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 !שלום רב

 כתות הישראלי לנפגעיהמרכז להמליץ על  יםמבקש,  [שם חסוי], ואנ

 .להעניק לפעילותו את הפרס לאיכות חיים

שם ] נולפני כשלוש שנים שוחררה בית, תותכ לנפגעי הישראלי המרכזבזכות פעילות 
וכיום הם חיים בקרבתינו בקיבוץ  [חסוי]עם חמשת ילדיה מזרועות הכת של  [חסוי

והם , ניצלו, וחמשת הילדים [שם חסוי]כיום אפשר לומר שחייהם של . [חסוי]
משקמים את השברים וההרס שנשזרו לתוך חייהם במשך השנים בהן היו שבויים 

 . מנהיג כת הרסנית ושרלטנית, [חסוי]בידיו של 

במשך ארבע . הביולוגית, בניתוק מהמשפחה שלנו [שם חסוי] חיה ך שנים רבותבמש
התגוררה , חמשת ילדיה עם, הבת שלנו בתוך הכת [חסוי]עשרה השנים בהם חיתה 

ואף נאלצה לישון  איתם בחדר צר וקטן שכל גודלו לא עלה על חמישה מטר מרובע
ואולפה  קשה מאדנאלצה לעבוד , היא סבלה שם מחרפת רעב. איתם במיטה אחת

ואף נאסר , לדבר עם אחיה, אסור היה לה לבקר בביתנו .להעריץ את המנהיג העריץ
שטיפת המוח וגניבת הדעת גרמו לה למחוק את . עליה להשתתף בחתונת אחיה

 .כישוריה בתוך הקבוצהכן את אישיותה ו

א הי, שהיה הכוח המניע לפרוק הכת, הישראלי לנפגעי כתות המרכזבזכות , כיום
פנתה ללימודים  [שם חסוי], ומגלים את החיים הנורמטיביים, וילדיה צומחים

להשלים את מה שחיסרה במשך כל השנים בהם היתה שבויה ולתת ביטוי , אקדמאיים
המשפחה התאחדה וכולנו . [חסוי]לכישוריה עליהם ויתרה לטובת סגידה למנהיג הכת 

 .צרבו בנו שנים רבות כל כךנשות צלקומנסים לאחות את הלומדים לגשר על הפערים 

 –כמונו  –ומשפחותיהן  ,כיום יםבכת משתקמ כל אלו שהיו שבוייםגם , בדומה לאלה
 .אוספים את השברים ונבנים מחדש

איש גם לא . לעשות מאום שנים רבות היתה בתנו שבויה בכת הרסנית ואיש לא יכל
איש גם לא הבין איך מתנהלת הכת הזו ואיזה הרס היא זורה . ידע מה לעשות

 .ואיזה ניצול מחפיר, אילו זוועות מתרחשות שם. ובילדים במאמינים

הינו הכתובת היחידה , שפועל ללא משאבים ותקציבים, הישראלי לנפגעי כתות המרכז
, בזכותם של הפעילים במרכז. חותיהםלנפגעי כתות ולמשפ, הקיימת היום בארץ

החל המבצע החשאי הקרוי , שלאחריה, התאפשרה הגשת התלונה על מנהיג הכת
לפירוק הכת והוצאתם לחופשי  ,עודו רווחה, משטרה, בשיתוף עם הרשויות, [חסוי]

 .של הנשים והילדים



פועל גם היום באיתור ומיפוי של כתות נוספות  כתות לנפגעיהישראלי המרכז 
ופועל להדברת המחלה , מגיש סיוע ותמיכה למשפחות הקורבנות. הפועלות בארץ

ועיקר פועלו של המרכז . סמכותנית ופוגענית, החברתית הקשה של פעילות כיתתית
 .ולסייע למשפחות אשר יקיריהן בכת הרסנית תות הקשהילייצר מודעות לתופעת הכ

אנשים טועים לחשוב . תות איננה מובנת למי שאינו מכיר אותה מקרוביעת הכתופ
, אינטליגנטיםנוטים להצטרף לכתות אנשים , לרוב .שחברות בכת נובעת מתוך בחירה

נופלים קורבן , ובתמימותם, אנשים השואלים שאלות ומחפשים תשובות, משכילים
נופלים קרבן , ובמהרה ,תלמנהיג כת שעושה בהם ובנפשותיהם מניפולציות מסוכנו

, ולרוב, שלילת חירותם הפיזית והנפשית, ואינם מבינים שמבוצעת בהם גניבת דעת
 . ניצול כלכלי ואף מיני

חבר בכת נתון . במלוא מובן המילה שבי אלא, שחברות בכת איננה מבחירה, יש לזכור
 .שנזקיו שורטים בנפשו גם לאחר צאתו או שחרורו מן הכת, בשבי נפשי וגופני

דואג לזכויותיהם של בני ובנות האדם השוהים בכתות  המרכז הישראלי לנפגעי כתות
 . הרסניות ולשחרורם מן השבי הנפשי בו הם שוהים

 

גוף הפועל , תותכ לנפגעי הישראלי רכזבמלראות , אני מבקשת מחברי וועדת הפרס
 כמי שראוי לקבלת הפרס, בהתנדבות אך בנחישות להדברת התופעה וסיוע לקורבנות

אותו יקדישו להמשך קיומו של המרכז הנתון בסכנת קריסה בשל אי הקצאת משאבים 
 . לפעילותו

ויודעים , תותכ לנפגעי הישראלי מוקירים את פעילי המרכז, [שם חסוי]משפחת , אנחנו
 . צומחים היום לחיים נורמטיביים ובריאים, תנו וילדיהב, שבזכות פועלם

 

 [שם חסוי], בברכה

  [חסוי]קיבוץ 

 

 

 


