנסה, בן 

זוג הולם ומשפחתיות מסודרת. 
ההצטרפות לקהילה קטנה סיפקה 

אלטרנטיבה לערכי הקפיטליזם. 
בעולם תופעת הכתות החלה 

להתפתח בעולם כבר בסוף שנות 
ה–60. הקפיטליזם עודד את הפרט 

להתמכר לצריכה ולהישאר תמיד 
מעודכן ועכשווי בטענה שהקדמה 

ד”ר גבי זהר, 
עובד סוציאלי: 

“חשוב 
להבדיל בין 

כתות במערב 
המשעבדות 
את חבריהן 

לבין תהליכים 
הקיימים 

במזרח הרחוק. 
במזרח פועלים 
כל מיני תורות 

וגורואים שונים. 
אין דרישה 

מהתלמידים 
להישאר 

נאמנים לגורו 
אחד ולא 

בודקים אם 
הם מיישמים 

את התורה 
שלו, וזאת 

בניגוד לכתות 
הפועלות 

במערב 
המחייבות 

נאמנות 
טוטלית למנהיג 

והמפעילות 
פיקוח הדוק על 

חברי הכת”

בסיינטולוגיה כארגון 
דתי הרשאי לערוך טקסי 

נישואין וליהנות מפטור 
ממס. מדינות אחרות, בהן צרפת  

ויוון,    מסרבות להכיר בסיינטולוגיה 
כדת לגיטימית וארגוני 

הסיינטולוגיה נאבקים בבתי משפט 
למען הכרה בהם כדת.

מקור המונח “כת” במילה הלטינית 
Secta, שמשמעה נתיב או דרך. 

הסוציולוגיה המודרנית החלה 
להגדיר כתות כתופעה ייחודית 
נפרדת בשנות ה–30 של המאה 

ה–20, תקופה שבה התגבשו 
אידיאולוגיות הנוגדות את מערכת 

הערכים של הדמוקרטיה הליברלית. 
תנועות פוליטיות מסוימות החלו 

את דרכן ההיסטורית ככתות, 
כדוגמת הנאציזם והקומוניזם. 

רוב ההגדרות מתייחסות לאופייה 
המניפולטיבי של הכת המסתירה 

את מניעיה האמיתיים, ולאופן שבו 
היא מבדילה את חבריה מהחברה 

הנורמטיבית וגורמת להם לפתח 
בה תלות. 

לידתה של כת
ד”ר גבי זהר, עובד סוציאלי קליני 
המטפל במשפחות, בהתמכרויות 

ובנפגעי כתות, חיבר ספר בשם 
“האושר אין לו סוף, על תופעת 

הכתות המיסטיות, הקבוצות 
החדשות והמרתונים הפסיכולוגיים 

בישראל” )1992(. לזהר ניסיון 
רב בעבודה עם נפגעי כתות 

ומשפחותיהם, והוא זוקף לזכותו 
מבצעי חילוץ מרשימים של 

אנשים שהתנתקו ממשפחותיהם 
ומהסביבה התומכת בעקבות 

שיעבוד והתמסרות טוטאלית לכת. 
זהר מספר, לדוגמה, על צעירה 

שהתנתקה ממשפחתה והצטרפה 
לכת הפועלת בארצות הברית. 

משפחתה שחיפשה דרך להחזיר 
את הצעירה הביתה המציאה ברוב 

ייאושה סיפור, ולפיו אמה חולה 
ונמצאת בסכנת חיים. הצעירה 
באה לביקור בארץ, וזהר ניצל 
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לתבוע נזיקין בין שמדובר בנזק 
כספי )תרומה מרצון לכאורה של 

רכוש(, בין שמדובר בנזק נפשי 
שנגרם בעקבות החברות. לעתים 

הפנייה נעשית דרך בני משפחה 
הרוצים להגן על קטין מחשיפה 

לכת. אני מטפלת בסכסוכים 
סביב משמורת על ילדים, שאחד 

מההורים  שלהם הפך לחבר בכת. 
לעתים אני נדרשת להגן על אנשים 

המואשמים בכך שהם עומדים 
בראשה של כת ורוצים להוכיח 

שאופן הפעולה שלהם הוא כשר 
ולגיטימי”.

לדברי ארבל המילה “כת” אינה 
מרתיעה מספיק. לדעתה רצוי היה 

שתרתיע כמו שהמילים “אונס” 
ו”רצח” מרתיעות, כי לראייתה הן 

שייכות לאותה סקלה: רצח אישיות, 
רצח העבר וההווה של אדם מסוים 

ורצח האמת. אחת הדוגמאות 
המטרידות לכך היא שבמקרים רבים 

משתילים מנהיגי הכת זיכרונות 
בדויים במוחם של חברים חדשים. 
לעתים הם שותלים “זיכרונות” על 
התעללות מינית אצל אדם הנמצא 

במצב פגיע, כאמצעי לבודד אותו 
ממשפחתו. “גורואים הם פושעים ויש 

לכלוא אותם מאחורי סורג ובריח, 
בין שמדובר במוסדות פסיכיאטריים, 

ובין שמדובר בבתי כלא, ולזכור 
שחטיפה נפשית כמוה כחטיפה 

פיזית”, היא אומרת. “לדעתי צריך 
לפקח על העמותות ולא להנפיק 

אישור לכל מי שרוצה להקים עמותה. 
אני סבורה שיש לחייב כל עמותה 
בבדיקה ובהתאמה לכללי אתיקה 

שייקבעו מראש”. לדברי ארבל, 
בשל המצב הפגיע שבו נמצאים 

המצטרפים לכתות, עלינו להתמקד 
בצעדים משפטיים נגד הכת ולא 
להאשים את הקרבן, כשם שאין 

להאשים קרבנות אונס. “המצטרפים 
לכת בדרך כלל מצויים בשלב מכריע 

בחייהם. לעתים הם סובלים ממחלת 
נפש סמויה, מפגמים אישיותיים 

או מדיכאון ברמה בינונית או 
גבוהה. פעמים רבות מדובר באנשים 

המתקשים להתמודד עם שלב 
מעבר בחייהם האישיים, עם תקופת 

אי–ודאות או עם משברים. אצל 
רבים מהם אפשר לזהות בעיה עם 

דמות אב, אישיות מתמכרת, תלות 
בתגובות הסביבה ונטייה להיאחז 

בפתרונות קסם מהירים. הקונפליקט 
הקיומי והחסר הנפשי והרגשי יקבלו 

מענה מלא ויזכו להקלה בחסות 
הכת. התמיכה ותחושת השייכות 

שהכת מציעה עונות על תחושת 
חוסר הסיפוק מהחיים, על היעדר 
המשמעות והתוחלת ועל ההרגשה 

שהכל הכזיב. וכך, כאשר אדם מצטרף 
לכת, הכת לוקחת את האחריות על 
עצמה ומשחררת את הפרט מקבלת 

סביבם חסידים. כשההתארגנות 
הופכת קבועה, הקבוצה נרשמת 

כעמותה. וכך, מאחורי השמות 
התמימים והכותרות הניטרליות 

של רבות מהעמותות הפועלות 
בישראל, מסתתרות כתות 

המסכנות את חבריהן. “כאדם 
וכעורכת דין אני סבורה שאם אדם 

מקיים אינטראקציה עם דמות 
שאומרת לו באופן יומיומי איך 

לחיות ואיך להתנהג ומעצימה את 
עצמה ולא את מי שפנה אליה, הרי 

שהאדם הזה חבר בכת. השאלה 
שצריכה להישאל היא כמה כוח יש 

לאותו אדם עלינו. מגיעים אליי 
אנשים שהיו חברים בכת ושרוצים 
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דורית ארבל, 
עורכת דין: 

“חברות בכת 
כמוה כרצח 

אישיות, כרצח 
העבר וההווה 

של אדם מסוים 
וכרצח האמת. 

גורואים הם 
פושעים ויש 
לכלוא אותם 
מאחורי סורג 

ובריח, בין 
שמדובר 

במוסדות 
פסיכיאטרים, 
ובין שמדובר 

בבתי כלא, 
ולזכור שחטיפה 

נפשית כמוה 
כחטיפה פיזית”

עו”ד דורית ארבל ממפה מאפיינים החוזרים על עצמם באופן הפעולה 
של מרבית הכתות: 

מנהיג: בדרך כלל הכת מרוכזת סביב אדם כריזמטי בעל כושר מנהיגות 
יוצא דופן, שמסוגל לסחוף אנשים אחרי רעיונותיו. 

סודיות: המתקבלים לכת עוברים לרוב טקס חניכה, שבו הם מתחייבים 
להיות נאמנים לכת ולשמור על סודיות הנעשה בה. 

התנתקות: דרישה לנתק קשרים חברתיים ישנים, הסתגרות והתבדלות 
של אנשי הכת מפני העולם החיצוני. 

אדיקות: תביעה לאדיקות פולחנית עזה. 
ציות: חברי הכת מתבקשים לציית ולפעול בכפיפות מוחלטת למנהיגיה. 

מקרה של אי–ציות יגרור אחריו סנקציות ועונשים. 
מיסיונריות: ניסיון לגייס חברים נוספים לכת. 

ויתור על רכוש: תביעה להקדשת הרכוש הפרטי לכת או למנהיגה. 
סולידריות בין חברי הכת: עידוד חברי הכת וגילויי אמפתיה חריגים. 



אחריות על עצמו, על חייו ועל 
החלטותיו ובחירותיו. היא מעבירה 

את מקור התמיכה בפרט מסביבתו 
הקודמת אליה ובונה מסביבו באופן 
מניפולטיבי את שליטתה, אך נוטעת 

בו את התחושה שהוא עדיין אדון 
לעצמו ולמתרחש סביבו”. 

הזווית האקדמאית
ד”ר דלית שמחאי, סוציולוגית 

החוקרת את תרבות העידן החדש, 
מייצגת את הגישה הליברלית 

לתופעת הכתות. ספרה “לזרום 
נגד הזרם” מבוסס על מחקר 

מקיף שערכה על תרבות העידן 
החדש בישראל. לאחרונה 15 

אנשי אקדמיה מהאוניברסיטאות 
המובילות בישראל, ביניהם 

שמחאי, חתמו על גילוי דעת ובו 
הם מגיבים על המלצות “הוועדה 
לבחינת תופעת הכתות בישראל” 
מטעם משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים. ועדה זו גיבשה כלים 

לטיפול ולתמיכה בנפגעי כתות וכן 
המלצות לפעולה, שהמשמעותית 
בהן היא חקיקת חוק נגד פעילות 

של קבוצות המוגדרות בדו”ח 
כ”כתות”. דווקא המלצה זו הניעה 

את אנשי האקדמיה להגיב. “הגישה 
הרווחת היום בקרב אנשי מחקר 

במדעי החברה וחקר התרבות 
)culture study( נוקטת זהירות 

רבה בתיוג תתי–תרבויות כסטייה 
חברתית”, מסבירה שמחאי. “אחת 

הסיבות לזהירות זו היא הקושי 
להגדיר תופעה מסוימת ככת 

מבלי לייצר עמדה אתנוצנטרית 
כלפי הנחקרים. כלומר, עמדה 

הרואה בסולם הערכים של החוקר 
את סולם הערכים הטוב והנכון 
בהשוואה לזה של תרבויות או 

תתי–תרבויות אחרות”. 
בגילוי הדעת טוענים אנשי 

האקדמיה: “ראשית, אנו מערערים 
על השימוש במונח ‘כת’, המניח 

מראש כי כל קבוצה דתית או 
רוחנית חדשה או לא מוכרת 

לממסד מעורבת בפעילות שלילית. 

המונח איננו מקובל כיום במחקר 
האקדמי, ונהוג להחליפו במונח 
הניטרלי ‘תנועה דתית חדשה’. 

שנית, אנו מסתייגים מן השימוש 
במונח הכולל ‘נפגעי כתות’. אנו 
מסכימים שיש קבוצות רוחניות 

ודתיות שבהן הפרט מוותר על 
חשיבה עצמאית, ושלפעמים 
ויתור זה מנוצל לרעה ופוגע 

באותו פרט. אולם על פי מיטב 
ידיעותינו והבנתנו קשה עד מאוד 

להבחין ולהבדיל בין חברות כנועה 
בקבוצה שמבקשת לחקור בצורה 
כנה אמיתות רוחניות, לבין כניעה 

מאונס בקבוצה המשעבדת את 
חבריה ומנצלת אותם לרעה”. 

עוד נכתב באותו גילוי דעת: 
“אנו אף טוענים שהניסיון הגורף 

להחליט עבור חברי קבוצות 
דתיות חדשות שהם משועבדים 

למנהיגיהם, חסרי רצון חופשי 
וחסרי יכולת להחליט עבור עצמם, 

נראה כאנטי דמוקרטי ומהווה 
פגיעה חמורה בזכויותיהם. השימוש 

במושגים ‘כת’ ו’שליטה הכרתית’ 
עלול להוציא חברי קבוצות דתיות 

ורוחניות מחזקת היותם אזרחים 
חופשיים, בעלי רצון חופשי וזכויות 

טבעיות ולהכניסם לקטגוריה 
משפטית של ‘קטינים’, הזקוקים 

לאפוטרופסות. אנו חוששים 
שהמלצות הוועדה עלולות להיות 

מנוצלות לרעה ולשמש לרדיפה 
של קבוצות שונות בשל החזקתן 
באמונות או מנהגים השונים מן 

המקובל. לפיכך, אנו קוראים 
להימנע מכל התערבות ממשלתית 

בפעילותן של קבוצות דתיות או 
רוחניות חדשות, אלא במקרה 

שהוכח שמי מחברי הקבוצה או 
ממנהיגיה עבר על החוק”.

שמחאי מספרת כי היא רואה באור 
חיובי את מעורבות האקדמיה בשיח 

הציבורי וסבורה כי במקרה זה היא 
עשויה לסייע בהגנה על זכויות 

הפרט. “כחוקרת אני מעלה שאלות 
שעוסקות בגבולות של אמונה. 

יש תופעות ברוחניות העכשווית 

ד”ר דלית 
שמחאי, 

סוציולוגית: 
“הניסיון 

הגורף להחליט 
עבור חברי 

קבוצות דתיות 
חדשות שהם 

משועבדים 
למנהיגיהם, 

חסרי רצון 
חופשי וחסרי 

יכולת להחליט 
עבור עצמם, 
נראה כאנטי 

דמוקרטי 
ומהווה 

פגיעה חמורה 
בזכויותיהם”
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תהליך אטי, סבלני, שיטתי והרסני 
אשתו של גיל )שביקש לא לחשוף את פרטיו האישיים( קשרה את 

גורלה עם אחת הכתות, דבר שהוביל לפרידה ולמאבק המשפטי על 
המשמורת על ילדם.  “זו הפעם הראשונה שבה אני מוכן לשוחח 

עם התקשורת, אף שהגיעו אליי כמה בקשות”, הוא אומר בתחילת 
המפגש. “שנינו, בת זוגי לשעבר ואני, אנשים משכילים, נראים טוב, 

בעלי מקצועות מבוקשים ומשכורות מסודרות. כשנישאנו ידעתי 
שלבת זוגי יש עבר של חוסר יציבות נפשית, אך הוקסמתי מכך שהיא 

מציגה את עצמה כלא מושלמת, וכמי שנמצאת בתהליך חיפוש 
והתפתחות אישי רוחני. הפלישה של הכת לחיינו החלה בדרך עדינה 
ומינורית. אחת לחודשים מספר נפגשו כמה תלמידים ומורה רוחנית 

למפגשי מדיטציה, שירה ושיחות נפש. בשנים הראשונות הגעתי 
עם בת זוגי לכמה מפגשים שכאלו ומאוד נהניתי מהמגע עם אנשים 
מעניינים ומהאווירה הפתוחה והמקבלת שהייתה שם. אלא שבמשך 

הזמן הפך הקשר של בת זוגי עם המורה הרוחנית למשמעותי, מחייב 
והדוק יותר, וכלל גם ביקורים במרכז הרוחני שלה בחו"ל. מהנסיעה 

האחרונה היא חזרה אדם אחר. היא עברה שם שחזור גלגולים קודמים 
שהיו מלווים בטראומות קשות. המורה הבטיחה שהיא תוכל לעצור 

את מחזור הגלגולים אם תקיים בצייתנות ובקפדנות את משנתה 
שכללה מדיטציות, צומות וטקסי פולחן מורכבים. הקשר עם המורה 
ועם חברי הקבוצה הלך והתהדק וכלל מפגשים וסמינרים בתדירות 

הולכת וגדלה, שיחות טלפון ארוכות אל תוך הלילה, אימיילים, קריאה, 
ניתוח, תרגום והפצה של מסמכים וטקסטים המפרשים את משנתה. 

הרגע שבו הבנתי שהגענו לנקודת האל חזור הייתה כאשר בת זוגי 
ביקשה שניסע עם המורה הרוחנית להודו בנקודת זמן שלא התאימה 

מבחינת הילד, הקריירה והיכולות הכלכליות. כשסירבתי להצטרף 
למסע, נידתה המורה הרוחנית את אשתי מהקבוצה )סנקציה צפויה 

ומוכרת בקבוצות שכאלו המופעלת כנגד ‘סרבנים’(. המהלך גרם 
למשבר שכלל ימים ולילות של בכי אינסופי. אשתי לא עמדה בנידוי 

והתחננה בפני המורה הרוחנית שתקבל אותה חזרה לקבוצה. המורה 
התנתה את החזרה בכך שבת זוגי תספק לה מכתב הסכמה מצדי ובו 
אני מכיר בכך שהיא מורתה ושעליה לציית לכל בקשה עתידית. ברור 

שלא הסכמתי לכך. באולטימטום כפתה המורה על בת זוגי להכריע 
בין המשפחה לבינה. בת זוגי בחרה במורה הרוחנית וניסתה לקחת 

אתה את הילד למשמורתה הבלעדית. בסיטואציה זו נאלצתי לפתוח 
במאבק משפטי להגנה על הילד מפני חשיפה לתכנים של הכת, למורה 

ולפעילות. השארתי מאחור את בת זוגי ואת שאר חברי הכת. על אף 
היותם אינטליגנטים, הם אנשים אומללים שאף פעם אינם שמחים 

בחלקם ואיש מהם לא עשה את השינוי המיוחל: מי שהצטרף לקבוצה 
כשהוא חסר עבודה, חסר שמחת חיים או עם קושי בזוגיות, נשאר 
מובטל, נרפה וללא אהבה. היום אני מבין שבמסגרת הכת התרחש 

תהליך אטי, סבלני, שיטתי והרסני, שבו מנהיג כריזמטי ומיומן 
נקט במנגנוני 'מיינד קונטרול' ובמניפולציות רגשיות. ברור לי כיום 

שתהליך שכזה יכול להתרחש כמעט בכל מקום ובכל תא משפחתי”. 

הכת והפרט

שנחשבו להזויות עד לפני 20 או 30 
שנה וכיום הן לגיטימיות. במקרה 

של כתות, ברבים מהמקרים מדובר 
בניסיון להציל אנשים אשר לא 

ביקשו עזרה ונעשה ניסיון לשכנע 
אותם שלא טוב להם ולטעון שהם 

נתונים לטכניקות של שליטה מוחית 
)Mind control(, מושג שיש 

ויכוח לגבי התוקף המדעי שלו. צריך, 
לטעמי, להעלות שאלות הנוגעות 
ליחסי הכוח בין מטפל למטופל. 
האם אדם הסובל ממה שהשיח 

הטיפולי מגדיר כ’הפרעה נפשית’ 
יהיה בהכרח מאושר יותר במוסד 
פסיכיאטרי מאשר במסגרת הכת 

אשר אליה הצטרף? אני מכירה בכך 
שהמציאות היא לעתים קשה ושיש 

מסגרות שונות המציעות לאדם 
מגוון אפשרויות להתמודד עם קשיי 

החיים. כחוקרת אני משתדלת לא 
לשפוט באופן פזיז את האדם הפונה 

לאותן מסגרות אלא מנסה לבדוק 
את הנחות היסוד שבבסיס מגוון 

הפעילויות והפתרונות המוצעים 
לו. כמו כן, אני רואה חשיבות 

בניתוח גבולות השיח הרווח בקרב 
אנשי מקצוע בבואם להתמודד 
עם פתרונות אלה. הגדרותיהם, 

המבחינות בין אמונה לגיטימית 
לבין סטייה, מלמדת אותי רבות על 

מנגנוני כוח, על תפיסות עולם ועל 
האופן שבו ידע מקצועי מתמסד 

וזוכה למעמד של אמת”.  

לקריאה נוספת:
המרכז הישראלי לנפגעי כתות

www.infokatot.com  
הארגון הקנדי לחקר כתות 

http://infosect.freeshell.
org/infocult/ic-home.html

הבלוג של רם שטרן, חבר קהילת 
הארי קרישנה, ובו גילוי הדעת 

המלא של אנשי האקדמיה 
להמלצות “הוועדה לבחינת 

תופעת הכתות בישראל”
www.myhklife.co.il/ 
academicresponse

דורית ארבל, 
עורכת דין: 

“חברות בכת 
כמוה כרצח 

אישיות, כרצח 
העבר וההווה 

של אדם מסוים 
וכרצח האמת. 

גורואים הם 
פושעים ויש 
לכלוא אותם 
מאחורי סורג 

ובריח, בין 
שמדובר 

במוסדות 
פסיכיאטרים, 
ובין שמדובר 

בבתי כלא, 
ולזכור שחטיפה 

נפשית כמוה 
כחטיפה פיזית”




