
י', האח שהתחיל ראשון בשיגעון הקבלה, קיבל
ַײהצעה מפתה מחבריו במרכז: להצטרף ל"חבר'ה". מדו
ַײבר בקבוצות קטנות של מאמינים שמתגוררות יחד במ

עין קומונות צפופות סמוך למרכז. 
"יותר מאוחר, בגלל שהוא היה טוב כנראה ועבד שם
24 שעות בלי הפסקה", אומרת לאה, "החליטו לשלוח
אותו למרכז הגדול בלוס אנג'לס. שנה הוא היה שם.
בשלב הזה הוא גם הפסיק לענות לטלפונים וניתק את
הקשר עם המשפחה. פתאום, אחרי חודשים של ניתוק,
קיבלתי ממנו שיחת טלפון. הוא אמר לי 'אמא, אני לא

יכול להישאר פה יותר, אני חוזר'.
ַײ”כשהוא ירד מהמטוס, ראיתי בן אדם שפוף, דיכאו

ני, עם זקן מדובלל בבגדיםַײסמרטוטים כאלה. במזוודה
היו לו רק ספרי זוהר. שאלתי אותו 'איפה הבגדים
שלך'? והוא אמר שהוא תרם אותם. לא הכרתי אותו ,
הוא היה כלַײכך מסכן וחלש. הודעתי לו שלמרכז הוא

לא חוזר ולקחתי אותו אליי הביתה".
י' התקשה להסתגל לתנאים שמחוץ לקומונה. "הוא
ַײהשתגע ממש. הוא היה יוצא לרחובות בתל אביב ומטא
ַײטא אותם סתם ככה, כמו מנקה רחוב. היה מתלבש בבג

דים יפים ויוצא לרחוב לנקות. אחר כך היתה תקופה
שהוא היה מלא בזעם. היו לו התפרצויות והוא התחיל

להרביץ בבית. חטפנו ממנו מכות". 
הדרך לטיפול פסיכיאטרי היתה קצרה. "רק בדיעבד
הבנתי", היא מסבירה, "שבלוס אנג'לס הוא היה מנקה
כל היום את המרכז הקבלי שם, במשך עשרים וארבע
שעות בלי מנוחה עד שהשתבש לו משהו במוח. כל מה
שאמרו לו החבר'ה הבוגרים הוא היה חייב לעשות. היה
אסור לו לסרב. בשלב מסוים הוא גם התחיל לאכול את

השאריות של האוכל של האנשים מהרצפה. 
”כשהוא נפתח אליי, הוא סיפר לי יום אחד שאחד

ַײהמדריכים במרכז שם הרים עליו יד לא פעם ולא פע
מיים. מאז שזה קרה נהרסו לנו החיים. הבן השני שלי
עדיין לומד במרכז, למרות שראה מה קרה לאח שלו.
אני לא יודעת איך להוציא אותו משם. לא משנה מה אני
אומרת לו, הוא ממשיך להוציא כספים על ימין ועל

שמאל ולבזבז את החיים שלו".

Ï˜˘ ≤∑–· ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓ

ביום שלישי האחרון, בשעה שמונה וחצי בערב,
מרכז הקבלה מקיים "ערב אורחים" — בו יוסבר על
מהות הלימודים. את המנהל, שאול יודקביץ', אי אפשר
למצוא דורך על פרקט העץ המהודר או יושב על אחת

מכורסאות העור. 
יממה קודם לכן נעצר בחשד שעשק את בני הזוג
לאה ובוריס זוניס, שתרמו למרכז יותר מַײ60 אלף דולר
— בתקווה שלאה תירפא מסרטן. בין היתר טוען זוניס
כי הם התבקשו לתת ”תרומות כואבות” של עשרות
אלפי דולרים ולהשתמש ב”מים קדושים” שנמכרים
ַײבמרכז. לאה נפטרה לפני כחודשיים וכעת נמצא יודק

ביץ' במעצר בית אצל סוכנת השחקנים זוהר יעקובסון.

בינתיים, מתנדבי המרכז משדרים עסקים כרגיל.
המרצה, צעיר מזוקן שלבוש בהידור, מרכיב משקפיים
וחובש כובע ברט, בוחר תחילה להתייחס לפרסומים
ַײהשליליים האחרונים על המרכז. "בטח שמעתם מהעי

תונים על המעצר של שאול", הוא פונה לאורחים.
"חשוב לי להבהיר באופן חד משמעי, שלא הובטח לבני
הזוג זוניס שום דבר. כל מה שאנשי המרכז רוצים בחיים
זה אור. בטח שלא להזיק לאף אחד. אנחנו לא יכולים

להשפיע על מה שכתוב מלמעלה".
16 אנשים נותרים ישובים בכיסאות הפלסטיק,

ַײצמאי ידע. מפעם לפעם שותה המרצה ממי קבלה מיוח
דים. מחוץ לחדר, בחנות המזכרות של המקום, אפשר
לקנות את הנוזל השקוף הזה, שנראה בדיוק כמו בקבוק

מים מינרליים, אבל עולה פי 10 ממנו — 27 שקל.
ַײתחקיר הביַײביַײסי חשף שבמרכז הקבלה בלונדון מב

טיחים שהמים הקדושים שהם מוכרים טובים גם לריפוי
סרטן וממליצים על חבילות ”ריפוי” לחולים במאות
ליש”ט. המים ”המועשרים באנרגיות חיוביות”, גילה
ַײהתחקיר, באים בעצם ממפעל בקנדה, שהיה מוקד לח
ַײקירה של רשויות הבריאות המקומיות. אותם המים נמ

כרים גם במרכז בתלַײאביב.
ַײמספר ש', בן 27, שהתנדב במשך שנה במקום: "הג
ַײעתי לקבלה כי סבלתי מכאב ראש אדיר, שהרפואה הר

גילה לא מצאה לו פתרון. ניסיתי הכל לפני שהגעתי
לקבלה, ושום דבר לא הלך, אז ניסיתי קורסים. כשזה
לא עזר, יועץ במרכז אמר לי לקנות המון מים קבליים

מיוחדים. הוצאתי על זה סכום אסטרונומי ממש. 
”הוא אמר לי שהמים יעזרו לרפא את כאב הראש,
אבל שום דבר לא קרה. בפועל, המשכתי לסבול למרות
ַײששתיתי את המים שלהם ותרמתי 13 אלף שקלים לצו
ַײרך הקדשה בספר הזוהר. לא האמנתי שהם יכולים לע

בוד עליי ככה. במשך שנה שלמה הם עשקו אותי,
והוציאו במרמה עוד ועוד כסף.

”הייתי סטודנט בתחילת הדרך, לא היה לי כסף ועד
היום אני בחובות של אלפי שקלים, במינוסים גדולים.
ַײהיום אני מתבייש בכלל שחשבתי שהמים האלו מועי

לים או טהורים. אני מרגיש שעבדו עליי בעיניים".
בידי ”ידיעות אחרונות” מסמך מאת פרופ' רפי
סמיט, ראש המעבדה להתפלה וראש המכון למחקר
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אנשי מרכז הקבלה 
בטקס תשליך.
תצלום: איַײפי

יפעת גליק

·
ַײמחלקה הסגורה למבוגרים של ביתַײהחו

לים הפסיכיאטרי ”שלוותה” מאושפזת ע'.
מזה שבוע היא שוכבת במיטתה בין ארבעה
קירות לבנים, סובלת מדיכאון וחיה על
ַײכדורים. אחרי חצי שנה במרכז ללימודי הקבלה, דוו

קא בחגיגות שמחת התורה, התמוטטה נפשית. "ע'
מרגישה ממש לא טוב בימים אלה", מספרת אמה.
ַײ"היא כנראה לא יכלה יותר לעמוד בלחץ שלהם, והת

קף הדיפרסיה שלה הואץ. אנחנו מקווים שתתאושש".
ַײלאה, חברת המשפחה, מספרת ש"ע' חלשה מת
ַײמיד עכשיו. פשוט לא להאמין שהיא נפלה ככה. בה

תחלה היא חשבה שהלימודים האלה טובים בשבילה,
אבל מהר מאוד ההורים שלה ראו שנעלם לה הרבה
כסף מהחשבון לטובת ספרי הזוהר. היא התחילה
ַײלחיות 'בשביל האור' ו'בשביל הנתינה למרכז הקב
לה', עד שכל החיים שלה הפכו להיות תלויים בו".

המרואיינים בכתבה הזאת דווקא רצו להיחשף.
ַײהם רצו לספר את סיפורם, לשתף את הקוראים בת

חושותיהם הקשות. בעיקר הם משוועים לסגירת
המרכז ללימודי קבלה. אלא שלחלק מהם יש עדיין
קרובי משפחה שנמצאים בתוך המרכז. הם חוששים
כי אם ייחשפו, יקיריהם ינתקו עמם את הקשר. אלו
ַײששהו במקום ועזבו מתביישים. במהלך הכנת הכת
ַײבה הם חשפו פרטים שלא סיפרו מעולם, גם להו

ריהם או לחבריהם הטובים ביותר. שמותיהם
המלאים של כל המרואיינים שמורים במערכת.

ַײאז איך זה קרה? איך הפך מרכז תורת הסוד היהו
ַײ) לכזו אימפריה עולמית, בעלת מרר' מסגרתדית (

כזים בארצותַײהברית, אירופה ודרום אמריקה? איך
עובד המנגנון שגורם לאנשים להתמסר לחלוטין —
בגופם, נפשם וכספם לגוף הנקרא ”המרכז לקבלה”?

ÂÎÏ‰ ̇ ÂÂÎÒÁ‰ ÏÎ

המרכז העולמי לקבלה מתגאה בהיותו הארגון
הגדול בעולם להפצת לימודי הקבלה. יש לו 50
סניפים בעולם, מהם חמישה בישראל — בתלַײאביב,
חיפה, ירושלים, בארַײשבע וטבריה. כַײ3.5 מיליון
תלמידים בכל העולם עברו קורסים לקבלה במרכז

בשנים האחרונות, מהם מאות אלפים בישראל.
ַײתחקיר מקיף של הביַײביַײסי שהתפרסם בתחי

לת השנה תיאר את המרכז העולמי כ”כת” שהפכה
ַײלמסחטת כספים אדירה, הדורשת מחבריה להפ

ריש לה 10 אחוזים מהכנסותיהם. התחקיר ניסה
ַײלעשות אבחנה בין מאמינים אמיתיים בקבלה, מי

סטיקנים שעושים זאת שלא כדי להתעשר, לבין
ַײהמרכז שהקים הרב פיליפ ברג בתלַײאביב, ושממ

נו יצאו השלוחות שקמו ברחבי העולם.
ַײלאה, אישה בשנות החמישים לחייה, מכירה מק

רוב את המרכז הישראלי ברחוב בן עמי 14
ַײבתלַײאביב. היא עצמה לקחה שם כמה קורסי העש

רה ועזבה לפני שנים. אין יום שהיא לא מבכה את
הרגע בו בניה התאומים החליטו להשתלם אף הם
בלימודים ונשבו בקסם הקבלי. אין יום שבו היא לא

מתפללת שייגמר הסיוט הנורא ביותר של חייה.
ַײהיא מתיישבת על ספסל חום בגן ציבורי ומספ

רת בעיניים נפוחות מדמעות כיצד הפכו בניה
ל"מכורים לקבלה", כהגדרתה. איך עד היום נזקק
אחד מהם לטיפול פסיכיאטרי צמוד וקיים חשש

ממשי שיזיק לעצמו.
"הכל התחיל לפני שש שנים, כשלתאומים שלי
מלאו 21 שנים", היא מספרת. "אחד מהם החליט
ללמוד במרכז לקבלה. הוא לקח קורס אחד ועוד
קורס ועוד קורס. בהתחלה הוא היה מלא אנרגיה,
ַײזה עשה לו אור בעיניים. הוא עבד במסעדה במק

ביל וניסה למצוא את עצמו. 
”עד אז הוא היה די מבודד חברתית. לא היו לו
כלַײכך הרבה חברים והוא היה טיפוס דיכאוני. חילקו
לו פלאייר של המרכז וככה הוא הגיע לשם. זה היה
בשבילו פתח לתקווה, שם כולם אהבו אותו ודאגו לו.
”לאט לאט הוא התחיל לעשות עם החברים שם
גם את השבתות ואת החגים — ועל כל ארוחה צריך
לשלם כסף, עשרות שקלים. מהמשפחה הוא התנתק
ולא רצה לספר מה עובר עליו, והחשבון שלו בבנק
התרוקן. כל החסכונות שלו — אלפי שקלים —
הלכו. הוא קנה לי, לבעלי ולאחים שלו ספרי זוהר
באלפי שקלים. ראיתי בעיניים שלי את הקבלות עם

הסכומים הלא הגיוניים האלה ולא האמנתי.

‰Ùˆ¯‰Ó ̇ ÂÈ¯‡˘ ÏÂÎ‡Ï

"אחר כך הוא שכנע את האח התאום שלו לבוא
למרכז. ואחיו בא ואהב ונכנס לזה עמוק מאוד. הוא
שכר דירה ליד המרכז, והתחיל גם להתנדב שם. הם
התחילו לגדל זקנים, כי במרכז אומרים שדרך הזיפים
ַײנכנס האור לחיים וזה ממלא את הגוף באנרגיות חיו

ביות. שניהם היו שוטפים כלים במרכז, מהיום ועד
ַײהלילה. עובדים שם בניקיון ובמה לא. המורים הרוח

ניים שלהם שכנעו אותם לעזוב את העבודה ולהשקיע
את עצמם רק במרכז הזה".

יום שישי, ב' בחשון תשס"ו – 4.11.2005 ת ב ש ל ף  ס ו מ ה ≤∞

·˜‰ ̇ Â„ÂÒל‰
}‰ÛÒÎל˘{

˙Â·ÂÁ· Ú˜˘ ß˘ √ ÔÂÚ‚È˘ ÛÒÏ ÚÈ‚‰Â Â˙ÁÙ˘ÓÓ ˜˙˙‰ ßÈ √ È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÌÈÏÂÁ–˙È·· ‰ÊÙ˘Â‡Â ‰ËËÂÓ˙‰ ßÚ
ÏÈ·˘· ˙ÂÓÏ ‰ÎÂÓ ‰˙È‰ Ô‡ÈÂÈÂ √ ·¯‰ Ï˘ ‚‰‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÏ‰Â Â˙¯·ÁÓ „¯Ù Ô· √ ÌÈÎ¯Â·Ó ÌÈÓ ˙Â˜Ï È„Î

„·ÂÚ ÍÎ √ Ì„Â·ÎÂ Ì‰È˙ÂÂÎÒÁ ¨Ì‰ÈÈÁ ÏÚ Â¯˙ÈÂ ÌÏÂÎ √ ‰ÁÙ˘Ï ÍÂÙ‰Ï È„Î ‰˙Â˙Á ˙‡ ‰ÏËÈ· ß¯ √ ”Â¯Â‚”‰
”‰Ï·˜Ï ÊÎ¯Ó‰” ‡¯˜‰ ÛÂ‚Ï — ÌÙÒÎ ÏÎÂ Ì˘Ù ¨ÌÙÂ‚· — ÔÈËÂÏÁÏ ¯ÒÓ˙‰Ï ÌÈ˘‡Ï Ì¯Â‚˘ ÔÂ‚Ó‰

מנהל המרכז, שאול יודקביץ'. נעצר השבוע

זי
עו

ל 
גי

בי
 א

ם:
לו

תצ



י', האח שהתחיל ראשון בשיגעון הקבלה, קיבל
ַײהצעה מפתה מחבריו במרכז: להצטרף ל"חבר'ה". מדו
ַײבר בקבוצות קטנות של מאמינים שמתגוררות יחד במ

עין קומונות צפופות סמוך למרכז. 
"יותר מאוחר, בגלל שהוא היה טוב כנראה ועבד שם
24 שעות בלי הפסקה", אומרת לאה, "החליטו לשלוח
אותו למרכז הגדול בלוס אנג'לס. שנה הוא היה שם.
בשלב הזה הוא גם הפסיק לענות לטלפונים וניתק את
הקשר עם המשפחה. פתאום, אחרי חודשים של ניתוק,
קיבלתי ממנו שיחת טלפון. הוא אמר לי 'אמא, אני לא

יכול להישאר פה יותר, אני חוזר'.
ַײ”כשהוא ירד מהמטוס, ראיתי בן אדם שפוף, דיכאו

ני, עם זקן מדובלל בבגדיםַײסמרטוטים כאלה. במזוודה
היו לו רק ספרי זוהר. שאלתי אותו 'איפה הבגדים
שלך'? והוא אמר שהוא תרם אותם. לא הכרתי אותו ,
הוא היה כלַײכך מסכן וחלש. הודעתי לו שלמרכז הוא

לא חוזר ולקחתי אותו אליי הביתה".
י' התקשה להסתגל לתנאים שמחוץ לקומונה. "הוא
ַײהשתגע ממש. הוא היה יוצא לרחובות בתל אביב ומטא
ַײטא אותם סתם ככה, כמו מנקה רחוב. היה מתלבש בבג

דים יפים ויוצא לרחוב לנקות. אחר כך היתה תקופה
שהוא היה מלא בזעם. היו לו התפרצויות והוא התחיל

להרביץ בבית. חטפנו ממנו מכות". 
הדרך לטיפול פסיכיאטרי היתה קצרה. "רק בדיעבד
הבנתי", היא מסבירה, "שבלוס אנג'לס הוא היה מנקה
כל היום את המרכז הקבלי שם, במשך עשרים וארבע
שעות בלי מנוחה עד שהשתבש לו משהו במוח. כל מה
שאמרו לו החבר'ה הבוגרים הוא היה חייב לעשות. היה
אסור לו לסרב. בשלב מסוים הוא גם התחיל לאכול את

השאריות של האוכל של האנשים מהרצפה. 
”כשהוא נפתח אליי, הוא סיפר לי יום אחד שאחד

ַײהמדריכים במרכז שם הרים עליו יד לא פעם ולא פע
מיים. מאז שזה קרה נהרסו לנו החיים. הבן השני שלי
עדיין לומד במרכז, למרות שראה מה קרה לאח שלו.
אני לא יודעת איך להוציא אותו משם. לא משנה מה אני
אומרת לו, הוא ממשיך להוציא כספים על ימין ועל

שמאל ולבזבז את החיים שלו".

Ï˜˘ ≤∑–· ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÓ

ביום שלישי האחרון, בשעה שמונה וחצי בערב,
מרכז הקבלה מקיים "ערב אורחים" — בו יוסבר על
מהות הלימודים. את המנהל, שאול יודקביץ', אי אפשר
למצוא דורך על פרקט העץ המהודר או יושב על אחת

מכורסאות העור. 
יממה קודם לכן נעצר בחשד שעשק את בני הזוג
לאה ובוריס זוניס, שתרמו למרכז יותר מַײ60 אלף דולר
— בתקווה שלאה תירפא מסרטן. בין היתר טוען זוניס
כי הם התבקשו לתת ”תרומות כואבות” של עשרות
אלפי דולרים ולהשתמש ב”מים קדושים” שנמכרים
ַײבמרכז. לאה נפטרה לפני כחודשיים וכעת נמצא יודק

ביץ' במעצר בית אצל סוכנת השחקנים זוהר יעקובסון.

בינתיים, מתנדבי המרכז משדרים עסקים כרגיל.
המרצה, צעיר מזוקן שלבוש בהידור, מרכיב משקפיים
וחובש כובע ברט, בוחר תחילה להתייחס לפרסומים
ַײהשליליים האחרונים על המרכז. "בטח שמעתם מהעי

תונים על המעצר של שאול", הוא פונה לאורחים.
"חשוב לי להבהיר באופן חד משמעי, שלא הובטח לבני
הזוג זוניס שום דבר. כל מה שאנשי המרכז רוצים בחיים
זה אור. בטח שלא להזיק לאף אחד. אנחנו לא יכולים

להשפיע על מה שכתוב מלמעלה".
16 אנשים נותרים ישובים בכיסאות הפלסטיק,

ַײצמאי ידע. מפעם לפעם שותה המרצה ממי קבלה מיוח
דים. מחוץ לחדר, בחנות המזכרות של המקום, אפשר
לקנות את הנוזל השקוף הזה, שנראה בדיוק כמו בקבוק

מים מינרליים, אבל עולה פי 10 ממנו — 27 שקל.
ַײתחקיר הביַײביַײסי חשף שבמרכז הקבלה בלונדון מב

טיחים שהמים הקדושים שהם מוכרים טובים גם לריפוי
סרטן וממליצים על חבילות ”ריפוי” לחולים במאות
ליש”ט. המים ”המועשרים באנרגיות חיוביות”, גילה
ַײהתחקיר, באים בעצם ממפעל בקנדה, שהיה מוקד לח
ַײקירה של רשויות הבריאות המקומיות. אותם המים נמ

כרים גם במרכז בתלַײאביב.
ַײמספר ש', בן 27, שהתנדב במשך שנה במקום: "הג
ַײעתי לקבלה כי סבלתי מכאב ראש אדיר, שהרפואה הר

גילה לא מצאה לו פתרון. ניסיתי הכל לפני שהגעתי
לקבלה, ושום דבר לא הלך, אז ניסיתי קורסים. כשזה
לא עזר, יועץ במרכז אמר לי לקנות המון מים קבליים

מיוחדים. הוצאתי על זה סכום אסטרונומי ממש. 
”הוא אמר לי שהמים יעזרו לרפא את כאב הראש,
אבל שום דבר לא קרה. בפועל, המשכתי לסבול למרות
ַײששתיתי את המים שלהם ותרמתי 13 אלף שקלים לצו
ַײרך הקדשה בספר הזוהר. לא האמנתי שהם יכולים לע

בוד עליי ככה. במשך שנה שלמה הם עשקו אותי,
והוציאו במרמה עוד ועוד כסף.

”הייתי סטודנט בתחילת הדרך, לא היה לי כסף ועד
היום אני בחובות של אלפי שקלים, במינוסים גדולים.
ַײהיום אני מתבייש בכלל שחשבתי שהמים האלו מועי

לים או טהורים. אני מרגיש שעבדו עליי בעיניים".
בידי ”ידיעות אחרונות” מסמך מאת פרופ' רפי
סמיט, ראש המעבדה להתפלה וראש המכון למחקר
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אנשי מרכז הקבלה 
בטקס תשליך.
תצלום: איַײפי

יפעת גליק

·
ַײמחלקה הסגורה למבוגרים של ביתַײהחו

לים הפסיכיאטרי ”שלוותה” מאושפזת ע'.
מזה שבוע היא שוכבת במיטתה בין ארבעה
קירות לבנים, סובלת מדיכאון וחיה על
ַײכדורים. אחרי חצי שנה במרכז ללימודי הקבלה, דוו

קא בחגיגות שמחת התורה, התמוטטה נפשית. "ע'
מרגישה ממש לא טוב בימים אלה", מספרת אמה.
ַײ"היא כנראה לא יכלה יותר לעמוד בלחץ שלהם, והת

קף הדיפרסיה שלה הואץ. אנחנו מקווים שתתאושש".
ַײלאה, חברת המשפחה, מספרת ש"ע' חלשה מת
ַײמיד עכשיו. פשוט לא להאמין שהיא נפלה ככה. בה

תחלה היא חשבה שהלימודים האלה טובים בשבילה,
אבל מהר מאוד ההורים שלה ראו שנעלם לה הרבה
כסף מהחשבון לטובת ספרי הזוהר. היא התחילה
ַײלחיות 'בשביל האור' ו'בשביל הנתינה למרכז הקב
לה', עד שכל החיים שלה הפכו להיות תלויים בו".

המרואיינים בכתבה הזאת דווקא רצו להיחשף.
ַײהם רצו לספר את סיפורם, לשתף את הקוראים בת

חושותיהם הקשות. בעיקר הם משוועים לסגירת
המרכז ללימודי קבלה. אלא שלחלק מהם יש עדיין
קרובי משפחה שנמצאים בתוך המרכז. הם חוששים
כי אם ייחשפו, יקיריהם ינתקו עמם את הקשר. אלו
ַײששהו במקום ועזבו מתביישים. במהלך הכנת הכת
ַײבה הם חשפו פרטים שלא סיפרו מעולם, גם להו

ריהם או לחבריהם הטובים ביותר. שמותיהם
המלאים של כל המרואיינים שמורים במערכת.

ַײאז איך זה קרה? איך הפך מרכז תורת הסוד היהו
ַײ) לכזו אימפריה עולמית, בעלת מרר' מסגרתדית (

כזים בארצותַײהברית, אירופה ודרום אמריקה? איך
עובד המנגנון שגורם לאנשים להתמסר לחלוטין —
בגופם, נפשם וכספם לגוף הנקרא ”המרכז לקבלה”?

ÂÎÏ‰ ̇ ÂÂÎÒÁ‰ ÏÎ

המרכז העולמי לקבלה מתגאה בהיותו הארגון
הגדול בעולם להפצת לימודי הקבלה. יש לו 50
סניפים בעולם, מהם חמישה בישראל — בתלַײאביב,
חיפה, ירושלים, בארַײשבע וטבריה. כַײ3.5 מיליון
תלמידים בכל העולם עברו קורסים לקבלה במרכז

בשנים האחרונות, מהם מאות אלפים בישראל.
ַײתחקיר מקיף של הביַײביַײסי שהתפרסם בתחי

לת השנה תיאר את המרכז העולמי כ”כת” שהפכה
ַײלמסחטת כספים אדירה, הדורשת מחבריה להפ

ריש לה 10 אחוזים מהכנסותיהם. התחקיר ניסה
ַײלעשות אבחנה בין מאמינים אמיתיים בקבלה, מי

סטיקנים שעושים זאת שלא כדי להתעשר, לבין
ַײהמרכז שהקים הרב פיליפ ברג בתלַײאביב, ושממ

נו יצאו השלוחות שקמו ברחבי העולם.
ַײלאה, אישה בשנות החמישים לחייה, מכירה מק

רוב את המרכז הישראלי ברחוב בן עמי 14
ַײבתלַײאביב. היא עצמה לקחה שם כמה קורסי העש

רה ועזבה לפני שנים. אין יום שהיא לא מבכה את
הרגע בו בניה התאומים החליטו להשתלם אף הם
בלימודים ונשבו בקסם הקבלי. אין יום שבו היא לא

מתפללת שייגמר הסיוט הנורא ביותר של חייה.
ַײהיא מתיישבת על ספסל חום בגן ציבורי ומספ

רת בעיניים נפוחות מדמעות כיצד הפכו בניה
ל"מכורים לקבלה", כהגדרתה. איך עד היום נזקק
אחד מהם לטיפול פסיכיאטרי צמוד וקיים חשש

ממשי שיזיק לעצמו.
"הכל התחיל לפני שש שנים, כשלתאומים שלי
מלאו 21 שנים", היא מספרת. "אחד מהם החליט
ללמוד במרכז לקבלה. הוא לקח קורס אחד ועוד
קורס ועוד קורס. בהתחלה הוא היה מלא אנרגיה,
ַײזה עשה לו אור בעיניים. הוא עבד במסעדה במק

ביל וניסה למצוא את עצמו. 
”עד אז הוא היה די מבודד חברתית. לא היו לו
כלַײכך הרבה חברים והוא היה טיפוס דיכאוני. חילקו
לו פלאייר של המרכז וככה הוא הגיע לשם. זה היה
בשבילו פתח לתקווה, שם כולם אהבו אותו ודאגו לו.
”לאט לאט הוא התחיל לעשות עם החברים שם
גם את השבתות ואת החגים — ועל כל ארוחה צריך
לשלם כסף, עשרות שקלים. מהמשפחה הוא התנתק
ולא רצה לספר מה עובר עליו, והחשבון שלו בבנק
התרוקן. כל החסכונות שלו — אלפי שקלים —
הלכו. הוא קנה לי, לבעלי ולאחים שלו ספרי זוהר
באלפי שקלים. ראיתי בעיניים שלי את הקבלות עם

הסכומים הלא הגיוניים האלה ולא האמנתי.

‰Ùˆ¯‰Ó ̇ ÂÈ¯‡˘ ÏÂÎ‡Ï

"אחר כך הוא שכנע את האח התאום שלו לבוא
למרכז. ואחיו בא ואהב ונכנס לזה עמוק מאוד. הוא
שכר דירה ליד המרכז, והתחיל גם להתנדב שם. הם
התחילו לגדל זקנים, כי במרכז אומרים שדרך הזיפים
ַײנכנס האור לחיים וזה ממלא את הגוף באנרגיות חיו

ביות. שניהם היו שוטפים כלים במרכז, מהיום ועד
ַײהלילה. עובדים שם בניקיון ובמה לא. המורים הרוח

ניים שלהם שכנעו אותם לעזוב את העבודה ולהשקיע
את עצמם רק במרכז הזה".
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ַײצאות, ספרים וכמובן מוצרים נלווים. האתר מציע מא
רזי ספרים — המכונים ”ארגז כלים רוחני” — במאות
שקלים האחד. ניתן לרכוש תכשיטים מעוצבים (1,300
ַײשקל לשרשרת זהב עם צרוף האותיות אל”ד), נר המו
ַײתאם למזל האסטרולוגי של הקונה (53 שקל), סט מצ
עים לתינוק (780 שקל) או פשוט חוט אדום (36 שקל).

ÔË˘‰ ‡È‰ ÈÏ˘ ‰¯·Á‰

ַײסיפור החיים של בן (25), קצין בשייטת בעברו שה
צטרף למרכז ו”שירת” בו שנה, מלמד אולי יותר מכל
על העלייה בסולם הדרגות בתוך הארגון, ועל המחיר
שהטיפוס הזה גובה. אחרי השירות הצבאי שלו חש בן
מתוסכל, לא ממוצה. כשהציע נישואים לחברתו אחרי
שלושה חודשי חברות, היא העדיפה להמתין עוד קצת

והוא נפגע מהסירוב.
"האנשים במרכז ישר קלטו אותי שאני חלש. הם כל
הזמן פמפמו לי את זה שרק המרכז יכול להביא את
האור ואת המשיח. המרצים אומרים שפסיכולוגים זה
לא בסדר. כל הרבנים חרא. רק הרב ברג יכול. אמרו לי
ַײשכדאי לי לקנות קלטות עם הרצאות. ישבתי עם הדי
ַײסק והקשבתי עד שזה חדר אליי, המלים, מה שהם אומ

רים. בקיצור שטיפת מוח".
שנה אחרי שהגיע למרכז הצטרף ל"חבר'ה" וישן עם
שמונה מהם בדירה בת חדר אחד במרכז תלַײאביב, על
מזרונים בלויים שמונחים בצפיפות רבה על הרצפה.

"התקשרו אליי והציעו לי לבוא רק לשלושה ימים,
לראות איך זה. ידעתי שזה נחשב 'אין' להיות בחבר'ה.
אז הסכמתי לבוא. ומשלושה ימים זה הפך לשבוע וחצי

ולכמה חודשים". 
ַײבמשך הזמן הזה, הוא אומר, היה נתון ללחצים אינט

נסיביים מצד החברים החדשים שלו ש"שכנעו אותי
לוותר מיד על החברה שלי כי היא שטן, כל החברים
שלי שטן, המשפחה שלי הם שטן. וכולם אוהבים אותך
שם נורא. אתה מסתובב סביב פולחן של מישהו מרכזי
כמו המורה, שאול — הוא במרכז ואנחנו מסביבו. כולם
רוצים לשרת אותו. והוא אומר שלשרת זה הכי טוב.
כולם מנסים לשרת אותו כי ככה מקבלים יותר אנרגיה.

לא מללמוד אלא מלשרת. 
”לא היה לי רגע מנוחה. כל הזמן עבדתי. כולם שם
היו כמוני: עובדים כל הזמן, 24 שעות ברציפות, עד
שהעיניים נעצמות מעצמן. עד שיש הזיות בלילה. הם
ַײהבטיחו לי שאם אפרד מהחברה שלי הם ימצאו לי שי

דוך. הפסקתי להתקשר אליה בגלל הלחץ שלהם".
כעבור 10 ימים נפרד בן מחברתו קרן והודיע לה כי
ַײהוא עובר לגור עם החבר'ה לצמיתות. "כשהוא בא להי

פרד ממני, שאלתי אותו אם מישהו אמר לו לעשות את
זה", משחזרת קרן. "הוא אמר לי שאף אחד לא אמר לו
ַײמה לעשות. רק בדיעבד גיליתי שכולם במרכז מתנת

קים מהמשפחות שלהם כי הם כביכול מוצגים כסוכנים
רעים שמוציאים אנרגיות שליליות.

”היינו זוג בשיא אהבתו. נשברתי לאלף חתיכות כי

פתאום דיברתי עם בן והתשובות שלו היו מכאניות
כאלה, חוזרות על עצמן. אתה כבר צופה אותן מראש. זה
כבר לא הוא. לא הבן אדם שהכרתי. הוא מדבר אחרת,
מתנהג אחרת. הוא מדבר בתשובות שחוזרות על עצמן.
הכל קורה בשביל סיבה והאור והאור והאור. הוא הגיע
אליי כמו שכל החבר'ה הולכים: עם זקן, כובע וציצית.

ובחגורה הוא שם את ספר הזוהר".
בן: "אחרי שנפרדנו בכיתי. הלכתי להתנחם במרכז
והם אמרו לי שככה הכי טוב. בהתחלה רציתי ללמוד
למבחן הפסיכומטרי, אבל זה לא היה אפשרי כי כל הזמן

ביקשו ממני שאעזור ושאעבוד בשבילם. הפכתי לעבד. 
”ואז גם התחילו להגיד לי שחשוב שאתרום כספים.
הצטברו לי חסכונות של 90 אלף שקל, זה היה כל כספי.
הם שכנעו אותי שכדאי לי לתת הכל כי זה מה שייתן לי
ַײאנרגיה. אמרו לי שאין לי צורך בחומר, ולמרות שההו
ַײרים שלי התנגדו — החלטתי להשקיע את כל הכסף בק

בלה. לתת להם שלא על מנת לקבל. וזה חוץ מהַײ13
אלף שקל שכבר שילמתי להם על הקדשה בספר הזוהר.
ַײאגב, החבר'ה מקבלים סכום של בערך 100 שקל לש

בוע, שמוגדרים כדמי מחייה. לא יותר מזה".
ַײבן קיבל תפקיד ב"חבר'ה" — להיות נהג של יל

דיו של הרב ברג, כשהוא מבקר בארץ, ושל ילדי
שאול יודקביץ'. "היה לי רישיון, אז ביקשו ממני
לקחת את הילדים של הרב לגן, לעשות כייף איתם.
ַײפעם אחת היינו בספארי ובפעם אחרת היינו בחו

גים. אפילו את האחיינית הפרטית שלי לא פינקתי
ככה. היו לנו תורנויות וכל אחד הסיע בתורו את

הילדים של שאול ושל הרב ברג".
בינתיים, בבית, ישבה קרן עם הוריו של בן ותכננה
ַײאיך להחזיר אותו. "אספתי חומר על כתות, וקראתי בס
ַײפרים איך להוציא אותו משם, מה צריך לעשות", מספ

רת קרן. "הגענו למסקנה משותפת שצריך להיות איתו,
צריך לתמוך בו, להפציץ אותו בטלפונים. ניסיתי לדבר
איתו בטלפון ולא לעזוב אותו כל הזמן. ככה גם ההורים

שלו. שירגיש שיש לו לאן ליפול. 
”באחת השיחות שלנו הכרחתי אותו להיפגש איתי
ַײבבית קפה. הוא היה מפוחד ומבוהל ופחד לצאת מהמר

כז כי אמרו לו שבחוץ יש אנרגיות שליליות ובפנים יש
אנרגיות טובות. בכל זאת, הוא ישב איתי וביקשתי
ממנו שיחזור איתי לשבוע כדי שאוכיח לו שמדובר
בכת. הוא אמר שיחשוב על זה וסיכמנו, שאם תוך שבוע
בבית של ההורים שלו אני לא מצליחה לשכנע אותו —

אני באה לישון איתו במרכז לקבלה במשך שבוע".
בן הגיע לבית הוריו ותוך יומיים "הרגשתי כאילו
ַײאני מכור שמנסה להיגמל ממשהו, אבל פתאום התפכ

חתי, פתחתי את העיניים. גיליתי שניסו לסחוט אותי.
ַײסוף סוף ישנתי כמו שצריך, בפעם הראשונה. חזרתי לה

יות חבר של קרן בהדרגה. והיום אנחנו מאושרים ביחד". 

”˙Â˜„· ̇ ÂÚË‰”

לעתים ניסיונות בני המשפחה להוציא את יקיריהם
ַײמהמרכז עולים בתוהו. "איבדנו את אחותי לגמרי", מס
ַײפרת ר' מאזור המרכז. "היא נמצאת כרגע בפנים, והש

תגעה לגמרי. היא בטוחה שהיא הולכת להציל את
העולם ולהציל את היקום. היא לא עושה איתנו שבתות

וחגים, עזבה את העבודה למען המרכז. 
”היא היתה אמורה להתחתן עם החבר שלה אחרי
ַײשבע שנים שהיו ביחד. אבל הכניסו לה לראש שא

סור לה להתחתן איתו כי הוא היה אחיה בגלגול
הקודם. היו להם הזמנות מוכנות, שמלת כלה. הכל.
כל החיים היו לפניה ועכשיו היא נותרה בלי כלום.
היא מנקה בשבילם, עובדת אותם, הפכה לשפחה.
ַײיום אחד היא תבין שניצלו אותה. אני מקווה שכש

זה יקרה — זה לא יהיה מאוחר מדי".
עורךַײהדין ליאור אפשטיין, פרקליטם של
שאול יודקביץ' ואשתו אסנת, שמנהלת ביד רמה
ַײעם בעלה את המרכז בשנים האחרונות, מסר בת

גובה לטענות: ”מדובר בטענות הנוגעות לתחומים
ַײשבלב ובאמונה, ולמיטב הבנתנו אין המישור הפ
ַײלילי המקום הנכון לטפל בהם. אוסף הטענות המו

בא בכתבה נבדק בחלקו בימים אלה עלַײידי
הגורמים המוסמכים ואנו משוכנעים שמה שיימצא
בסופה של הבדיקה הוא כי אין בהם גוון לא חוקי.
ַײ”מנגד עומדת העובדה כי עשרות ומאות אלפי תל

מידים מגיעים לפעילות המתבצעת במרכז. עובדה זו
היא העדות הטובה ביותר להשגתן של מטרות הארגון
לחיזוק האמונה האישית. מטבע הדברים בהיקפים כה
גדולים תוך עיסוק בנקודות שבלב ובאמונה יימצאו מי

שישפטו את המציאות כך שנגרם להם עוול”. ¬
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פריס הילטון נעמי קמפבל אליזבט טיילור

רואים בכוכבים. כמה מהשמות המפורסמים בישראל ובעולם שנקשרו במרכז הקבלה

המים בטכניון. הוא שולל כל אפשרות כי לבקבוק המים
הקבליים סגולות מיוחדות. "הפרסומים הללו", הוא
ַײכותב, "הם אוסף של שטויות הבנוי בצורה מלומדת כבי

כול בכדי לשכנע אנשים תמימים להוציא את כספם
במרמה. כל הקונה מים אלו שם את כספו על קרן הצבי".
האיש שיזם את בדיקת המים הקבליים הוא זאב
שטיגליץ, ראש הפורום נגד כתות. כבר עשר שנים הוא
יושב במשרדו הצנוע שבנתניה, ואוגר מאות תלונות
של נפגעי המרכז ללימודי הקבלה. בשנים האחרונות
ערך שני כנסים גדולים לתמיכה באותם נפגעים ובני
ַײמשפחותיהם. אם תשאלו אותו — לא מדובר ב"מרכז לי

מודי" אלא בהתנהלות של כת, לכל דבר ועניין.

Ò·ÏÒ‰ Ï˘ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÁÂÎ

עלַײפי שטיגליץ, מטרתו האמיתית של המרכז היא
עשיית הון מחסרי ישע. "אנשים בארץ מחפשים היום
את המיסטיקה, הרוחניות. המרכז הזה עלה על הטרנד

הישראלי החדש והתחיל להשתמש בו", הוא מסביר.
"הם מושכים בני אדם אליהם, כמו כל כת, עלַײידי
יח”צנות. דרך השיווק שלהם היא אמנים מפורסמים. כל
ַײמי שנכנס למכון ומזהה את האמנים, רוצה לבוא ולהת

חבק איתם, להיות קרוב אליהם. הם יודעים את זה טוב
מאוד ומשתמשים במפורסמים". 

שמם של אמנים רבים אכן נקשר בשמו של המרכז
התלַײאביבי. כך למשל, ביקרו שם מדונה ורוזאן בר וגם
ַײהסלבריטאים הישראלים אדם, אורנה בנאי, אורנה פי

טוסי וזבולון מושיאשווילי. 
"עד לפני ארבע שנים הייתי חבר במרכז ועזבתי
ַײלטובת לימודי חסידות", מספר מושיאשווילי. "הרגש

תי שאני הופך שם להארי פוטר. למדתי להיות קוסם,
ַײלעשות אברא קדברה. יש שם מקום מאוד מיוחד ואנר

גיה חזקה, בשבתות כולם באים בלבן.
”יצא לי לפגוש פעם אחת את שאול יודקביץ', אבל
התרשמתי שהוא לא אחד שייקח כספים לכיסו. אני
בטוח שהוא ניצח את הרצון בחומר. אני עצמי תרמתי
אלפי שקלים למרכז. אני אישית לא שם, גם מהסיבה
שלא ממש התאימה לי היוקרה שלו. מצד שני, אין לי
בעיה שיעשו שימוש במפורסמים. גם הרב עובדיה יוסף

עושה שימוש בסלבריטיז. זה מקובל".
שטיגליץ מצדו מכנה את הכניסה למרכז "מלכודת
ַײדבש". וזאת משום ש"ברגע שנכנסת, כולם נחמדים וא

דיבים. יש חבר'ה, שהם למעשה המתנדבים הוותיקים,
שתפקידם הוא לשווק את הזוהר והקבלה. הם נדבקים
אל כל מי שנכנס למרכז. מתחילים לדבר איתו ולחייך
ַײאליו כשהמטרה היא להשיג את שמו וכתובתו. אז מת
ַײחילים לשלוח לו חומרים, להזמין אותו להרצאות ולש

בתות משותפות. לעתים הם מגיעים גם למרכזים
לנפגעי טרור, לבתי חולים. מציעים לאנשים לקנות

הקדשה בספר הזוהר בתמורה לרפואה שלמה".
מוסיפה על דבריו רות ברונשטט (48) מכרמיאל,
שהיתה חברה במרכז ללימודי הקבלה במשך שמונה

שנים, ולדבריה, איבדה שם את כל רכושה. "הודרכנו
ַײעלַײידי הסגל והחבר'ה הוותיקים יותר לקלוט את המ
ַײצוקה של האיש שבא לבקר במרכז ועומד מולנו. פיתח

נו חיישנים לקליטת אנשים במצוקה. למשל, אם הם
רווקים או חולים — העברנו את האינפורמציה למרצים.
כך הם יכלו לקחת מהם כסף ולהבטיח להם חיים יותר

היה סיכוי מעולה שהאנשים מהסוג הזה יביאוטובים. 
ַײכסף למרכז. יתרמו. כמובן שבנוסף היינו מחלקים עלו

נים ומחתימים אנשים ברחוב על כספים. פעם התרמתי
מישהו בחמשת אלפים שקל, פעם בשלושת אלפים

שקל. סכומים כאלו".

‰„ÈÓ¯ÈÙ‰ ̆ ‡¯·˘ ·¯‰

שטיגליץ מסביר את שיטת הפעולה: "לאט לאט הם
מושכים אותך פנימה, וכשאתה בפנים, יש היררכיות.
ַײיש דרגות. כולם רוצים להיות בחבר'ה, כולם רוצים לה

יות מקורבים למנהל ולאשתו, ובדרגה העליונה ראש
הכת — הגורו הרב פיליפ ברג".

ברג, סוכןַײביטוח לשעבר מברוקלין, שינה את שמו
ַײמפייבל גרוברגר ועזב את אשתו הראשונה ושבעת יל

דיהם כדי להפוך לכהן רוחני ולראש הפירמידה של
עסקי הקבלה. ברג, שלשמו מוצמד התואר דוקטור,
ַײנהנה מסגנון חיים של מיליונר בלוסַײאנג'לס. הוא ור

עייתו הנוכחית, קרן, הקימו את המרכז הראשון שלהם
בתלַײאביב, ויצרו אימפריה חובקת עולם.

ויויאן מרקו, אשתו של בנימין מרקו ז"ל, לשעבר
ראש המרכז, מאשרת את דבריו של שטיגליץ. "הייתי
ַײמנהלת החשבונות של המקום הזה לפני שנים", היא מס

פרת. "ותמיד, אבל תמיד, היו מעמדות. כולם, כולל אני,
רצו קירבה לרב ברג. הוא היה כמו אלוהים בשבילי. אני
רעדתי לידו. עבדתי בחינם במשך שנים וכשפעם אחת

רצו להחליף אותי בתפקיד, התעקשתי להישאר. 
”אני זוכרת שפעם הגעתי למלון בארצות הברית,
ַײלאחד מהכנסים, וקרן ברג, אשת הרב, לא נתנה לי אפי

לו לשבת בשולחן שלהם. זה היה שולחן המכובדים ואני
הייתי אמורה לשרת אותם. זה כאילו שכמה שלא רוצים

אותך או נוזפים בך בחיים — אתה רוצה מזה עוד. 
”כשבעלי התמנה לראש המרכז, פתאום הפכתי
לאחת מהמעמד הגבוה. הייתי 'אשתו של', אבל גם
חסרת ביטחון עצמי לחלוטין. פעם הוזמנו לאכול עם
ַײברג, אבל לא הייתי מסוגלת לעמוד לידו בכלל. העדפ

תי לשבת רחוק ממנו, למטה. תביני, השולחן של ברג או
החדר שלו זה היה בשבילי משהו לא יאומן. פעם הלכתי
ַײאליו ואמרתי לו שאני מוכנה למות בשבילו. הייתי מו

כנה למות בשבילו. את קולטת?"
למרות שהמרכז לקבלה הוא ארגון ללא מטרות
ַײרווח, הקורסים עצמם עולים כסף. הקורס הבסיסי, ”עק

רונות בקבלה”, הכולל 10 שיעורים, עולה 1,100 שקל
(990 שקל לנרשמים דרך אתר האינטרנט). קורס
המשך, על ”ע”ב השמות” למשל, הכולל 6 מפגשים בני

שעהַײשעה וחצי ואוגדן קלטות, עולה 660 שקל.
ַײמטרתו המוצהרת של המרכז היא ”להקנות כלים רו

חניים לאלה המחפשים לשפר את חייהם באופן אישי,
רוחני ומקצועי”. לטענת המרכז הוא אינו פונה לקהל
יעד מסוים, אלא מקנה כלים רוחניים לכל אדם — ולכל
ַײהמשפחה. כיום מפעיל המרכז 5 כיתות, המיועדות לי
ַײלדים מגיל ינקות ועד כיתה א', הלומדים בהם את עק

רונות הקבלה לצד לימודים רגילים, במעין מערכת
חינוך אלטרנטיבית.

ַײאתר האינטרנט של המרכז מאפשר לרכוש הר

הקבלה — תורת הסוד והמיסטיקה היהודית — נודעה במשך
ַײשנים כ”תורת ח”ן” (חוכמת הנסתר) ונחשבה לתחום שמסוכן לע

סוק בו. בתלמוד הבבלי מסופר על ארבעה ש”נכנסו לפרד”ס”,
כלומר עסקו בקבלה, ורק אחד שיצא בשלום, כלומר הצליח

לשלב את החוויות המיסטיות בתוך היהדות.
ַײהקבלה עוסקת בחקר האלוהות וסודות המצוות. התורה הע

תיקה מבוססת על מספר רב של ספרים: הראשונים שבהם הינם
ַײספר היצירה, ספר הבהיר וספר הזוהר — שנחשב גם לעמוד הש

דרה שלה. בשל השפעתה הגדולה על החוקרים אותה והסגולות
ַײהמיוחסות לה בעיני המיסטיקנים היא הוגבלה מסורתית ללי

מוד מגיל מסוים ולמצטיינים בתורה בלבד. 
לאורך הדורות התפתחה ביהדות הסתייגות מסוימת מלימוד
הקבלה. זאת לאור השימוש שנעשה בה בתנועות של משיחי
שקר, בשל מוטיבים מיניים שמופיעים בה ובשל רעיונותיה

המהפכניים. פרופ' ישעיהו ליבוביץ' היה ממתנגדיה הבולטים
ביותר וטען שהיא משקפת את "האינסטינקטים האליליים אשר

היהדות נלחמה נגדם”.
ַײבשנים האחרונות, כחלק מהתגברות העניין העולמי במיס

טיקה ובדת, זוכה גם הקבלה לפריחה מחודשת בארץ ובעולם,
ואף בקרב לא יהודים. לימודי הקבלה יצאו מבתי המדרש וכבשו
את הוליווד. המפורסמת הבולטת ביותר המזוהה עם הקבלה היא
מדונה, שאפילו שינתה את שמה לאסתר וביקרה בארץ לפני

שנה כדי להשתתף בכנס של מרכז הקבלה. 
ומדונה לא לבד: רשימת כוכבי הענק המקושרים ללימודי
הקבלה — ואף מתהדרים בחוט אדום על היד, סימן לתלמיד של
התורה — רק מתארכת. דמי מור ואשטון קוצ'ר (שאף התחתנו
בטקס קבלי), בריטני ספירס, פאריס הילטון, ברברה סטרייסנד,

ליז טיילור, נעמי קמפבל, דיוויד וויקטוריה בקהאם ועוד.
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ַײצח ראש הממשלה יצחק רבין תרם לוויכוח בין ימ¯
נים לשמאלנים צרור נאה של קלישאות ששטפו
ַײאת הזירה הציבורית מאז "אותו לילה נורא בכיכר". מס

תבר שאם מילים יכולות להרוג (עיין ערך), זה קודם כל
משעמום. לשימושכם, ולקראת הויכוח הקרוב הנה מילון

הקלישאות המקוצר.
— בגלל שיגאל עמיראז תאשים את כל תושבי הרצליה?

רצח את רבין, אתה לא יכול להאשים את כל הדתיים או את כל
ַײהמתנחלים, כמו שאתה לא יכול להאשים את כל תושבי הרצ
ַײליה ברצח רק בגלל שיגאל עמיר גדל שם. טיעון מעט דמגו

גי. ההאשמה נגד הדתיים והמתנחלים נובעת מכך שהשמאל
ַײחושד שהם הסביבה התומכת שממנה ובגללה יצא הרוצח למ

עשהו. על כן למקום המגורים של עמיר אין כל קשר לרצח,
ואילו לסביבה החברתית והפוליטית עלול להיות קשר.

— טרוניה של דתיים רביםאי אפשר היה ללכת ברחוב
ַײהמעלים במרירות מופרזת את הימים שאחרי הרצח שבהם נר

שמו מספר התנכלויות לדתיים: עלבונות, הטחות ואצבעות
מאשימות. להסתובב כחשוד זה באמת לא נעים, אבל "אי
אפשר היה ללכת" וגו' זו הגזמה פראית. אח, אח, כמה שהיינו

מסכנים.
—אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים

הו, עייזר ויצמן הבלתי נשכח בנאום ההספד. האמת? אלמלי
הזעזוע התקשורתי מהדברים הפוגעים לכאורה בכבוד המת,
ַײלא היינו שמים לב שככה לא מדברים. דווקא היה בזה חן ומ
ַײשהו אישי, אבל מפאת קדושת המעמד, הדברים נתפרשו ונת

קבעו בתודעה כחריגה גסה מנימוס.
ַײ— טיעון ימני נפוץ. תגובה אוטואני לא רצחתי את רבין

ַײמטית בכל ויכוח בו מוטחת אשמה, בדל אשמה או רמז לאח
ריות של הימין ל"ההסתה שקדמה לרצח" (ע"ע). טענה ימנית

שנועדה להסיר מהמחנה כולו אחריות לרצח.
שלוש/ ארבע/בוא לא נשכח מה קרה פה רק לפני —

ַײחמש.../ עשר שנים. כל שנה, כל השנה, כל אימת שמתקיים וי
ַײכוח בטלוויזיה על חופש הדיבור. הטיעון שנועד להשתיק דב

רים קשים מצד ימין.
— כמו להגיד שהבוגדיםהיד שיורה היא תמיד מצד ימין

ַײהם תמיד מצד שמאל. שורה שבאה להחשיד את כל הימין בה
סתה ולהתייחס להסתה משמאל כחלק מחופש הביטוי, שהרי
היא אינה מסוכנת ו"בוא לא נשכח שמי שיורה תמיד זה מצד

ימין" וגומר את הוויכוח.
ַײ— כיכר ציון אם מדברים על "ההסתה", וכיהכיכר ההיא

כר מלכי ישראל אם מדברים על ליל הרצח. לדוגמא: "ושוב
נשמעים הקולות המסיתים בכיכר ההיא".

— שאסור להסית/ שאסור להחשיד אתהלקח לא נלמד 
כולם/ שצריך לשקול מילים/ שהמשטרה לא פעלה/ שבית
ַײהמשפט מקל ראש/ שאחדות חשובה יותר מהכל/ שאסור לה

חזיר שטחים בלי לשאול את העם. הלקח לא נלמד וזהו, אז מה
הפלא ששוב אנו צופים באותן תמונות, ממש כמו אז?

— קלישאה שמאלנית נפוצה. הוא רקהרוצח לא פעל לבד 
ַײלחץ על ההדק אבל מי שהחזיק את האקדח היו הרבנים, המת

נחלים, הדתיים שסימנו לו את המטרה.
ַײ— קלישאה של השנכמובן שאני מגנה את הרצח

תייםַײשלוש הראשונות מפי דוברי הימין כדי שלא יחשדו שהם
ַײבכלל בעד. הולכת בצמוד לטיעונים ימניים לוהבים נגד אוס

לו.
— חרוז קליט מפי אנשים שגם קודםלא נשכח ולא נסלח

לרצח שנאו שנאתַײאחים בריאה את המחנה הימני. הסיסמה הזו
היא שבועת השבט, ודתיים רבים מזהים אצל זרים מהשמאל
את המבט הלאַײנשכחיַײלאַײנסלחי כשהם נתקלים בהם בסתם

יום של חול.
ַײ— ולכן היזהרו בלשונכם, ימניים. לממילים יכולות להרוג

רות שמה שהרג היה דווקא אקדח.
— המצאה עיתונאית עונתית שחוגי הימיןפולסא דנורא

ַײהקיצוני אימצו בשמחה אל הלב. הם מספקים את הנרות והמל
ַײמולים, הטלוויזיה מספקת את המצלמות והכתבים, וביחד מק

בלים רייטינג נאה וזעזוע עונתי מהטקס הפאגאני. אחיו של
דין רודף ושאר "פסקי הלכה" מפחידים.
— מי? כולם, כל אחדצריך לעלות לקבר ולבקש סליחה

ַײבתורו. שרון, וביבי והמתנחלים וכל מי שתמך או התנגד להת
נתקות או לכל מהלך המדיני. למה? כי זה מה שחברי הכנסת

של העבודה אומרים בכל פעם שהליכוד פוזל שמאלה.
— המשפט היפה של קלינטון הפך לכר נרחבשלום, חבר

לפרפראזות ונשחק עד דק, יחד עם ה"חבר אתה חסר". המילה
חבר הפכה מ'חבר הסתדרות' לכינויו של רבין, והמילה שלום

כבר לא בשימוש. ¬
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ַײצאות, ספרים וכמובן מוצרים נלווים. האתר מציע מא
רזי ספרים — המכונים ”ארגז כלים רוחני” — במאות
שקלים האחד. ניתן לרכוש תכשיטים מעוצבים (1,300
ַײשקל לשרשרת זהב עם צרוף האותיות אל”ד), נר המו
ַײתאם למזל האסטרולוגי של הקונה (53 שקל), סט מצ
עים לתינוק (780 שקל) או פשוט חוט אדום (36 שקל).
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ַײסיפור החיים של בן (25), קצין בשייטת בעברו שה
צטרף למרכז ו”שירת” בו שנה, מלמד אולי יותר מכל
על העלייה בסולם הדרגות בתוך הארגון, ועל המחיר
שהטיפוס הזה גובה. אחרי השירות הצבאי שלו חש בן
מתוסכל, לא ממוצה. כשהציע נישואים לחברתו אחרי
שלושה חודשי חברות, היא העדיפה להמתין עוד קצת

והוא נפגע מהסירוב.
"האנשים במרכז ישר קלטו אותי שאני חלש. הם כל
הזמן פמפמו לי את זה שרק המרכז יכול להביא את
האור ואת המשיח. המרצים אומרים שפסיכולוגים זה
לא בסדר. כל הרבנים חרא. רק הרב ברג יכול. אמרו לי
ַײשכדאי לי לקנות קלטות עם הרצאות. ישבתי עם הדי
ַײסק והקשבתי עד שזה חדר אליי, המלים, מה שהם אומ

רים. בקיצור שטיפת מוח".
שנה אחרי שהגיע למרכז הצטרף ל"חבר'ה" וישן עם
שמונה מהם בדירה בת חדר אחד במרכז תלַײאביב, על
מזרונים בלויים שמונחים בצפיפות רבה על הרצפה.

"התקשרו אליי והציעו לי לבוא רק לשלושה ימים,
לראות איך זה. ידעתי שזה נחשב 'אין' להיות בחבר'ה.
אז הסכמתי לבוא. ומשלושה ימים זה הפך לשבוע וחצי

ולכמה חודשים". 
ַײבמשך הזמן הזה, הוא אומר, היה נתון ללחצים אינט

נסיביים מצד החברים החדשים שלו ש"שכנעו אותי
לוותר מיד על החברה שלי כי היא שטן, כל החברים
שלי שטן, המשפחה שלי הם שטן. וכולם אוהבים אותך
שם נורא. אתה מסתובב סביב פולחן של מישהו מרכזי
כמו המורה, שאול — הוא במרכז ואנחנו מסביבו. כולם
רוצים לשרת אותו. והוא אומר שלשרת זה הכי טוב.
כולם מנסים לשרת אותו כי ככה מקבלים יותר אנרגיה.

לא מללמוד אלא מלשרת. 
”לא היה לי רגע מנוחה. כל הזמן עבדתי. כולם שם
היו כמוני: עובדים כל הזמן, 24 שעות ברציפות, עד
שהעיניים נעצמות מעצמן. עד שיש הזיות בלילה. הם
ַײהבטיחו לי שאם אפרד מהחברה שלי הם ימצאו לי שי

דוך. הפסקתי להתקשר אליה בגלל הלחץ שלהם".
כעבור 10 ימים נפרד בן מחברתו קרן והודיע לה כי
ַײהוא עובר לגור עם החבר'ה לצמיתות. "כשהוא בא להי

פרד ממני, שאלתי אותו אם מישהו אמר לו לעשות את
זה", משחזרת קרן. "הוא אמר לי שאף אחד לא אמר לו
ַײמה לעשות. רק בדיעבד גיליתי שכולם במרכז מתנת

קים מהמשפחות שלהם כי הם כביכול מוצגים כסוכנים
רעים שמוציאים אנרגיות שליליות.

”היינו זוג בשיא אהבתו. נשברתי לאלף חתיכות כי

פתאום דיברתי עם בן והתשובות שלו היו מכאניות
כאלה, חוזרות על עצמן. אתה כבר צופה אותן מראש. זה
כבר לא הוא. לא הבן אדם שהכרתי. הוא מדבר אחרת,
מתנהג אחרת. הוא מדבר בתשובות שחוזרות על עצמן.
הכל קורה בשביל סיבה והאור והאור והאור. הוא הגיע
אליי כמו שכל החבר'ה הולכים: עם זקן, כובע וציצית.

ובחגורה הוא שם את ספר הזוהר".
בן: "אחרי שנפרדנו בכיתי. הלכתי להתנחם במרכז
והם אמרו לי שככה הכי טוב. בהתחלה רציתי ללמוד
למבחן הפסיכומטרי, אבל זה לא היה אפשרי כי כל הזמן

ביקשו ממני שאעזור ושאעבוד בשבילם. הפכתי לעבד. 
”ואז גם התחילו להגיד לי שחשוב שאתרום כספים.
הצטברו לי חסכונות של 90 אלף שקל, זה היה כל כספי.
הם שכנעו אותי שכדאי לי לתת הכל כי זה מה שייתן לי
ַײאנרגיה. אמרו לי שאין לי צורך בחומר, ולמרות שההו
ַײרים שלי התנגדו — החלטתי להשקיע את כל הכסף בק

בלה. לתת להם שלא על מנת לקבל. וזה חוץ מהַײ13
אלף שקל שכבר שילמתי להם על הקדשה בספר הזוהר.
ַײאגב, החבר'ה מקבלים סכום של בערך 100 שקל לש

בוע, שמוגדרים כדמי מחייה. לא יותר מזה".
ַײבן קיבל תפקיד ב"חבר'ה" — להיות נהג של יל

דיו של הרב ברג, כשהוא מבקר בארץ, ושל ילדי
שאול יודקביץ'. "היה לי רישיון, אז ביקשו ממני
לקחת את הילדים של הרב לגן, לעשות כייף איתם.
ַײפעם אחת היינו בספארי ובפעם אחרת היינו בחו

גים. אפילו את האחיינית הפרטית שלי לא פינקתי
ככה. היו לנו תורנויות וכל אחד הסיע בתורו את

הילדים של שאול ושל הרב ברג".
בינתיים, בבית, ישבה קרן עם הוריו של בן ותכננה
ַײאיך להחזיר אותו. "אספתי חומר על כתות, וקראתי בס
ַײפרים איך להוציא אותו משם, מה צריך לעשות", מספ

רת קרן. "הגענו למסקנה משותפת שצריך להיות איתו,
צריך לתמוך בו, להפציץ אותו בטלפונים. ניסיתי לדבר
איתו בטלפון ולא לעזוב אותו כל הזמן. ככה גם ההורים

שלו. שירגיש שיש לו לאן ליפול. 
”באחת השיחות שלנו הכרחתי אותו להיפגש איתי
ַײבבית קפה. הוא היה מפוחד ומבוהל ופחד לצאת מהמר

כז כי אמרו לו שבחוץ יש אנרגיות שליליות ובפנים יש
אנרגיות טובות. בכל זאת, הוא ישב איתי וביקשתי
ממנו שיחזור איתי לשבוע כדי שאוכיח לו שמדובר
בכת. הוא אמר שיחשוב על זה וסיכמנו, שאם תוך שבוע
בבית של ההורים שלו אני לא מצליחה לשכנע אותו —

אני באה לישון איתו במרכז לקבלה במשך שבוע".
בן הגיע לבית הוריו ותוך יומיים "הרגשתי כאילו
ַײאני מכור שמנסה להיגמל ממשהו, אבל פתאום התפכ

חתי, פתחתי את העיניים. גיליתי שניסו לסחוט אותי.
ַײסוף סוף ישנתי כמו שצריך, בפעם הראשונה. חזרתי לה

יות חבר של קרן בהדרגה. והיום אנחנו מאושרים ביחד". 

”˙Â˜„· ̇ ÂÚË‰”

לעתים ניסיונות בני המשפחה להוציא את יקיריהם
ַײמהמרכז עולים בתוהו. "איבדנו את אחותי לגמרי", מס
ַײפרת ר' מאזור המרכז. "היא נמצאת כרגע בפנים, והש

תגעה לגמרי. היא בטוחה שהיא הולכת להציל את
העולם ולהציל את היקום. היא לא עושה איתנו שבתות

וחגים, עזבה את העבודה למען המרכז. 
”היא היתה אמורה להתחתן עם החבר שלה אחרי
ַײשבע שנים שהיו ביחד. אבל הכניסו לה לראש שא

סור לה להתחתן איתו כי הוא היה אחיה בגלגול
הקודם. היו להם הזמנות מוכנות, שמלת כלה. הכל.
כל החיים היו לפניה ועכשיו היא נותרה בלי כלום.
היא מנקה בשבילם, עובדת אותם, הפכה לשפחה.
ַײיום אחד היא תבין שניצלו אותה. אני מקווה שכש

זה יקרה — זה לא יהיה מאוחר מדי".
עורךַײהדין ליאור אפשטיין, פרקליטם של
שאול יודקביץ' ואשתו אסנת, שמנהלת ביד רמה
ַײעם בעלה את המרכז בשנים האחרונות, מסר בת

גובה לטענות: ”מדובר בטענות הנוגעות לתחומים
ַײשבלב ובאמונה, ולמיטב הבנתנו אין המישור הפ
ַײלילי המקום הנכון לטפל בהם. אוסף הטענות המו

בא בכתבה נבדק בחלקו בימים אלה עלַײידי
הגורמים המוסמכים ואנו משוכנעים שמה שיימצא
בסופה של הבדיקה הוא כי אין בהם גוון לא חוקי.
ַײ”מנגד עומדת העובדה כי עשרות ומאות אלפי תל

מידים מגיעים לפעילות המתבצעת במרכז. עובדה זו
היא העדות הטובה ביותר להשגתן של מטרות הארגון
לחיזוק האמונה האישית. מטבע הדברים בהיקפים כה
גדולים תוך עיסוק בנקודות שבלב ובאמונה יימצאו מי

שישפטו את המציאות כך שנגרם להם עוול”. ¬
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פריס הילטון נעמי קמפבל אליזבט טיילור

רואים בכוכבים. כמה מהשמות המפורסמים בישראל ובעולם שנקשרו במרכז הקבלה

המים בטכניון. הוא שולל כל אפשרות כי לבקבוק המים
הקבליים סגולות מיוחדות. "הפרסומים הללו", הוא
ַײכותב, "הם אוסף של שטויות הבנוי בצורה מלומדת כבי

כול בכדי לשכנע אנשים תמימים להוציא את כספם
במרמה. כל הקונה מים אלו שם את כספו על קרן הצבי".
האיש שיזם את בדיקת המים הקבליים הוא זאב
שטיגליץ, ראש הפורום נגד כתות. כבר עשר שנים הוא
יושב במשרדו הצנוע שבנתניה, ואוגר מאות תלונות
של נפגעי המרכז ללימודי הקבלה. בשנים האחרונות
ערך שני כנסים גדולים לתמיכה באותם נפגעים ובני
ַײמשפחותיהם. אם תשאלו אותו — לא מדובר ב"מרכז לי

מודי" אלא בהתנהלות של כת, לכל דבר ועניין.

Ò·ÏÒ‰ Ï˘ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÁÂÎ

עלַײפי שטיגליץ, מטרתו האמיתית של המרכז היא
עשיית הון מחסרי ישע. "אנשים בארץ מחפשים היום
את המיסטיקה, הרוחניות. המרכז הזה עלה על הטרנד

הישראלי החדש והתחיל להשתמש בו", הוא מסביר.
"הם מושכים בני אדם אליהם, כמו כל כת, עלַײידי
יח”צנות. דרך השיווק שלהם היא אמנים מפורסמים. כל
ַײמי שנכנס למכון ומזהה את האמנים, רוצה לבוא ולהת

חבק איתם, להיות קרוב אליהם. הם יודעים את זה טוב
מאוד ומשתמשים במפורסמים". 

שמם של אמנים רבים אכן נקשר בשמו של המרכז
התלַײאביבי. כך למשל, ביקרו שם מדונה ורוזאן בר וגם
ַײהסלבריטאים הישראלים אדם, אורנה בנאי, אורנה פי

טוסי וזבולון מושיאשווילי. 
"עד לפני ארבע שנים הייתי חבר במרכז ועזבתי
ַײלטובת לימודי חסידות", מספר מושיאשווילי. "הרגש

תי שאני הופך שם להארי פוטר. למדתי להיות קוסם,
ַײלעשות אברא קדברה. יש שם מקום מאוד מיוחד ואנר

גיה חזקה, בשבתות כולם באים בלבן.
”יצא לי לפגוש פעם אחת את שאול יודקביץ', אבל
התרשמתי שהוא לא אחד שייקח כספים לכיסו. אני
בטוח שהוא ניצח את הרצון בחומר. אני עצמי תרמתי
אלפי שקלים למרכז. אני אישית לא שם, גם מהסיבה
שלא ממש התאימה לי היוקרה שלו. מצד שני, אין לי
בעיה שיעשו שימוש במפורסמים. גם הרב עובדיה יוסף

עושה שימוש בסלבריטיז. זה מקובל".
שטיגליץ מצדו מכנה את הכניסה למרכז "מלכודת
ַײדבש". וזאת משום ש"ברגע שנכנסת, כולם נחמדים וא

דיבים. יש חבר'ה, שהם למעשה המתנדבים הוותיקים,
שתפקידם הוא לשווק את הזוהר והקבלה. הם נדבקים
אל כל מי שנכנס למרכז. מתחילים לדבר איתו ולחייך
ַײאליו כשהמטרה היא להשיג את שמו וכתובתו. אז מת
ַײחילים לשלוח לו חומרים, להזמין אותו להרצאות ולש

בתות משותפות. לעתים הם מגיעים גם למרכזים
לנפגעי טרור, לבתי חולים. מציעים לאנשים לקנות

הקדשה בספר הזוהר בתמורה לרפואה שלמה".
מוסיפה על דבריו רות ברונשטט (48) מכרמיאל,
שהיתה חברה במרכז ללימודי הקבלה במשך שמונה

שנים, ולדבריה, איבדה שם את כל רכושה. "הודרכנו
ַײעלַײידי הסגל והחבר'ה הוותיקים יותר לקלוט את המ
ַײצוקה של האיש שבא לבקר במרכז ועומד מולנו. פיתח

נו חיישנים לקליטת אנשים במצוקה. למשל, אם הם
רווקים או חולים — העברנו את האינפורמציה למרצים.
כך הם יכלו לקחת מהם כסף ולהבטיח להם חיים יותר

היה סיכוי מעולה שהאנשים מהסוג הזה יביאוטובים. 
ַײכסף למרכז. יתרמו. כמובן שבנוסף היינו מחלקים עלו

נים ומחתימים אנשים ברחוב על כספים. פעם התרמתי
מישהו בחמשת אלפים שקל, פעם בשלושת אלפים

שקל. סכומים כאלו".

‰„ÈÓ¯ÈÙ‰ ̆ ‡¯·˘ ·¯‰

שטיגליץ מסביר את שיטת הפעולה: "לאט לאט הם
מושכים אותך פנימה, וכשאתה בפנים, יש היררכיות.
ַײיש דרגות. כולם רוצים להיות בחבר'ה, כולם רוצים לה

יות מקורבים למנהל ולאשתו, ובדרגה העליונה ראש
הכת — הגורו הרב פיליפ ברג".

ברג, סוכןַײביטוח לשעבר מברוקלין, שינה את שמו
ַײמפייבל גרוברגר ועזב את אשתו הראשונה ושבעת יל

דיהם כדי להפוך לכהן רוחני ולראש הפירמידה של
עסקי הקבלה. ברג, שלשמו מוצמד התואר דוקטור,
ַײנהנה מסגנון חיים של מיליונר בלוסַײאנג'לס. הוא ור

עייתו הנוכחית, קרן, הקימו את המרכז הראשון שלהם
בתלַײאביב, ויצרו אימפריה חובקת עולם.

ויויאן מרקו, אשתו של בנימין מרקו ז"ל, לשעבר
ראש המרכז, מאשרת את דבריו של שטיגליץ. "הייתי
ַײמנהלת החשבונות של המקום הזה לפני שנים", היא מס

פרת. "ותמיד, אבל תמיד, היו מעמדות. כולם, כולל אני,
רצו קירבה לרב ברג. הוא היה כמו אלוהים בשבילי. אני
רעדתי לידו. עבדתי בחינם במשך שנים וכשפעם אחת

רצו להחליף אותי בתפקיד, התעקשתי להישאר. 
”אני זוכרת שפעם הגעתי למלון בארצות הברית,
ַײלאחד מהכנסים, וקרן ברג, אשת הרב, לא נתנה לי אפי

לו לשבת בשולחן שלהם. זה היה שולחן המכובדים ואני
הייתי אמורה לשרת אותם. זה כאילו שכמה שלא רוצים

אותך או נוזפים בך בחיים — אתה רוצה מזה עוד. 
”כשבעלי התמנה לראש המרכז, פתאום הפכתי
לאחת מהמעמד הגבוה. הייתי 'אשתו של', אבל גם
חסרת ביטחון עצמי לחלוטין. פעם הוזמנו לאכול עם
ַײברג, אבל לא הייתי מסוגלת לעמוד לידו בכלל. העדפ

תי לשבת רחוק ממנו, למטה. תביני, השולחן של ברג או
החדר שלו זה היה בשבילי משהו לא יאומן. פעם הלכתי
ַײאליו ואמרתי לו שאני מוכנה למות בשבילו. הייתי מו

כנה למות בשבילו. את קולטת?"
למרות שהמרכז לקבלה הוא ארגון ללא מטרות
ַײרווח, הקורסים עצמם עולים כסף. הקורס הבסיסי, ”עק

רונות בקבלה”, הכולל 10 שיעורים, עולה 1,100 שקל
(990 שקל לנרשמים דרך אתר האינטרנט). קורס
המשך, על ”ע”ב השמות” למשל, הכולל 6 מפגשים בני

שעהַײשעה וחצי ואוגדן קלטות, עולה 660 שקל.
ַײמטרתו המוצהרת של המרכז היא ”להקנות כלים רו

חניים לאלה המחפשים לשפר את חייהם באופן אישי,
רוחני ומקצועי”. לטענת המרכז הוא אינו פונה לקהל
יעד מסוים, אלא מקנה כלים רוחניים לכל אדם — ולכל
ַײהמשפחה. כיום מפעיל המרכז 5 כיתות, המיועדות לי
ַײלדים מגיל ינקות ועד כיתה א', הלומדים בהם את עק

רונות הקבלה לצד לימודים רגילים, במעין מערכת
חינוך אלטרנטיבית.

ַײאתר האינטרנט של המרכז מאפשר לרכוש הר

הקבלה — תורת הסוד והמיסטיקה היהודית — נודעה במשך
ַײשנים כ”תורת ח”ן” (חוכמת הנסתר) ונחשבה לתחום שמסוכן לע

סוק בו. בתלמוד הבבלי מסופר על ארבעה ש”נכנסו לפרד”ס”,
כלומר עסקו בקבלה, ורק אחד שיצא בשלום, כלומר הצליח

לשלב את החוויות המיסטיות בתוך היהדות.
ַײהקבלה עוסקת בחקר האלוהות וסודות המצוות. התורה הע

תיקה מבוססת על מספר רב של ספרים: הראשונים שבהם הינם
ַײספר היצירה, ספר הבהיר וספר הזוהר — שנחשב גם לעמוד הש

דרה שלה. בשל השפעתה הגדולה על החוקרים אותה והסגולות
ַײהמיוחסות לה בעיני המיסטיקנים היא הוגבלה מסורתית ללי

מוד מגיל מסוים ולמצטיינים בתורה בלבד. 
לאורך הדורות התפתחה ביהדות הסתייגות מסוימת מלימוד
הקבלה. זאת לאור השימוש שנעשה בה בתנועות של משיחי
שקר, בשל מוטיבים מיניים שמופיעים בה ובשל רעיונותיה

המהפכניים. פרופ' ישעיהו ליבוביץ' היה ממתנגדיה הבולטים
ביותר וטען שהיא משקפת את "האינסטינקטים האליליים אשר

היהדות נלחמה נגדם”.
ַײבשנים האחרונות, כחלק מהתגברות העניין העולמי במיס

טיקה ובדת, זוכה גם הקבלה לפריחה מחודשת בארץ ובעולם,
ואף בקרב לא יהודים. לימודי הקבלה יצאו מבתי המדרש וכבשו
את הוליווד. המפורסמת הבולטת ביותר המזוהה עם הקבלה היא
מדונה, שאפילו שינתה את שמה לאסתר וביקרה בארץ לפני

שנה כדי להשתתף בכנס של מרכז הקבלה. 
ומדונה לא לבד: רשימת כוכבי הענק המקושרים ללימודי
הקבלה — ואף מתהדרים בחוט אדום על היד, סימן לתלמיד של
התורה — רק מתארכת. דמי מור ואשטון קוצ'ר (שאף התחתנו
בטקס קבלי), בריטני ספירס, פאריס הילטון, ברברה סטרייסנד,

ליז טיילור, נעמי קמפבל, דיוויד וויקטוריה בקהאם ועוד.
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ַײצח ראש הממשלה יצחק רבין תרם לוויכוח בין ימ¯
נים לשמאלנים צרור נאה של קלישאות ששטפו
ַײאת הזירה הציבורית מאז "אותו לילה נורא בכיכר". מס

תבר שאם מילים יכולות להרוג (עיין ערך), זה קודם כל
משעמום. לשימושכם, ולקראת הויכוח הקרוב הנה מילון

הקלישאות המקוצר.
— בגלל שיגאל עמיראז תאשים את כל תושבי הרצליה?

רצח את רבין, אתה לא יכול להאשים את כל הדתיים או את כל
ַײהמתנחלים, כמו שאתה לא יכול להאשים את כל תושבי הרצ
ַײליה ברצח רק בגלל שיגאל עמיר גדל שם. טיעון מעט דמגו

גי. ההאשמה נגד הדתיים והמתנחלים נובעת מכך שהשמאל
ַײחושד שהם הסביבה התומכת שממנה ובגללה יצא הרוצח למ

עשהו. על כן למקום המגורים של עמיר אין כל קשר לרצח,
ואילו לסביבה החברתית והפוליטית עלול להיות קשר.

— טרוניה של דתיים רביםאי אפשר היה ללכת ברחוב
ַײהמעלים במרירות מופרזת את הימים שאחרי הרצח שבהם נר

שמו מספר התנכלויות לדתיים: עלבונות, הטחות ואצבעות
מאשימות. להסתובב כחשוד זה באמת לא נעים, אבל "אי
אפשר היה ללכת" וגו' זו הגזמה פראית. אח, אח, כמה שהיינו

מסכנים.
—אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים

הו, עייזר ויצמן הבלתי נשכח בנאום ההספד. האמת? אלמלי
הזעזוע התקשורתי מהדברים הפוגעים לכאורה בכבוד המת,
ַײלא היינו שמים לב שככה לא מדברים. דווקא היה בזה חן ומ
ַײשהו אישי, אבל מפאת קדושת המעמד, הדברים נתפרשו ונת

קבעו בתודעה כחריגה גסה מנימוס.
ַײ— טיעון ימני נפוץ. תגובה אוטואני לא רצחתי את רבין

ַײמטית בכל ויכוח בו מוטחת אשמה, בדל אשמה או רמז לאח
ריות של הימין ל"ההסתה שקדמה לרצח" (ע"ע). טענה ימנית

שנועדה להסיר מהמחנה כולו אחריות לרצח.
שלוש/ ארבע/בוא לא נשכח מה קרה פה רק לפני —

ַײחמש.../ עשר שנים. כל שנה, כל השנה, כל אימת שמתקיים וי
ַײכוח בטלוויזיה על חופש הדיבור. הטיעון שנועד להשתיק דב

רים קשים מצד ימין.
— כמו להגיד שהבוגדיםהיד שיורה היא תמיד מצד ימין

ַײהם תמיד מצד שמאל. שורה שבאה להחשיד את כל הימין בה
סתה ולהתייחס להסתה משמאל כחלק מחופש הביטוי, שהרי
היא אינה מסוכנת ו"בוא לא נשכח שמי שיורה תמיד זה מצד

ימין" וגומר את הוויכוח.
ַײ— כיכר ציון אם מדברים על "ההסתה", וכיהכיכר ההיא

כר מלכי ישראל אם מדברים על ליל הרצח. לדוגמא: "ושוב
נשמעים הקולות המסיתים בכיכר ההיא".

— שאסור להסית/ שאסור להחשיד אתהלקח לא נלמד 
כולם/ שצריך לשקול מילים/ שהמשטרה לא פעלה/ שבית
ַײהמשפט מקל ראש/ שאחדות חשובה יותר מהכל/ שאסור לה

חזיר שטחים בלי לשאול את העם. הלקח לא נלמד וזהו, אז מה
הפלא ששוב אנו צופים באותן תמונות, ממש כמו אז?

— קלישאה שמאלנית נפוצה. הוא רקהרוצח לא פעל לבד 
ַײלחץ על ההדק אבל מי שהחזיק את האקדח היו הרבנים, המת

נחלים, הדתיים שסימנו לו את המטרה.
ַײ— קלישאה של השנכמובן שאני מגנה את הרצח

תייםַײשלוש הראשונות מפי דוברי הימין כדי שלא יחשדו שהם
ַײבכלל בעד. הולכת בצמוד לטיעונים ימניים לוהבים נגד אוס

לו.
— חרוז קליט מפי אנשים שגם קודםלא נשכח ולא נסלח

לרצח שנאו שנאתַײאחים בריאה את המחנה הימני. הסיסמה הזו
היא שבועת השבט, ודתיים רבים מזהים אצל זרים מהשמאל
את המבט הלאַײנשכחיַײלאַײנסלחי כשהם נתקלים בהם בסתם

יום של חול.
ַײ— ולכן היזהרו בלשונכם, ימניים. לממילים יכולות להרוג

רות שמה שהרג היה דווקא אקדח.
— המצאה עיתונאית עונתית שחוגי הימיןפולסא דנורא

ַײהקיצוני אימצו בשמחה אל הלב. הם מספקים את הנרות והמל
ַײמולים, הטלוויזיה מספקת את המצלמות והכתבים, וביחד מק

בלים רייטינג נאה וזעזוע עונתי מהטקס הפאגאני. אחיו של
דין רודף ושאר "פסקי הלכה" מפחידים.
— מי? כולם, כל אחדצריך לעלות לקבר ולבקש סליחה

ַײבתורו. שרון, וביבי והמתנחלים וכל מי שתמך או התנגד להת
נתקות או לכל מהלך המדיני. למה? כי זה מה שחברי הכנסת

של העבודה אומרים בכל פעם שהליכוד פוזל שמאלה.
— המשפט היפה של קלינטון הפך לכר נרחבשלום, חבר

לפרפראזות ונשחק עד דק, יחד עם ה"חבר אתה חסר". המילה
חבר הפכה מ'חבר הסתדרות' לכינויו של רבין, והמילה שלום

כבר לא בשימוש. ¬
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