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הכירו :הכת החרדית החדשה
עדויות מצמררות שהגיעו ל'אקטואליק' חושפות "כת" נוספת שמתנהלת בירושלים ,הערצה למנהיג
שלפיו אנשיו נמצאים "במקום הקדוש בעולם" .המרכז לנפעי כתות" :הקהילה מוכרת ובטיפול"
דב אייכלר
15:41 ,13/07/2017

)צילום :פלאש  \ 90גרפיקה  :אקטואליק(
טביעתו בנהר של מנהיג קהילת "לב טהור" העלתה בימים האחרונים את נושא הכתות לסדר היום הציבורי ,כעת ,עם
המון חששות ופחד חושפים "שבויים בכת" חרדית נוספת את מסע ההפחדות ,הזוועות והניצול.
״אם אני יכולה אני באה לבקר״ אומר ג׳ למשפחתה כבר כמה שנים .ג׳ נישאה לתלמיד בישיבה מוכרת בירושלים ועם
השנים ניתקה כל קשר ככל הנראה בעקבות הוראת ראש הישיבה ובפיקוח תלמידיו .סיפורה של קהילה שפיתחה את
כל המאפיינים של כת בלב ליבה של השכונה החרדית בירושלים.
/

סיפורה של ג׳ היא רק עדות אחת מתוך עשרות עדויות שהגיעו אל המרכז הישראלי לנפגעי כתות ,לחלקן נחשפנו
במערכת ׳אקטואליק׳ ביממה האחרונה ,״מי שלא מבין שאנחנו המקום הכי טוב ,חולה״ אומר מנהיג הקהילה למעריציו.
מהקלטות רבות שהגיעו אלינו עולה תמונה עגומה של קהילה סגורה בטבורה של השכונה החרדית בירושלים ,עם
עשרות משפחות שמנוצלות ומנוהלות על ידי מנהיגם ,לבקשת גורמים רלוונטיים שפועלים בפרשה העגומה הזאת
לחילוץ בני משפחות לא נחשוף את ההקלטות ואת השמות בשלב הזה בכדי לתת לרשויות את האפשרות לפעול
במקסימום הכלים שעומדים לרשותם.
אתמול פירסם ש׳ בקבוצת פייסבוק את הסיפור האישי שלו בכת וקרא לרשויות להתערב בדחיפות כדי להציל את
המשפחות הבאות שילכו שבי אחרי מנהיג הקהילה ״בעקבות החשיפה בימים האחרונים לנושא של "כת חרדית",
החלטתי שהיגיע הזמן לחשוף את הכת שבה אני הייתי שבוי שנים״ כתב ש׳ ומספר איך נשבה בקהילה ירושלמית
שהיא לדעתו כת ״שיטת הקירוב אליו )מנהיג הקהילה .ד.א( עובדת בצורה שבחור תמים עם 'ביטול' כפי שהם מכנים
שנקלט בעיניו של מנהיג הקהילה ,או אז אחד מתלמידיו זוכה למיסיונר צמוד שידבק אילו ,ואפילו יגיע ללמוד איתו
בישיבתו ,עד שישכנע אותו לבוא ולראות צדיק מופלא וישיבה של עובדי השם קדושים וכו' הבחורים שמגיעים
לראשונה מוכנסים לחדר הרב שם עוברים שטיפת מח על הזכות הנוראה שזכו להגיע למקום הקדוש בעולם״ וכך
התחיל הסיוט הגדול בחייו של ש׳ שממנו הוא מנסה להתאושש כבר שנים.
״בחירת השידוך נעשית אך ורק בתנאי שהמנהיג ראה תמונה של הבחורה ישב עליה ממושכות והחליט אם היא
מתאימה להיכנס למשפחה בדגש על התאמה לרוח הישיבה ":תמימות והתבטלות"! מציין ש׳
ומספר עוד כי המנהיג ״מחדיר בבחורים פחד נוראי ממנו דרך אמירות כמו מי שמהרהר נגדי הוא בסכנת נפשות .או
ציטוטים של מאמרים בגמרא שמדברים על הפחדות ,ומקשר אותם ישירות עליו כמו היוצא מהישיבה יידקר בחרב
משהו שקשור למשפט של חזקיהו המלך כמדומני.
נוהג לעשות מעשים משונים כדי לעורר את האמונה שמדובר בצדיק ש'רואה' דברים כמו למשל מברך על כוס מים ואז
מסתכל בעינים חודרות על המיים ושופך ממנה על הרצפה מעשה שחוזר על עצמו לא פעם .או מתפלל עם תנועות
משונות בידיים ,או בוהה בחדר וכד'״ ואלו רק תיאורים של התנהלותו היומיומית של המנהיג.
בכל הנוגע להדרכת תלמידיו וייעוץ ש׳ מתאר ניצול והתנהלות סאדיסטית מגלומנית ושרירותית ,״כל בחור שמתחתן
יצטרך לגור בקרבת הישיבה ולהמשיך לבוא לשמוע את השיעורים גם אם זה לא מסתדר לו או לאשתו כי הרי אי אפשר
בלי הרב.
דורש להתייעץ איתו על כל דבר ודבר מה שבזה עסוק רוב היום לחטט לבחורים בנושאים רגישים ואפילו בצורות
היחסים הוא המדריך והיועץ ורק איתו מדברים.
בחור שמתחיל להראות סימני שאלה עליו מקבל ממנו הוראה ללכת לטיפול תרופתי בכדורים כי אם לא "זורם עם
הישיבה הנפלאה שכל כולה ישוב הדעת" כנראה שיש לו 'תזזיות במח' -כדבריו מה שמצריך לא בחור ולא שניים
בישיבה לצרוך כדורים פסיכוטיים.
בשבת כולם צריכים לבוא לישיבה לקבלת שבת ושיעור של הצדיק גם הנשים והילדים .התנהגות הזויה אצלו ,שיכול
לתת הוראה ברורה הלכתית כביכול ולאחר כמה ימים לטעון שלא התכוון לזה אלא להיפך ו'אל תהיו נעולים אחר כל
מילה שלי'.
וכך משטה בתלמידיו ,דורש מהם מאידך להתייעץ איתו ולהשתוקק לקבל את דעתו הקדושה ממנו על כל פרט ,ומאידך
דוחה אותם כשבאים איליו עם רצון חזק להתייעץ ולדבר איתו ,בכל מיני טענות מוזרות כמו "אסור לדבר עם הצדיק
דברי חולין שלא ימאס ויתבזה הרב בעינך" .כך גורם לרצון לרדיפה אחריו ותלות רגשית מוחלטת בינו לבין האנשים
והנשים שנכרכו אחריו.״
מנהיג הקהילה מציג צדדים מגלומניים מובהקים כך עולה מהדברים שכתב ש׳ הרב ״דורש ומסביר בלי הפסקה שצריך
להתבטל אילו לגמרי ובכל השיחות שלו רומז שהוא כמו משה רבינו ודוד המלך שרק הוא יודע את הפנימיות של
התורה .פעם כשאחד התלמידים רצה חיזוק וכתב לו מכתב שיתן לו עצה טובה איך לצאת מהמשבר שהיה שרוי בו
}כנראה מהלחץ המטורף שהחדיר לנפשו{ כתב לו בחזרה במכתב :תתפלל שתפסיק כבר להיות 'בעל גאווה ' ותזכה
להתבטל לצדיק בשלמות.
/

וכמובן שכדי שהכת תישאר בחיסיון ,דואג הוא ללמד את התלמידים שאסור להוציא מפה שום דבר שלא ישמע טוב
בעיני הציבור וזה בגדר "לא תלך רכיל בעמך " מה גם ש" :רוב הצדיקים לא משיגים את הישיבה בכלל ולא רואים את
האור העצום שיש פה" ויכולים להתבלבל-כדבריו.״ כותב ש׳ בפוסט נזעק.
״עד מתי כל מטורף ומשוגע גדלות יפתח קהילה ויסחף 'מבקשים' תמימים? בחורים ,אברכים ואברכיות ,שיגדלו דורות
בתוככי זרועות הרשע והסדיסטיות של מנהיגים שנהנים לשלוט בנפשם של תמימים??? עד מתי כל מי שנראה "משפיע"
ויודע לצאת מהמקווה עם פאות רטובות ולקשקש בספרי חסידות או להתפלפל ברמב"ם יוכל לסחוף אחריו רבים
וטובים ולהנהיג ישיבות וקהילות שלמות ולעשות בהם כרצונו ואין אחד שמעיז לפצות פה לדרוש ולשאול??״ תוהה ש׳
וזועק מדם ליבו.
חשוב להדגיש שאל מערכת אקטואליק הגיעו עוד עדויות ,שמסרבות להיחשף מחשש לשלומם בצירוף הקלטות
מעוררת סימני שאלה רבים לגבי מצבו הבריאותי של הרב ,במקביל פנינו אל המרכז הישראלי לנפגעי כתות ,שלדברי
קרובי משפחה ואנשים שהיו בכת ופרשו ,הקהילה מוכרת להם והם בתהליך בדיקת הנושא ,לכן התבקשנו שלא לחשוף
את השמות .לכשנקבל אישור לפרסם את כל הפרטים שלא יפריעו למאמצים להגיע אל השבויים בקהילה ולאחד אותם
עם בני המשפחה נפרסמם במלואם.
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זו רדיפה אובססיבית נגד מרן הראש ישיבה שליט"א
מעריץ מרחוק | 12:23am ,19/07/2017
הגב

.2

מחפשים כותרת בכל מחיר
משתמש אנונימי )לא מזוהה( | 2:23am ,14/07/2017
הגב

.3

בשעת הלווייה הלכו נחמן ואחיו יואל הצעיר בשלובי יד ,ובכו שניהם במיוחד ,אבל לאחיהם הגאון הצדיק
המקובל רבי נתן שליט"א לא הרשו לו לבוא להשתתף בללויה של אביו ואמרו לו שאם יביא יהיה לו בושות,
וצרות צרורות ,ודם ממש ופיקוח נפש של ממש.
הציבור פה בלב טהור באמת מבולבל ,ואינו יודע מה יהיה הסוף פה | 9:35pm ,13/07/2017
הגב

/

במשך  32שנה שלמה ארז הלברנץ ,הנהיג הכת הסגורה "לב לא טהור" ,קומם עליו את העולם החרדי.
הוא התעלל בחסידיו ,הרעיב ילדים וחיתן אותם בגיל צעיר ,הבטיח לתומכיו שיכנסו לגן עדן ,השווה
את עצמו לשמעון בר יוחאי והוביל מסע בריחה ברחבי העולם .בסוף השבוע שעבר הוא טבע בנהר
במקסיקו ,השאיר את מאות חברי הכת המומים והצית מלחמת ירושה .מנהיגי הכת היטילו עונשים

פיזיים קשים על מי שהעז למרוד בסמכותו של הלברנץ –  50מלקות בלי שום בגדים על הגוף ,הכאה
במוטות ברזל של אש ואלות ,הרעבות ,השפלות וטבילות במים קרים בכוח .הילדים והמבוגרים
אולצו להתפלל וללמוד  18-20שעות ביממה ,לפעמים זה היה רק בעמידה ,ומי שהפר את הכלל נשלח
לגור במשך חודש ימים במרתף אפל .חסידים אחרים אולצו לקחת הרבה כדורים פסיכיאטריים,
שהוצגו להם כוויטמינים .הנשים ,ואפילו הילדות ,הונחו ללבוש בגדים שחורים .בכת לב-לא -טהור
נוהגים כלפי ילדי הקהילה בענישה גופנית קשה ...קיימת מדיניות ענישה כלפי חברי הקהילה,
הכוללת הפרדת ילדיהם מהוריהם גם בגיל ינקות והעברת הילדים לגדול במשפחה אחרת בלי שום
קשר להורים ...גם חברי הקהילה הבגירים חשופים לעונשים גופניים קשים .בעוד שחברי הכת
שבורים והמומים ממותו של ארז שלמה הלברנץ שסגדו לו ,רוב המגזר החרדי מרגיש כנראה אחרת.
ארז הלברנץ הוביל התעללות פיזית ונפשית בחסידיו ,הטיל עליהם עונשים קשים ,ניתק אותם
ממשפחותיהם ,הביא אותם לחרפת רעב ,כפה עליהם לקחת כדורים פסיכיאטריים ,חיתן את ילדיהם
החל מגיל  ,12וכפה על הנשים ללבוש בגדים שכיסו את כל גופם – פרקטיקות שהעניקו ל"לב טהור"
את הכינוי "כת הטליבאן" .ואולם ,כלל לא בטוח שמותו יהפוך את חייהם של החסידים לטובים יותר.
כל השנים של הכת ,עשרות מחסידי כת לב לא טהור שוגרו למסעות התרמה בארה"ב ובאירופה ,תוך
שהם מסתירים את השתייכותם ל"לב טהור"" .המצאנו כל מיני שמות של קהילות יהודיות ,שחלקן
בכלל לא קיימות ,וזה עבד" ,אומר חסיד לשעבר בכת .אם היינו מספרים שיש לנו קשר ללב טהור היו
מעיפים אותנו לכל הרוחות .הרב ומקורביו הנחו אותנו בדיוק כיצד לשקר ולהתנהג כדי שלא יחשפו
אותנו .הצלחנו לגייס מאות אלפי דולרים ויותר .לאט לאט הדברים החלו להתפורר .ארז שלמה
הלברנץ חי כמו מלך ,ותמיד היה אוכל כחזיר בשפע גדול בחדר שלו ,בזמן שאנחנו גווענו ברעב ,העיד
חסיד אחר לשעבר בשיחה עם חבריו" ,הוא הפחיד אותנו שאם נספר מה קורה בכת ניענש קשות ,כי
בגופו שוכנת נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי .היו כאלה שניסו להתאבד ,שבלעו כדורים .הם הגיעו
עד לקצה מבחינה נפשית" .חסידים שהצליחו להימלט ממתחם הכת חשפו את מעלליו של הלברנץ
בפני כלי התקשורת בקנדה ובישראל ,שערכו שורת תחקירים על "לב-לא -טהור" .הלברנץ לא לקח
סיכון .הוא רכש אדמות בסנטה רוסה ,אזור כפרי המרוחק שעתיים וחצי מגואטמלה סיטי" .עברנו
בגלל התנכלויות והטרדות ,רדפו אותנו בגלל האמונה שלנו ולא יכולנו לסבול יותר .כל הטענות
כלפינו .הכת הקימה בסנטה רוסה מבנים ארעיים ,והלברנץ ,שהבין ש"לב טהור" על סף קריסה
כלכלית ,שלח את חסידיו לגדל מנגו במטעים כדי להתפרנס .אפיק הכנסה נוסף היה בית דפוס ,שבו
הדפיסו אלפי ספרי קודש וחוברות לקהילות יהודיות בעולם .רוב חברי הכת חיים במתחם הזה עד
היום" .זה מקום מרווח יותר ,אבל תנאי הילדים עדיין קשים" ,הם מוזנחים ואוכלים מעט מאוד,
בעיקר קצת ירקות ופירות .וידוע שסופו של המתועב הכלב הלברנץ מ"לב טמא" מת כמו כלב
בהתאבדות!!!! ולצערנו ינסו להמשיך את הכת על ידי המנוול בנו הנאצי והמסיונר נחמן ימ"ח וע"י
הרוצח נפשות מאיר יששכר רוזנר ימ"ח ,ועלינו רק להזהיר את כולם אל תכנסו לכתות מסוכנות,
אנשים שאין שום קשר בינם לבין דת ישראל ,אלא מדובר באנשים סוטים מופרעים נפשית ,חולי
נפש ,שיודעים שימצאו פורקן לשגיונותיהם דרך אנשים מאמינים עם מצוקות ,...ויהרסו החיים
שלהם ,ישפילו אותם כמו חמורים.
נחום | 4:54pm ,16/07/2017

הגב

אתה ממש צודק
תודה | 6:24pm ,16/07/2017
הגב
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האם מדובר במנחם יאווע?
נחמן | 5:38pm ,13/07/2017
הגב

)מנהיג הקהילה .ד.א(
זלמן לייביש שמעקל טיש | 5:53pm ,13/07/2017
/

הגב
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כל עוד לא מפרסמים את שם הישיבה ורה"י זה סערה בכוס תה
כל עוד לא מפרסמים את שם הישיבה ורה"י זה סערה בכוס תה | 5:31pm ,13/07/2017
הגב

באיזה שכונה???
?? | 5:39pm ,13/07/2017
הגב

אשריך רבינו ראש הישיבה שליט"א חזק וברוך
משתוקק לשעבר | 9:23pm ,16/07/2017
הגב

/

עורכת דין משפחה מורן
גוהר

בן הזוג החרדי לשעבר של
אורנה דנינו ,מספר על
אשתו

מחפשים עוזרת בית
אמינה?

מיכל רנד מספרת על הכל
)הקלטה

מודעה מורן גוהר משרד עורכי דין

actualic.co.il

מודעה "עוזרות"

actualic.co.il

הכשרת מדריכי
מיינדפולנס ודהרמה -
המכללה האקדמית
בוינגייט

כשחתונה חרדית הופכת
למסיבה )וידאו

כוכב השבאבניקים
התארס" :הזהירו אותי שזה
יקלקל לי בשידוכים

השמועות המרושעות
והשיחה מר' חיים :עומר
ינקלביץ שוברת שתיקה

מודעה pema.co.il

actualic.co.il

actualic.co.il

actualic.co.il

מיון לפי

 2תגובות

הישנות ביותר

הוסף/הוסיפי תגובה...

ניסן פרידמן
כל עוד לא מפרסמים את שם הישיבה ורה"י זה סערה בכוס תה
לייק · השב/השיבי ·  2שנ'

Yishai Levi
חחח שמעון מלכה אני רואה לא נרגעת עם השגעונות שלך...
אני זוכר אותך עוד כשניסית להתקבל לפונוביז בשנת תשס"ט היינו חברים ביחד ואני
זוכר איך שזרקת את ה'לבנים' וה'גילות' על ר').......משום כבודו לא אזכיר את שמו(
בחייאת נשארת עם הדפקות שלך עד עכשיו ..
מעניין מי הוא הראש ישיבה המסכן שנפל היום בחכה שלך
דבר אחד אני יכול לומר שהוא מסכן גדול כי שמעון אני יודע כמה החיים שלך מלאים
בשעימום טוטאלי אתה עסוק רק בלהשיג תוכן לעיתונות...נעבך
לייק · השב/השיבי ·  2שנ'
פלאגין התגובות של פייסבוק

כל הזכויות שמורות לאקטואליק 2020
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