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בתב הגנה

; הנתבעים המיוצגים כאמור בכותרת, מתכבדים להגיש כתב הגנה מטעמם, כדלקמן

: כל ההדגשות להלן הוספו, זולת מקום בו נאמר אחרת. הערה

פתח-דבר? התביעה נעדרת עילה. ומטרתה הדממת ביקורת לגיטימית על התובעת:

1. עניינה של תביעה זו בניסיון חוזר ונשנה של עמותה רשומה (המחויבת מעצם טבעה וטיבה בעקרונות של
שקיפות) להשתיק כל ביקורת לגיטימית ומותרת אודותיה.

2. חרף טענתה המלאכותית של התובעת בדבר "היעדר ברירה" לפנות לבית-המשפט הנכבד בתביעה זו (סעי 34
; למיטב ידיעת הנתבעים, התובעת ניהלה במשך שנות לכתב התביעה) - הליכים משפטיים אינם זרים לתובעת
פעילותה, ועודנה מנהלת, הליכים משפטיים רבים (למיטב ידיעת הנתבעים - לפחות שבעה במספר בשנתיים
האחרונות), ומפזרת אינספור מכתבי התראה לגופי התקשורת בארץ - כולם נועדו להשתיק כל שיח לגיטימי

בעניינה.

3. כזו היא גם התביעה שבפנינו, שיגענו למצוא בה את אותם "פרסומים חמורים מבזים, שקריים ואסורים"
הנטענים בה. יגענו. אד לא מצאנו.

4. הפערים הגדולים בין המתואר בכתב התביעה - לבין לשון הכתבה העומדת בעינה, מצביעים על ניסיון ההשתקה
המעושה. אם "ננפה" מכתב התביעה את הספקולציות הרבות (והמוכחשות), ואת "שירי ההלל" העצמיים של

: התובעת (המחזיקים למעלה מחמישה עמודים!), נמצא כי התובעת סומכת את תביעתה אך ורק על שני אדנים



; האחד, דיווח על פרשה המעיבה על הארגון, אך מצויה תחת איסור פרסום

השני, כריכת פעילות העמותה "בנשימה אחת" יחד עם פעילות פוליטית.

5. לא בכדי בררה התובעת רק שתי טענות "צרות" מתוך הכתבה, אך זנחה והשמיטה טענות רבות אחרות
המופיעות בה. בין היתר ומבלי למצות:

(א) טענות הנוגעות לחיוב שהטילה התובעת על חסידיה לשלם עשרה אחוזים ממשכורתם ("מעשר") לקופת

; הארגון

; (ב) טענות בדבר "גביית תשלומים באמצעות מנגנוני לחץ"

; (ג) טענות ביחס להענשת חסידים שלא נשמעים להנהגה באמצעות סילוק מהקבוצה

(ד) טענות לפיהן חברה לשעבר בתובעת, שהתכוונה למסור במסגרת הליך משפטי תצהיר נגד התובעת, חזרה
בה מכוונתה בעקבות איומים עליה מצד גורמים בתובעת.

1 6. יותר מהטענות שנטענו בכתב-התביעה, מתבקש כב' בית-המשפט להתרשם מהטענות שלא נטענו בו. טענות אלו
לא נזנחו מכתב התביעה עלידרך המקרה, אלא משום שהתובעת יודעת היטב כי מדובר בטענות קשות ו

ואמיתיות נגד התנהלותה. והן המלמדות על טבעה האמיתי.

7. אלא שבהתאם להלכה הפסוקה, רשאים הנתבעים לסמוך את הגנתם על כל חלקי הפרסום, היוצרים תמונה
ברורה ביחס לדמותה של התובעת, והם המעידים, ממילא, על החשיבות הציבורית הגלומה בפרסום נשוא

התביעה.

8. דומה כי לא לתובעת מסוג זה, ודאי לא למטרות הפחדה והשתקה, אמור בית-המשפט הנכבד לפתוח את שעריו.
לו רק מן הטעם הזה - המטיל ספק ממשי בכנות התביעה ובמטרותיה - דין התביעה להידחות על הסף. בית-
המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 101(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-
1984 [להלן: "התקנות"], ולדחות את התביעה על הסף, או למצער למוחקה לפי תקנה 100(1) בהיעדר עילה, או

לפי תקנה 100 (2) בהיותה קנטרנית וטורדנית.

9. חסד עשו הנתבעים עם התובעת בפרסום, שעה שנשמעות בימים אלו (במסגרת הליך משפטי אחר אותו מנהלת
התובעת, ואליו נדרש מיד) טענות מסמרות-שיער נגד התנהלות התובעת והעומדים בראשה (די להזכיר בשלב
זה את הטענה בדבר "יחס בלתי הולם כלפי נשים מצד בכירים בארגון" - טענה שצורפה ע"י התובעת בעצמה.
, אשר תפורטנה בפני בית-משפט נכבד זה במסגרת ההליך, ככל שיהיה בכך כחלק מנספח 4 לכתב התביעה)

צורך.

10. למען הזהירות, נתייחס להלן לשתי הטענות שהשמיעה התובעת, ונמחיש כי שתיהן התבססו על כתבי בי-דין
: בהליכים משפטיים - ועל-כן הן מהוות פרסום מותר כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 [להלן
"חוק איסור לשון הרע" או "החוק"], כי הן אמת, וחוסות תחת ההגנות שבחוק, שבאופן שמחייב את דחיית
התביעה, ואף תוך חיוב התובעת בהוצאות משמעותיות בגיו הגשת תביעת "השתקה" זו - מוטיב העובר,

כאמור, "כחוט השני" לאורך שנות פעילותה של התובעת.
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: הטענה נדבר פרשה המצויה תחת איסור פרסום

11. לא יכולה להיות מחלוקת כי הדברים שפורסמו (לא כפי פרשנות התובעת - האסורה מכוח ההלכה הפסוקה) -
הם אמת, ומבוססים על כתבי בי-דין בהליך שמנהלת התובעת נגד אדם בשם אהרון אפלבאוס (להלן: "הליך

אפלבאום") - ועל כן הם מהווים פרסום מותר.

12. להשלמת התמוכה, נבהיר כי בנו של מר אפלבאום הצטרף לפני שנים לתובעת, ובשל-כך הקשר בינו לבין הוריו
הלך והתרופף. אפלבאום הוא אחד מיני רבים, נגדס מנהלת התובעת תביעת השתקה, בגין מכתב תלונה שכתב

בעניינה.

13. בהליך המשפטי שמנהלת התובעת נגד אפלבאוס, הוגש תצהיר המגולל "פרשה חמורה הנוגעת לבכיר 'קבלה
לעם/ תחת צו איסור פרסום". ולא זו בלבד, אלא שאיסור הפרסום על תוכן התצהיר הוחל לבקשת התובעת.
לבקשת התובעת, ניתן גס צו ארעי האוסר לפרסם את תוכן הבקשה שהגישה התובעת לאסור את פרסום

התצהיר!

14. יודגש כי הנתבעים לא פרסמו בכתבה נשוא התביעה את תוכן התצהיר, אף לא ברמז. עס זאת, לצורך הגנתם
בהליך זה. נזקקים הנתבעים להוכיח את קיום הפרשה החמורה המצויה באיסור פרסום (נזכיר שוב - לבקשת
, הבקשה לאיסור פרסום, התובעת!). בשל כך, מצ"ב, במעטפה סגורים לעיניו של בית-המשפט הנכבד בלבד

אותה הגישה התובעת בהליך בעניין אפלבאוס, ומסומגת כנספח אי.

15. בשל האמור לעיל, הפרסום מבוסס על כתבי בי-דין, ומהווה פרסום מותר כמשמעו בסעיף 13(5) לחוק איסור
לשון הרע, אשר לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי.

16. הבקשה מוכיחה כי הנטען בכתבה הוא אמת, וחוסה גס תחת הגנות תום הלב. בשלב זה, סבורים הנתבעים כי
על-מנת להוכיח כי דבריהם הס אמת, די בצירוף הבקשה, המוכיחה את קיומה של הפרשה החמורה המצויה
באיסור פרסום, מבלי להידרש לתוכן פרטיה. עס זאת, ככל שיהיה בכך צורך בהמשך ההליך - נבקש להביא גס
, על-מנת לפרט במה דברים אמורים, ועד כמה את התצהיר המגולל את הפרשה (תוך השחרת פרטים מזהים)

חמורה היא אותה "פרשה חמורה".

: 17. נדגיש כי צירוף הבקשה במעטפה סגורה נעשה למען הזהירות בלבד

(א) הבקשה (ואף התצהיר, בהשחרת פרטים מזהים) ניתנת לצפייה במערכת "נט-המשפט" (מצ"ב צילום
; מסך, ומסומן כנספח ב')

(ב) טענת התובעת היא טענה צינית המהווה שימוש לרעה בהליכי בית-המשפט: התובעת שהגישה את
, ולמנוע מהנתבעים להוכיח את הבקשה לאסור פרסום, מנועה מלעשות בבקשתה "כקרדום לחפור בו"
הגנתם, ולהגיש ראיות המוכיחות כי התובעת אכן הגישה בקשה לאיסור פרסום - כפי שנכתב בפרסום

; בגינו היא תבעה

(ג) בעל-הדין האחר (והיחיד) בתיק - התובעת - ממילא יודע על הפרשה, על חומרתה ועל כך שהיא נאסרה
בפרסום (שכן הבקשה הוגשה ע"י התובעת)!

; הפרט החוסה תחת צו איסור הפרסום הוא תוכן התצהיר. , 18. גם בעניין זה, ראוי לציין כי נעשה חסד עס התובעת
אלא שבמסגרת הליך אפלבאום הוגשו תצהירים כוספים, כולם אינם מוסיפים נופך של כבוד למר לייטמן בפרט,

ולתובעת בכלל.
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19. כבי בלת-המשפט מופנה גם למכתב ששלח הנתבע 4 לתובעת, לצורך קבלת תגובתה לכתבה (נספח 4 לכתב
התביעה). התובעת נשאלה על תצהיר שהתכוונה אחת מהחברות-לשעבר למסור בהליך אפלבאוס, ובו טענות
), הצעירה על יחס בלתי הולם כלפי נשים מצד בכירים בתובעת. עפ"י הנטען בנספח 4 לכתב התביעה (דכאו

אוימה ע"י אנשי "קבלה לעם", וחזרה בה מכוונתה להצהיר על הדברים.

: "לעיצומס של דברים נבהיר ונדגיש בפניך היטב כי עצם פנייתך - לאור 20. על פניית הנתבע 4 השיבה התובעת
תוכנה וחלק מהטענות שהועלו בה (המוכחשות מכל וכל) - מהווה הפרה של צו איסור פרסום שמתו על-ידי
בית-המשפט הנכבד". (סע' 3 לנספח 5 לכתב התביעה). ראוי לציין כי התצהיר עליו נשאלה התובעת במכתב הוא
אינו התצהיר המושחר שחוסה תחת איסור פרסום, אלא תצהיר שניתן על-ידי מצהירה אחרת. גם עניין
, ומטרת התשובה האיומים, עליו נשאלה התובעת, אינו מצוי תחת איסור פרסום (ולכן דווח עליו בכתבה)

המטעה של התובעת הייתה, כרגיל, למנוע דיווח בעניינה.

21. בכל מקרה, עיננו הרואות כי גם התובעת מודה בהודאת בעל-דין כי קיימת פרשה הנמצאת תחת איסור פרסום,
והדברים מוגנים גס תחת הגנת האמת מכוח סע' 14 לחוק איסור לשון הרע.

, מושתקת התובעת מלטעון כי 22. הבקשה לאיסור פרסום ניתנה לבקשת התובעת בהליך אחר. בנסיבות אלו
פרסום בדבר פרשה חמורה המצויה תחת צו איסור פרסום, הוא "חמור, מבזה, שקרי ואסור" (סעי

40 לכתב התביעה).

: הטענה בדבר הקשר ביו התובעת לביו מפלגת הליכוד (בפרט) והפוליטיקה (בכלל)

23. גס בעניין זה כלל לא ברורה טענת התובעת, שהרי מעורבות התובעת בתנועת הליכוד ידועה ומפורסמת זה
מכבר.

24, כבר בכתבה שפורסמה בשנת 2014. ונשאה את הכותרת: "דאגה בליכוד: חברי 'קבלה לעס' מתפקדים
למפלגה" (מצ"ב, ומסומנת כגספח ג' לכתב ההגנה), תואר בהרחבה ניסיון התובעת לקבל דריסת רגל במפלגת

הליכוד, באמצעות התפקדות של אלפי חברים בתובעת.

25. בחודש נובמבר לשנת 2015 נחשף בתחקיר של ערוץ 10 מסמך שכונה ''יומן הג'ובים" של ראש המטה של שרת
התרבות מירי רגב. ביומן נכלל שמו של אביהו סופר, מראשי בני ברוך, יד ימינו של לייטמן וחבר מועצה
בעיריית פתח תקווה מטעם סיעת "ביחד" (כתבה מאתר *6רוץ בנושא, הכוללת גם את העתק "יומן הג'ובים"

מצ"ב, ומסומנת כנספח ר י).

26. גס בכנס הקודם שארגנה התובעת, בשנת 2016, תהו כלי-התקשורת ביחס לנוכחותם של שריס רמי-דרג בכנס,
ועל כך שהמונים מחברי עמותת "בני ברוך" התפקדו לתנועת הליכוד (הכתבה כנושא הכנס הקודם, הנושאת
את הכותרת: ''מה עשו מירי רגב, גלעד אידן וישראל כץ בכנס של ארגון קבלה לעםל" ניתנת לצפייה ב-

110.00.1*תג;8.11י\\0ן1) \̂111010/?^1101010=1177360

27. כזכור, בבחירות האחרונות שקל ראש-הממשלה, מר בנימין נתניהו, לשריין מקום נכבד בליכוד לשחקן סשה
דמידוב - אחד מחסידיו המפורסמים ביותר של לייטמן (כתבת חדשות ערוץ 2 בנושא מצ"ב, ומסומנת כנספח

וה').

1 4



28. למעלה מכך, הטענה בעניין הקשר המובהק בין התובעת לבין מפלגת הליכוד מחווה פרסום מותר כהגדרתו
בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, באשר היא מדווחת על טענות שנטענו בכתבי בי-דין, בהליך שמנהלת

התובעת נגד אפלבאוס.

29. אהרון אפלבאום, שבנו כאמור הצטרף לתובעת, הצהיר בסעי 41 לתצהיר העדות הראשית מטעמו (מצ"ב,
: ומסומן כנספח וי}

י'כן גם בקשר לענ<ין הפוליטי. יום אחד סיפר לי בני שהוא ואשתו מתפקדים לליכוד, כי יכך
הוחלט בבני ברון/ כדי שיוכלו להיות כוח פוליטי חזק ולהשתמש בו לטובת קידום האגינדה
, כי בני הוא אדם א-פוליטי לחלוטין, ולאשתו (שהיא במקור אמריקאית), שלהם, זה הדהים אותי
אין בכלל מושג לגבי הזירה הפוליטית בישראל. ופתאום שניהם מתפקדים למפלגה כי יכן

הוחלט"',

30. גם חבר לשעבר בתובעת, הצהיר על הקשר ההדוק בין התובעת לבין מפלגת הליכוד ועל הניסיונות לגייס
מתפקדים למפלגה, חודשים רבים לפני פרסום הכתבה;

"בסביבות קיץ 2014 שמעתי שבני ברון החליטו להתפקד לליכוד כדי שיוכלו להשפיע על
הפוליטיקה הישראלית מבפנים. התקשרו אליי שלושה מחברי התנועה (איגור דיון, בוריס
בילוצרקובסקי ואיציק סמגין, מנהלים בבני ברון) וביקשו ממני להתפקד לליכוד, על מנת להצביע

בפריימריז למועמד מטעמם.

שתי הפניות הראשונות נעשו למיטב זכרוני טלפונית, כל אחת משלוש הפניות נועדה להפציר בי
להתפקד לליכוד. הבנתי שהם פוגים לכל מי שלדעתם אפשר לסמוך עליו ולא יחשוף את התכנית

ברבים..." [התצהיר מצ"ב, ומסומן כנספח זי. ראו נא בסע' 248-243].

31. יתרה מכך, קיימות ראיות למכביר המוכיחות כי לא זו בלבד שהתובעת מנסה להשיג "דריסת רגל" במפלגת
הליכוד, אלא כי שורשי התובעת נטועים היטב בפוליטיקה, גס ברמה המוניציפלית.

32. בבחירות לעיריית פתח-תקווה בשנת 2013, הקימה התובעת סיעה פוליטית בשם "ביחד", אותה הריצה
בבחירות המוניציפאליות בעיר. המועמדים (שגם נבחרו) היו מהבולטים שבאנשי עמותת "בני ברוך", הפעילים

היו חברי "בני ברוך" ו''בני ברוך" התגייסה באופן מוחלט להרצת הרשימה.

33. ההצלחה של סיעת "ביחד" בבחירות בפתח-תקווה הייתה עצומה. היא גרפה ארבעה מושבים במועצת העיר (כ-
13.50/0 מהקולות) והפכה לסיעה הגדולה בה (סיעת ראש העיר הנבחר זכתה רק בשלושה מושבים).

; לאורד השנים עשתה התובעת ככל יכולתה. כדי להשתיק את הקשר הבל-ינותק בינה לביו רשימת 34. ודוק
"ביחד". כך למשל, בתקופת הבחירות ניסה אהרון אפלכאוס לקנות שלט פרסום בחברת "מקסימדיה" שיוצב
בכניסה לעיר, ויזהיר את תושביה כי "ביחד זה בני ברוך, ושלדעתי בני ברוך זה כת" (כך בסע' 102 לתצהיר
אפלבאום, צורף כנספח ו' לכתב הגנה זה). מה עשתה התובעת? כמנהגה. שלחה מכתב התראה לחברת

"מקסימדיה", ובכך מנעה את פרסום השלט!

35. מדובר אך בדוגמא אחת מיני רבות. במסגרת ההליך בעניין אפלבאום הוגשו מספר תצהירים המגוללים את
ניסיונות ההשתקה של התובעת ביחס לקשר בינה לבין סיעת "ביחד". תצהירים אלו יוצגו בפני בית-המשפט

הנכבד במידת הצורך בהמשך הליך זה.
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1 36. על אף ניסיונה של התובעת "להחריש" את הקשר בינה לבין רשימת "ביחד'/ הקשר גלוי וברור כבר על-פניו
! הדברים (חברי הסיעה הם דמויות מפתח בבני ברון ואף חלק ממייסדיה), ונחשף בהרחבה גס ככלי��התקשורת.

: 37. גם בכתבה משנת 2014 (שצורפה כנספח גי לכתב ההגנה), נכתב

"בבחירות המקומיות האחרונות התמודדה רשימת 'ביחד' בעיר פתח תקווה. הקשר ליקבלה לעםי
וליתגועת הערבות' מופיע באתר האינטרנט של המפלגה. כך כתוב באתר של סיעת ביחד ביחס
לרקע להקמתה: 'את הניסיון שלנו בעשייה ציבורית משמעותית צברנו במסגרת פעילות
. את 'תנועת הערבות' הקים ארגון 'קבלה לעסי בו התנדבותית משותפת של תנועת הערבותי

פעילים חלק מחברי הסיעה".

38. בנסיבות אלו, לא זו בלבד שהדברים שפורסמו הם אמת (ומהווים אך את "קצה הקרחון" בכל הנוגע לתובעת),
אלא ששלל הפרסומים בנוגע לקשר ההדוק שבין הפוליטיקה לבין התובעת מאיריס באור נלעג את טענת
התובעת כי הפרסום נשוא התביעה הוא שהוביל ל'"תיוג' פעילותה של העמותה כפוליטית ו/או ייחוס פעילות

שכזו" (סע' 45 לכתב התביעה).

39. אין צורך להכביר מילים על אודות החשיבות הציבורית שבפרסום הנוגע לעמותה ציבורית (המחויבת מכוח
הדין בשקיפות מרבית, ומכוח ההלכה ברף סיבולת גבוה במיוחד לדברי ביקורת המושמעים כלפיה), שנויה

במחלוקת, אשר קיימת לגביה (למצער) הטענה כי היא כת.

, נכחו בכירי הפוליטיקאים ושרי- 40. קיימת גס חשיבות כי הציבור ידע שבכנס המאורגן על-ידי קבוצה מעין זו
ישראל, כי היא מנסה לפקוד את חסידיה לשורות מפלגת הליכוד (באופן העלול להביא להשתלטותה על הזירה
הפוליטית כפי שאירע בעיריית פתח-תקווה), וכי נוכחות בכירי שרי הממשלה וחברי הכנסת נעשית על אף

טענות קשות הנשמעות נגד בני ברוך.

41. לפיכך, עומדת לנתבעים גס הגנת סע' 14 לחוק איסור לשון הרע.

הכתבה נכתבה בתום-לב, ומוגנת מכוח סעי 15 לחוק איסור לשון הרע:

42. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרסום חוסה גס תחת הגנות תום-הלב מכוח סע' 15 לחוק איסור לשון הרע, בין
: היתר תחת הגנות אלו

(א) הפרסום מוגן מכוח סע' 15(2) לחוק, באשר על הנתבעים חלה חובה חוקית, מוסרית או חברתית
להצביע על-כך שהתובעת, שהושמעה לגביה הטענה כי היא כת (הן ע"י גורמים שהיו חברים בה, הן ע"י
בני משפחותיהם של חברים וחברים לשעבר בה והן ע"י המרכז הישראלי לנפגעי כתות), פוקדת את
אלפי מאמיניה לתנועת הליכוד - היא מפלגת השלטון בימים אלו. על הנתבעים גס חלה החובה
החוקית, המוסרית או החברתית לדווח לציבור כי מנהיגיו פוקדים את כנסי התובעת, על אף קיומה

; של פרשה חמורה הקשורה בתובעת ומצויה באיסור פרסום

(ב) הפרסום מוגן גס מכוח סעיף 15(4) לחוק, באשר הוא מהווה הבעת דעה על התנהלות התובעת - עמותה
ציבורית, שנטען כי קיימים בה מאפיינים כיתתיים, ושפרשה חמורה נקשרה בה - המנסה לקבל דריסת

רגל במגרש הפוליטי הלאומי, לאחר שהצליחה בזירה המוניציפאלית;

6



(ג) הפרסום מוגן מכוח סעיף 15(6) לחוק, באשר הוא מהווה ביקורת על פעולות שהתובעת עשתה בפומבי
(קיום כנסים אליהם הזמינה את בחירי הפוליטיקאים, התפקדות המונית לליכוד, התמודדות בבחירות

; המוניציפאליות בעריית פתח-תקווה וכן הלאה)

(ד) הפרסום מוגן גם מכוח סעיף 15(5)(א) לחוק, באשר הוא מהווה הבעת דעה על התובעת כבעלת-דין
בהליך בו נדונה פרשה חמורה המצויה באיסור פרסום לבקשת התובעת.

43. למען הזהירות, נציין כי משהתובעת ביקשה לאסור את פרסום הפרשה החמורה (נספח אי לעיל, שצורף למען
הזהירות במעטפה סגורה), ועסקה בפעילות פוליטית (ברמה האזורית והארצית) - הביאה התובעת על עצמה,
? במעשיה ובפעולותיה, את הפרסום נשוא התביעה. על-כן, מוטלת על התובעת אחריות לפי כל אחד מהסעיפים

65 ו- 6$ לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והנתבעים מוגנים גם על-פי סעיף 5 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

44. לחילופין ולמצער, יטענו הנתבעים כי עומדות להם ההקלות מכוח סעיף 19(2) ו-19(3) לחוק איסור לשון הרע,
שכן הס האמינו ועדיין מאמינים באמיתות הפרסומים, וכן משוס שלא התכוונו לפגוע בתובעת.

45. דין התביעה להידחות וכל הטענות בה מוכחשות אלא אם נאמר במפורש אחרת.

מגלי לגרוע מכל האמור לעיל נתייחס להלן באופו פרטני לסעיפי כתב התביעה כסדרם;

46. מוכחש האמור בסעיפים 4-1 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, לא ברור באיזה "כתב תביעה שכנגד"
עוסק סעיף 3 לכתב התביעה, ומוכחשת כל "זכות" של התובעת לטעון את טענותיה "לשיעורין".

47. האמור בסעיף 5 לכתב התביעה אינו מוכחש, ואולם דווקא היות התובעת עמותה רשומה, היא המחייבת
אותה לעקרונות של שקיפות, ולרף סיבולת גבוה לספוג ביקורות בעניינה.

48. מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה, מבלי לגרוע מן ההכחשה, החברים לשעבר בתובעת ובני משפחותיהם
הצהירו בהרחבה על החובה של חברי "בני ברוך" להפריש "מעשר" ממשכורתם ומכל הכנסה אחרת
שהתקבלה אצלם, ועל החובה לספק שירותים מקצועיים לבני ברוך (החל משירותי תרגום, כתיבת מאמרים,
הפצת התורה ה"לייטמכית", דרך שירותי ניקיון ובישול, וכלה בהפקות וידאו, עריכה, קידום אתרים

באינטרנט ועוד ועוד) - עשרות שעות שבועיות, לרוב בחינם. או למצער בתשלום סמלי.

49. מבלי לגרוע מן ההכחשה, ראוי לציין כי נושא החיוב במעשר הוזכר בכתבה נשוא התביעה, אולם הוא אינו
מהווה עילת תביעה, דבר האומר דרשני.

50. מבלי לגרוע מן ההכחשה, ככל הידוע לנתבעים מיכאל לייטמן, המכונה "רב", מעולם לא הוסמך לרבנות. זאת
ועוד, לייטמן אמנם מחזיק בתעודת דוקטור לפילוסופיה, אולם חברים לשעבר בקבוצה הצהירו כי שלושה

מתלמידיו הוותיקים והעשירים ביותר רכשו עבורו את הדוקטורט בכסף.

51. מוכחש האמור בסעיף 7 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, מעדויות של חברים לשעבר ב"בני-ברוך"
עולה כי הערכים אותם טוענת התובעת כי היא מקדמת (''ואהבת לרעך כמוך", "כאיש אחד בלב אחד" וכן
הלאה), הם מן השפה אל החוץ בלבד. ומופנים אל הקהל שאינו חבר בתובעת, במטרה להציג חזות

פלורליסטית ומאוחדת ולגייס לשורות התובעת חברים נוספים. \

: ו52. כך למשל, בתצהיר שצורף כנספח ז' (לעיל)
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"ישנו פער גדול בין הדברים הנאמרים לתומכים/מתעניינים ב'בני ברוך שאינם חברי הקבוצה
הפנימית לבין הדברים שמתגלים כאשר אדם מצטרף לקבוצה הפגימית. למשל: כלפי חוץ לייטמן
משתדל להציג חזות כמה שיותר פלורליסטית, המקבלת כל אדם, להציג מצג כאילו ההשתתפות
בקבוצה היא בחינם (קורס המבוא ניתן במחיר זול מאוד), לפנות לערכים אוניברסאליים כמו

, יאחווהי וכר. יערבות הדדית'

לייטמן ועושי דברו בדירקטוריון מקפידים על הפרדה בין התכנים המיועדים לציבור הרחב לבין
התכנים המועברים לחברי הקבוצה הפנימית."" (שם, בסע' 148-147).

53. מבלי לגרוע מן ההכחשה, עפ"י הצהרות החברים לשעבר בתובעת, ובני המשפחה של החברים בעבר או בהווה
בתובעת, אין אמת גם בטענה לפיה "התלמידים שהיו ברובם חילוניים, התאימו את עצמם לאורך החיים
המקובל בבני ברק". עפ"י התצהירים, לעיתים היה מחליט לייטמן כי על חברי הקבוצה לשמור על מצוות הדת,

ולעיתים החליט שאין בכך צורך, וכך עפ"י הוראתו חדלו כל חברי הקבוצה מקיום המצוות.

54. מוכחש האמור בסעיף 8 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, הטענה לפיה "מדובר במסגרת לימודית
פתוחה ללימודי חכמת הקבלה המעשית, אליה מוזמן כל אדם באשר הוא", אינה עולה בקנה-אחד עם אינספור

הצהרות לפיהן אחד מהעונשים החמורים עבור חברי בני-ברוך הוא סילוק ונידוי מהקבוצה.

55. נציין כי בשלב זה סבורים הנתבעים כי די באמור לעיל על-מנת ללמד על מהימנות התובעת (או ליתר דיוק- על
היעדר מהימנותה), מבלי להידרש לפגיעה נוספת בפרטיותם של אלו שכבר חוו היטב את נחת-זרועה של

התובעת. ככל שיהיה בכך צורך, יוגשו גם יתר התצהירים לעיון בית-המשפט הנכבד.

56. מוכחש האמור בסעיפים 13-9 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, התובעת מתהדרת כלפי חוץ באופי
"שקוף ונגיש" של הלימודים במסגרתה, אולם למרבה הצער, גם בעניין זה טענת התובעת אינן אמת.

57. במסגרת ההליך בעניין אפלבאום הצהירו חברים רבים לשעבר בתובעת כי לייטמן דורש מחברי התובעת
להסתגר, להתבדל ולהתנתק (גס מבני משפחה ומחברים קרובים), על-מנת שלא לחשוף את המתחולל בין כתלי

התובעת.

, בסעי 150; ייאי-אפשר להיכנס למרכז בני ברוך בלי אישור: יש תמיד 58. כך למשל בתצהיר שצורף כנספח ז'
, מדוע הגעת, מה אתה רוצה וכוי". שומרים בדלת שבודקים אם יש לך אישור

59. כמו-כן הוסיף בסע' 151 כי = "למי שכבר הצטרף לקבוצה, לייטמן היה אומר שאסור לשוחח על בני ברוך עם
אנשים אחרים מחוץ לקבוצה. הטעם שניתן לאיסור זה היה שמי שאינו מבין את בני ברוך ואינו נמצא ב'דרןי
, לומד קבלה) עלול להעביר ביקורת על אופן ההתנהלות בבני ברוך ולהביא להידרדרות רוחנית של חבר (קרי
הקבוצה. המסר שקיבלנו הוא שאסור לנו לחשוף עצמנו לביקורת חיצונית על ההתנהלות בבני ברוך כיוון
שזה עלול ילזהם' או לסכן אותנו מבחינה רוחנית. בנוסף, לייטמן נהג לומר שאסור לדבר על קבלה עם דתיים

בכלל".

; התובעת עושה כל אשר 60. הנה-כי-כן, אין בין "שקיפות" או "נגישות" לבין התובעת - ולא כלום. נהפוך-חוא
לאל-ידה על-מנת להסתיר ולהצניע את התנהלותה, והדבר אומר דרשני.

61. אין אמת גס בטענה כי ניתנת הזדמנות חופשית לציבור, בכל עת, לבוא ולשמוע את השיעורים. חברים רבים
לשעבר בתובעת הצהירו כי רק חברי הקבוצה הפנימית (משמע - אלו המפרישים "מעשר" מדי חודש, מתנדבים
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עבור העמותה, משתתפים ב"הפצת" תורתו של לייטמן באמצעות ספרים, דיסקים וכן הלאה) רשאים לשמוע
את השיעור שמעביר לייטמן לפנות בוקר.

62. מוכחש האמור בסעיף 14 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, ועל מנת שלא להכביד מופנה בית-המשפט
הנכבד לטענותינו בהכחשת סעיף 7 לכתב התביעה, לעיל.

63. מוכחש האמור בסעיפים 21-15.

64. מבלי לגרוע מן ההכחשה, ראוי לציין כי תביעה זו הוגשה בסמוך לביקורו של הנתבע 4, מר גור מגידו, בכנס
מטעם תנועת הערבות באוניברסיטת חיפה, על-מנת לברר מדוע מסתירים מבאי הכנס את שיתוף הפעולה בין

האוניברסיטה לבין עמותת "בכי ברוך קבלה לעס"; 1

65. אין להפלא כי הנתבע 4 לא הצליח לקבל מענה ענייני לשאלה זו, אלא משום שהתובעת עשתה לה למנהג
להסתיר את הקשר בינה לבין גופים, עמותות ומפלגות אחרות, בשיטת "הפרד ומשול". כך הסתירה (או לפחות
ניסתה להסתיר) את הקשר בינה לבין סיעת "ביחד". כך היא מנסה להסתיר את פעילותה בתנועת הליכוד

באמצעות תביעה זו. על-מנת שלא להכביד, נפנה את בית-המשפט הנכבד לטענותינו בעניינים אלו לעיל.

66. מוכחש האמור בסעיפים 23-22 לכתב התביעה, מחוסר ידיעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, התובעת מודה
בהודאת בעל-דין כי בכירי השרים במפלגת הליכוד (השר ישראל כץ, השרה מירי רגב, השר גלעד ארדן והשר
צחי הנגבי), חברי כנסת רבים מהליכוד וממפלגות נוספות, הגיעו לכנס אותו ארגנה התובעת. לפיכך, מה

לתובעת כי תלין על "קישור" בין שמה לבין מפלגת הליכוד בפרט ובין הפוליטיקה באופן כללי?

67. לסיום חלק זה, ולמען הסר ספק, נדגיש כי הנתבעים שומרים על זכותם להביא ראיות נוספות כנוגע לשמם של
התובעת ושל העומדים בראשה, מכוח סעיף 22 לחוק איסור לשון הרע, אם יידרש הדבר.

68. מוכחש האמור בסעיפים 27-24 לכתב התביעה, ומוכחשת אחריות הנתבעים (או מי מהם) מכוח סעי 11 לחוק

איסור לשון הרע.

69. מוכחש האמור בסעיפים 29-28 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, הכתבה נשוא התביעה מהווה
פרסום מותר, היא אמת, ומוגנת תחת הגנות תום הלב שבחוק איסור לשון הרע.

70. מוכחש האמור בסעיפים 31-30 לכתב התביעה, ומוכחש כל ניסיון של התובעת לפרש את הפרסום. מן
המפורסמות היא שפרשנות הפרסום מסורה אך ורק לשופט היושב בדין, ובית-המשפט לא יקבל ראיות על
, באשר היא אינה רלוונטית, אודותיה. בית-המשפט הנכבד מתבקש למחוק את פרשנות התובעת מסעיפים אלו

נטולה נפקות משפטית ומנוגדת לדין ולהלכה.

71. מוכחש האמור בסעיפים 35-32 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, הנתבעים אינם יודעים לאילו מבין
ההליכים המשפטיים הרבים שמנהלת התובעת מתייחסים סעיפים אלו, ואולם כפי שהובא לעיל, הפרסום הוא

מותר, ותוכנו אמת, לרבות הבקשה לאיסור פרסום, שהוגשה על-ידי התובעת בעצמה.

72. מבלי לגרוע מן ההכחשה, והגס שבידי הנתבעים מצויים חומרים למכביר המעידים על אמיתות הפרסום (רק
מקצתם צורפו לכתב הגנה זה), הנתבעים לא סירבו להצעה להיפגש עם נציג התובעת על-מנת לקבל חומרים
נוספים (הצעה שהועלתה אך במכתב שצורף כנספח 5 לכתב התביעה, ככל הנראה כ"מס שפתיים" בלבד), וזאת

בניגוד לנטען בכתב התביעה. אלא שהתובעת לא ענתה ולא חזרה בעניין זה לנתבע 4, ועל-כן הפגישה לא [
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התקיימה. אפילו במכתבי התובעת היא סירבה להתייחס לגופן של טענות, כפי העולה מנספחים 7-4 לכתב

התביעה.

71. מוכחש האמור בסעיפים 38-35 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, תוכן הכתבה הוא מותר, אמת, והיה
בו עניין ציבורי ראשון במעלה. הכתבה נכתבה בתום-לב.

74. מבלי לגרוע מן ההכחשה, התובעת לא הוכיחה התנהלות בזדון מצד הנתבעים, טענת זדון מצריכה פרטים על
פי האמור בסעיף 78 לתקנות, ועל פי הדין הפסוק. הנתבעים כאמור פעלו בתום לב, ומתוך חובתם העיתונאית,

ללא כוונה לפגוע בתובעת.

75. מוכחש האמור בסעיפים 39'41 לכתב התביעה, מוכחש כי הכתבה מהווה לשון הרע, כי היא שקרית, משמיצה
וגנו/ ומוכחשת כל פרשנות מצד התובעת לפרסום נשוא התביעה.

76. מוכחש האמור בסעיפים 45-42 לכתב התביעה, מבלי לגרוע מן ההכחשה, תוכן הכתבה הוא אמת, והיה בה
! עניין ציבורי. הכתבה חוסה גם תחת הגנות תום הלב שבחוק איסור לשון הרע והיא מהווה פרסום מותר. על-

מנת שלא להכביד, נפנה את בית-המשפט הנכבד לטענותינו בעניין זה לעיל.

77. על מנת ללמדנו על רצינות התביעה כולה, נשוב ונפנה את בית-המשפט הנכבד לטענה כאילו "תיוג פעילותה של
העמותה כפוליטית ו/או ייחוס פעילות שכזו" על-ידי הכתבה נשוא הפרסום, "עלול לפגוע פגיעה קשה
בתדמיתה של העמותה" (כך, בסעי 45 לכתב התביעה). כאמור, משך שנים רבות כלי התקשורת השונים
מייחסים לתובעת פעילות פוליטית. הכתבה נשוא התביעה אינה מחדשת בעניין זה. מדובר בניסיון מלאכותי

לבנות עילת תביעה מעושה "יש מאין".

78. מוכחש האמור בסעיפי 49-46 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מן ההכחשה, הפרסום מותר וחוסים תחת הגנות
חוק איסור לשון הרע.

79. מוכחש האמור בסעיפים 56-50 לכתב התביעה. בפרט מוכחשת כל טענה בדבר "זדון" או רשלנות (כיצד
יכולות שתי אלו להיטען "בנשימה אחת"?). בניגוד לנטען, לנתבעים לא הוצגו עובדות, אלא איומים בלבד.

80. מבלי לגרוע מן ההכחשה, יודגש:

(א) שוס "פגיעה" ושום "נזק" לא נגרמו לתובעת בעקבות הכתבה נשוא כתב התביעה.

(ב) משלא הביאה התובעת בדל עובדה לעניין טענת נזק לכאורה, והסתפקה בטענות בעלמא מן השפה אל
החוץ, אל לו לבית המשפט להתייחס ברצינות לטענה זו.

(ג) טענת התובעת לפיה יש לפצותה במלוא הפיצוי הסטטוטורי ללא הוכחת נזק אינה נכונה, שכן לא
נגרמו לתובעת נזקים. גס משהודיעה התובעת כי תביעתה היא ללא הוכחת שיעור הנזק, אין בהודעה

זו כדי לפטור אותה מלהוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו.

(ד) דרישת התובעת לקבלת פיצוי כה גבוה בגין הפגיעה הנטענת, מבלי שהונחה ולו ראשית ראיה לפגיעה

כזו (המוכחשת ממילא), מלמדת על חוסר רצינות התביעה כולה, ובית-המשפט הנכבד יתבקש לדחות ו

אותה על הסף.
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81. מבלי לגרוע מן ההכחשה, טענה בדבר "התעשרות ולא במשפט" טעונה הוכחת רכיבים מוגדרים וברורים ,
שהותוו בפסיקה (לרבות שיעור ה"התעשרות'' הנטענת), ואינה יכולה להיטען בהבל-פה, כפי שניסתה התובעת

לעשות.

82. טענת התובעת כי יש לפצותה "גם" (כך!) בפיצוי ללא הוכחת נזק, אינה נכונה:

ראשית, משוס שלא ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בצירוף פיצוי נוסף. תקרות הסכומים לפיצוי ללא
הוכחת נזק מוגדרים בסעי 7(א)(א) לחוק איסור לשון הרע,

שנית, הנתבעים יטענו כי, תיקון 6 לחוק איסור לשוך הרע לפיו ניתן לפסוק פיצוים ללא הוכחת שיעור נזק, לא
בא כדי לפצות את מל שלא נגרם לו שוס נזק. מטרת התיקון לחוק היא שניתן יהא לפצות את מי שלא יכול

להוכיח את שיעור נזקו, אולם נזקו קיים.

שלישית, משום שכבר נפסק כי תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה בלשון הרע ללא הוכחת נזק [ר' נא למשל בפסק
. עמ' 13 (פורסם ב"נבו", דינו של כב' השופט סולברג, ת"א. (מחוזי י-ם) 8069/06 החנרה לאוטומציה ני גור

[(13.7.09

83, גם טענת התובעת כי יש לפצותה בכפל הפיצוי הסטטוטורי במקרה של זדון וכוונה תחילה, משוללת יסוד.
למען הסר ספק, הנתבעים לא התכוונו לפגוע בתובעת. הפרסום נעשה בתוכו לב והוא אמת. לפיכך לא ברור

כיצד מתכוונת התובעת להוכיח כוונה שאינה קיימת כלל, כדרישת הסעיף.

84. מבלי לגרוע מן ההכחשה, מוכחשת זכותה הנטענת של התובעת לתבוע את הנתבעים "לשיעורין" (הן במישור
, בגין אותו הפרסום! ; הן במישור הנזק- סעי 56 לכתב התביעה) החבות- סעי 53 לכתב התביעה

85. למען הסר ספק, תתי-הסעיפיס של סע' 55 לכתב התביעה שסומנו בסעיפים 48.6-48.1 מוכחשים גס הס.

86. מוכחש האמור בסעיף 57 לכתב התביעה, על תתי סעיפיו; ומוכחש כי התובעת זכאית לסעד כלשהו.

$7. כל טענה בכתב התביעה, בה לא הודו הנתבעים במפורש במסגרת כתב הגנה זה, תחשב כמוכחשת.

88. אין כהעלאת טענה ו/או אזכור עובדה בכתב הגנה זה, כדי להעביר את נטל ההוכחה בכל עניין שבו נטל
ההוכחה מוטל על התובעת, אלמלא נטענה ו/או אוזכרה העובדה.

$9. כל הטענות המשפטיות וההגנות השונות אשר נטענו על-ידי הנתבעים בכתב הגנה זה נטענו במצטבר ו/או
לחילופיו. הכל בהתאם לנסיבות העניין והדבק הדברים. .

לאור כל האמור לעיל, מתבקש כבוד בית המשפט לדחות את התביעה כנגד הנתבעים ולחייב את התובעת
בהוצאות הנתבע בצירוף שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.

ט. ליבלין, עו"ד רעות פרידנרייך, עוי'ד

ב"כ הנתבעים
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תוכו עניינים

שם הנספח 1 סימ[

בקשת התובעת לאיסור פרסום בהליך אפלבאום אי

(במעטפה סגורה)
ו

צילום מסך מאתר "נט המשפט" בי

כתבה משנת 2014 הנושאת את הכותרת: "דאגה ג'
בליכוד: חברי יקבלה לעםי מתפקדים למפלגה"

כתבה בעניין "יומן הג'ובים" של השרה מירי רגב די

כתבת חדשות ערוץ 2 הנושאת את הכותרת .? הי
"השריון בליכוד - לטשה דמידוב?"

תצהיר עדות ראשית מטעם אהרון אפלבאוס וי
שהוגש בהליך אפלבאום

תצהיר מטעם חבר לשעבר בתובעת שהוגש בהליך זי
אפלבאום



נספח אי

בקשת התובעת לאיסור פרסום
בהליך אפלבאום (במעטפה סגורה)



נספח בי

צילום מסן מאתי "נט המשפט"
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בליכוד: חברי 'קבלה לעם'
מתפקדים למפלגה"
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 ̂ §�1ו1מעריב
דאגה בליכוד: חברי "קבלה לעם" מתפקדים

למפלגה
בבחירות המקומיות בפ"ת התמודדו בהצלחה פעילי ארגוני הקבלה. כעת, טוענים

בליכוד, הם מכוונים לפוליטיקה הארצית

זאב קם | 21/1/2014 7:36

התפקדות,קבלה לעם תגיות: הליכוד,
האם הפעילים והתומכים הרבים של ארגוני "קבלה לעם"

ו"תנועת הערבות", שהקימו מפלגה בפתח תקווה (הצליחו בצורה יוצאת דופן בבחירות המקומיות
, באמצעות דרי0ת רגל במפלגת בעיר, מתכננים לעשות את אות! הדבר גם בפוליטיקה הארצית

, לאחר שנחשפו למהלך נרחב של התפקדות השלטון? כך לפחות 0!ענים פעילי ליכוד רב'ם
שמתבצע בין תומכי הארגונים ברחבי הארץ, שכולל מפקד של אלפי חבר'ם חדשים למפלגה מקרב

אותם ארגונים.

25ט29ט118 1ו31*= -̂̂^>;1.1 "- -< ?.. * י £./-..- ן ו י י "יי 1 ^ייי�יי̂"� ^י י י י":ו י:.1""ו.- <וד חרתח ההרלר; /. י1" ל11ח" 770111 ר"לי

ובהפצתה, על ב0י0 מקורות הקבלה הפריימי-ז בליכוד צילום: אריק 0ול0ן
האותנטיים", על פי אתר האינטרנט

של1. "תנועת הערבות", שאמנם רשומה כתנועה נפרדת, מ1דה באתר האינטרנט שלה כי "הוקמה
, "תנועת על ידי ארגון קבלה לעם". בעוד "קבלה לעם" מוגדר ארגון שעוסק בתח!ם הקבלה

הערבות" מוגדרת כ"תנועה חינוכית-חברתית שהוקמה מתוך מטרה להוביל תהליך הבראה יסודי
של החברה הישראלית".

בבחירות המקומיות האחרונות התמודדה רשימת "ביחד" בעיר פתח תקווה. הקשר ל"קבלה לעם"
ול"תנועת הערבות" מופיע באתר האינטרנט של המפלגה. כך כתוב באתר של סיעת "ביחד" ביחס

פעילות - י לרקע להקמתה: "את הניסיון שלנו בעשייה ציבורית משמעותית צברנו במסגרת
י בו פעילים התנדבותית משותפת שליתנועת הערבות1. את'תנועת הערבות* הקים ארגוןיקבלה לעם

חלק מחברי הסיעה".

ההצלחה של המפלגה בבחירות בפתח תקווה הייתה עצומה. היא גרפה ארבעה מ1שב1ם במועצת
גדןלה בה (לסיעתו של ראש העיר הנבחר יש רק 3 מושבים). העיר והפכה לסיעה ה

"הם הבינו שכדי להפוך לכוח משמעותי חייבים לפקוד אנשים לליכוד", מספר פעיל ליכוד שמכיר
מקרוב את התפקדות חברי הארגונים. "הם קודם כל רוצים להשתלט על פ"ת. יש להם עשר1ת

אלפי חברים שמפוזרים בכל הארץ. בערך שליש מהם נמצאים בפתח תקןוה".

לא מדובר בארגונים שמושכים תומכים משכבה חברתית מסוימת. "הם לא באים מהמעמד הנמוך,
, רופאים". 1 יש שם טייסים , מסקר אדם שמכיר אח. פעילות הארגונים. " ומדובר באנשים מבוססים"

גם יכולות הארגון והניהול זוכות לשבחים מפי אלה שנחשפו לפעילות של הארגונים. "במהלך
, כשביקרתי במטה הבחירות שלהם, הייתי פשוט בהלם", מספר אות1 אדם. הבחירות בפתח תקו1ה

, הביאו : היו שם המוני פעילים, כולם מתנדבים בחינם. זה היה כמו בצבא. אנשים באו בגדודים "
, שם נמצא המרכז שלהם. כמויות של אוכל. אנשים מגיעים מכל הארץ לשיעורים בפתח תקווה

השיעורים בימי חמישי הפכו ללהיט".
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"מהפכות על סדר היום"

מהן התוכניות האפשריות מבחינת חברי ותומכי הארגונים דרך ההתפקדות לליכוד? "הם הבינו
שהכוח שלהם הוא באמצעות הפוליטיקה", מתאר אדם אחר שמלווה את ההתפקדות מקרוב. "הם

אומרים שבבחירות הבאות הם 'קחו את ראשות העיר פתח תקווה. הם מע1דדים תומכים לגור
בפתח תקווה. הם גם רוצים לשנות ארנ שיטת החינוך הארצית. 'ש הרבה מהפכות שנמצאןת על
0דר יומה של התנועה. הם הגיעו למסקנה שכד' להשפיע הם צריכים להיכנס למפלגת השלטון".

פעילת ליכוד מרכזית, שיודעת דבר או שניים על איך פוקדים אנש'ם למפלגה, מספרת על
התנהלות שונה במפקד הנוכחי. "הם מאוד שונים בהתארגנות שלהם", היא מסבירה. "כד' לפקוד

אנשים, אני צריכה לדבר עם האבא, עם האימא, עם הסבתא ועם מי לא. כאב ראש שדורש כ0ף
, בלי קשר לליכוד, ולכן גם ומאמץ. אצלם זה קלי קלות. הם מאורגנים ומאוחדים עוד הרבה קודם

, מהירה ומאסיבית הרבה יותר". ההתפקדות קלה

, מתאר פע-ל ליכוד אחר שמכיר את אנשי הארגונים. "ברגע שנכנסים לתחום " המטרה היא כוח"
, מבינים שאי אפשר לעשות כלום בל' השלטון המרכזי. אתה קולט שאתה חייב המוניציפלי

להתקדם לפוליטיקה הארצית".

מהליכוד נמ0ר:
הליכוד היא התנועה הגדולה בישראל, ומדי שנה מתפקדים חברים רבים לשורותיה. כל המזדהה

עם עקרונות הליכוד רשאי לשלם את דמי החבר מחשבונו האישי (להתפקד לשורות התנועה".

קבלה לעם": תגובת ארגון "
ארגון "קבלה לעם" חינו ארגון חינוכי המאוגד כעמותה עצמאית מזה 18 שנה ופועל לקידום והפצת

חכמת הקבלה בארץ ובעולם. בפעילויות הארגון השונות בישראל משתתפים עשרות אלפי
, בני כל העדות והזרמים בישראל, ובעולם מדובר במאות רב1ת של , חילוניים ודתיים תלמידים

אלפים. קבלה לעם אינו ארגון פוליטי אלא ארגון חינוכי. הוא מעולם לא עסק בפוליטיקה ואין לו כל
כוונה לעסוק בפוליטיקה בעתיד. לארגון אין כל ידיעה באשר להשת'יכויות הפוליטיות השונות של
, בארץ או בעולם. כל ניסיון לפגוע בשמו של הארגון או לקשור אותו לפעילות תלמידיו !/או פעיליו

פוליטית ייתקל מצדנו בתגובה חריפה".

תגובת דובר סיעת ".ביחד" בפ"ת:
, אולם בהתחשב בעובדה כי למעלה מ-12 אלף איש ביחדי אינני י1דע מי פנה אליך מהפעילים שלי "

, צבעים ודעות פוליטיות. ואכן חלק , הרי המגוון של המצביעים שלנו חוצה שכונות הצביעו עבורנו
, שהצביע! לסיעתיביחדי בבחירות האחרונות, החליטו לחזק את מעמדה של מתושבי פתח תקווה

העיר במוסדות השלטון זלהתפקד לליכ1ד. לגבי העמותות האחרות שציינת, אינני יודע ואינני מוסמך
להניב בשמן".

תגובת "תנועת הערבות":
"עמותתיתנועת הערבות לאיחוד העמי איננה עמותה פוליטית ולא קשורה לגורמים פוליטיים.

מדובר בארגון א-פוליט' שפועל לחזק את הערבות ההדדית בעם ישראל ובחברה הישראלית כולה

היכנסו לעמוד הפ"סבוק החדש של 9�וח

ו
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כתבה בעניין "יומן הגובים"
של השיה מירי רגב
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ובים של מירי רגב ואת מי היא כינתה � "זבל" / תחקיר ערוץ 10: יומן הגי 3 שלחו להדפסה 

, על-פי התחקיר, שרת התרבות מירי רגב מינתה או תכננה למנות פעילי ליכוד בולטים
ובים של רגב. וגם: למה בור,,ם במשרד התרבות. התחקיר חשף את יומן הגי יומן הג ובים לתפק1!�1!! צ,
כינתה השרה את היועץ המשפט1 לממשלה בעקבות חשיפת 61ח^ - "זבל". רגב בתגובה:

אני נמצאת תחת מתקפה" "
61חץ

שרת התרבות מירי רגב (צילום: אורן אהרוני)

יומן הגיובים של מירי רגב. תחקיר ערוץ 10 חשף הערב (יום די) מינויים פוליטיים לכאורה של אנשי ליכוד
שיצאו לפועל או ת1כננו על-ידי שרת התרבות מירי רגב במשרד הממשלתי שעליו היא אמונה. בנוסף, בהקלטה

שנחשפה נשמעת רגב מכנה את היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשט"ן בתואר "�זבל". הדברים נגד היועץ
נאמרו בעקבות חשיפת 61חץ על הקפאת התקציב של תיאטרון אל מידאן.

חבל שהיועץ המשפטי לממשלה נזכר שבועיים אחרי להוציא דיון שהיה אצלו לפני שבועיים", נשמעת השרה "
ו"נשט"ן עוצר את התערבזת רגב , החארות שם. י נו אומרת בהקלטה שנחשפה הערב. "עשו פה סיבוב עלי

בתרבות1, הוא לא עוצר שום דבר. איזה זבל".

1
רגב על וינשט"ן: "הוא זבל"

הם חזרו בהם וגם כלי תקשורת נו0ף התנצל. מאז
שאילת1ת הזויות ובדיקות שכתב* הערוץ עורכים על" אני נמצאת תחת מתקפה ספציפית של ערוץ 10. זה כולל
באופן חריג ויזצא דופן. ברור לי שאני אשת ציבור שאמורה להתנהל בשקיפות וכמובן ביושר ובהגינות - וכך אני

פועלת. אני מצפה שכך תנהג גם התקשורת".
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כולנו בני אדם, כולנו ברגע של כעס אומרים דברים קשים לקרובים לנו ומותר לנו, לא גאה בזה היא הוסיפה: "
אבל ץ ה קורה. הערוץ פנה לתגובתי בדבר הקלטה שבר. נאמרים דברים קשים על היועץ ועשטיץ. לא שמעת'

, אם , הם נאמרו בעדנא דרתחא ואין באמירה זו אותה ואינני זוכרת שאמרתי אמירה �זו. אם אכן הדברים נאמרו
, מכבדת ומוקירה. התקשרתי אליו , לשקף את עמדתי ואת תחושותיי כלפי היועץ אותו אני מעריכה אכן נאמרה

והתנצלתי בפניו על אמירה זו אם אכן נאמרה.

בתחקיר ערוץ 10 הובא יומן עב כרס, בכתב לא ברור, שבו צוינו שמותיהם של פעילי ליכוד בעלי השפעה וליד
וב, שבו הם חושקים או התפקיד שמתכננים להם. על פ' התחקיר, איתן כהן, דמות ותיקה ומוכרת בקרב שמם הגי

פעילי הליכוד, שמלווה את רגב מצעדיה הראשונים בפוליטיקה, ומשמש ראש מסה השרה במשרד התרבות
והספורט, הוא שניהל את סוגיית המינויים.

כך לדוגמה מגלה התחקיר כי רק לאחרונה התפנה הגיוב של ראש המועצה לתרבות ואומנות. חיים פרלוק שמילא
את התפקיד במשך שנים פרש ואת מקומו עומד לתפוס, בכפוף אישויים המשפטים, פעיל הליכוד הירושלמי

וב. , לשעבר ראש הסניף הירושלמי במפלגה. ברישומים נראה כי כהן משדך לעמד* את הג' הוותיק יגאל עמדי
באותו יום, לפי יומן הפגישות, נערכת פגישה בין עמדי לשרה רגב. מה קדם למה - תכנון

, והאם יש קשר בין השניים? לא ברור. המינוי או הפגישה

919$5
15̂  ?*
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(צילום: אלכם קולומו'סקי)

ובים של כה; - מגלה עוד שם, הפעם של איש הליכוד אלי דו�די. כהן משדך לו תפקיד חדש. דפדוף ביומן הגי
, אחד מפעילי הליכ1ד מעתה הוא יהיה עוזר מנכ"ל משרד התרבות והספורט. המינוי בוצע. גם חיים יוספי

ובים. שמו של יוספי מופיע תחת תפקיד הממונה על המוזיאונים והאומנות הדרומיים המוכרים מככב ביומן הגי
הפלסטית במשרד התרבות והספורט. כהן כותב שיוספי יגיש מועמדות ומציין ששוב נדרש לערב את מנכ"ל

המשרד.

לא ברזר עד כמה המועומד'ם, שלחלקם �ש זיקה לתח1ם התרבות והספורט ולחלקם לא, ידעו על הכוונות של כהן,
, מתנוסס שמו של חבר ומה הייתה עמדתם בעניין המינוי האפשרי. קצת מתחת לשמו של פעיל הליכוד יוספי
, אותו מייעד לכאורה ראש המטה של רגב לתפקיד רכז המרכז איתי י9רח, בנו של פעיל ותיק במושבי הדרום

התמיכות.

מינוי נו0ף הוא של אביהו סופר. אימת הפוליטיקאים בליכוד - פוקד ענק של קבוצת הקבליסטים מפתח תקווה.
לפי הערכות סופר חולש על אלפים רבים של מתפקדים ממושמעים, ובכוחו להמליך ולהפיל מ1עמדים.
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היומנים שנחשפו בערוץ 10

וב'ם של כהן, הוא חפץ לכאורה גם ביקרו של השחקן בלשכת השרה רוחשים לו כבוד רב, ולפחות לפי יומן הגי
, לא היה מודע לרצון למנ1ת א1תו לחברות במועצת הקולנוע אך הוא אישר כי הוא 0שה דמיד1ב. דמידוב, לטענתו

חבר של10פר.

יואל , מייעד כהן על-פי יומנו תפקיד לפעיל ליכוד מרכז' נוסף -  במועצה לתרבות ואומנות מלבד המעומד עמדי
וב. הפעם בקרן "יד בן צבי" או במועצת אתנה , מייעד כהן גי ישור1{. גם ליו"ר 0יעת הליכוד בנעמת. איילת גלילי

לקידום הספורט הנשי.

, המוכנה "מנו", בפי הליכודניקידים מי!עד על פי היומן תפקיד במועצת המנהלים של לפע'ל המרכ�זי מנואל ו'י0
הספריות הציבוריות. ולפעילי הליכוד הדרוזים ריקאד חיר אד'ן וזהאר דהר מיעד כהן תפקידים במרכז לקידום

התרבות הדרוזית.

, ואולם מה ?ש לציין כי החוק לא או0ר לחלוטין מינוי של אישים עם זיקה פוליטית לתפקידים בשירות הציבורי
שנבחן בין היתר זו מידת ההתאמה, הכישורים הייחודיים ואלה יחד אמורים לעבור אישור של יועצים משפטיים,
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ולעתים גם הליכי מכרז.

רגב: כולנו בני אדם

איתן כהן, אומרים במשרד התרבות, הוא אחד הגורמים היחידים שיציב בסביבת השרה רגב. עובדים ועובדות
רבים עוזבים את הלשכה - כל אחד מסיבותיו. אחת מהם - סיפרה לחדשות 10 שההחלטה לפטרה נבעה

לטענתה מכך שהיא הזהירה מפני אי-סדרים בלשכה, תשלום שעות נוספות עבור עובדים מועדפים מבלי שיגיעו
לעבודה ומנגד פגיעה בעובדים אחרים. "התרעתי על כך ופוטרת1" - היא טוענת, בפרוטוקול השימוע שלה טענה:

"קיבלתי מסרים מאיימים שלא מביישים שום ארגון פשע".

זמן קצר לפני שידור התחקיר בער1ץ 10 כתבה השרה בעמוד הפ"סבוק שלה: "זה לא סוד שתבעתי את ערוץ 10
במיליון שקלים על דברי הדיבה כנגד' ועל השקרים שהם פרסמו על" ושהתבררו במהרה כחסרי שחר.

חדשות ב-5|^5 - עדכונים מחדר הרודש1ת של )6חץ ישירות לסלולרי שלכם.

תגיות: מירי רגב ו הליכוד ; משרד התרבות
חזרה
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כתבת חדשות ערוץ 2 הנושאת את
הכותרת: "השריון בליכוד - לסשה

דמידובל"



לםשה דמידוב 16.7,2017 - לחדשות 2 ' השריון בליכוד

9^  ̂
 ויוו

;? 111.י ו ."? -.'יוו�י11י�-ן1�ו ו�.י1)1*.ליו1 יאורן� .;;� ו�.י11.ו < חו"וי/ 2 יום ו ל 1י.'1יו.11(�נ1 '1י,

? * ̂* י'נ�יזי**!1030"   ̂ חדשות

כוד-לסשה דמידוב? השריון בלי
ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לחפש אחר כוננים

שיצטרפו לרשימת מפלגת הליכוד לכנסת, ואחד השמות שעלו
על הפרק הוא שמו של שתקן התיאטרון הידוע ישראל (סשה)

דמידוב שעלה ארצה לפני 25 שנה והפן לאחד מכוכבי
תיאטרון גשר. דמידוב בתנובה: "לא נעשתה אלי פנייה

רשמית"
עמיה סגל | חדשותיו פורסם 5ם:םי 16/01/15

\¤^ י "

^^9 $ .*1

̂י'יוח; תיאטרון גטי •ל* נעטתח ק1"ה ר/*מי11-. רנ1ירור | 

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתנ'הו בוהן אפשרות לשריין מקוט לשחקן
התיאטרון ישראל (0שה) דמירוב ברשימת הליכוד לכנסת. רמידוב. בן 57, נולד

בברית המואצות ו0לה לישראל בשנת 1990.

רוצים ליבל >1ד3ינים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפ-י0ב,7,

ניום הוא נחשב לאחד משחקני התיאטרון המוארכים בישראל וזוכה לפופולריות
רבה בקרב ציבור ה/11לי0 ובציבור הכללי. מיומו הראשון בארץ הוא משחק
בתיא0ר1ן גשר. ועם השנים הפך לאחד השחקנים המזוהים עם התיאטרון.

בדיקות במשא נערם בימים האחרעים לרבות גישושים עם השחקן. אולם דמידוב
מסר בתנובה כי לא נעשתה אליו פנייה רשמית.

בשבוע שעבר, לראשונה בתולדות המדינה, פנה נת1יר.ו כיויר מפלגת הליכוד
לציבור הרחב - וביקש ממנו להמליץ 1ל מועמדים שיאיישו את רשימת המפלגה

לכ01ת הבאה. ב0טטו0 שמיר0ם נתניהו הוא ביקש המלצות על מ1עמדיט למקומות
המשוריינים ברשימה. במקומות 11 ו-23.

"אזרחי ישראל. חברות וחברים יקרים1�, כתב (תניהו בפ"סבוק וכטוויטר, "אשמח
לקבל מכם הצעות ורעיונות לבחירת מועמזות או מועמדות". נתניהו ביקש מאורחי

המדינה לשל1ח את השמ1ת המוצעים לכתובת מייל שצירף לסטטוס שהעלה.

9ר/ ל?ו ונתקן מ>יאת9 0ע,ות בכתבר.? ?

1נגי1ת: בנימין נוזניהו ר,לי^7 0שה דמיז וג

מצא כתבה זו ב:
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6^16786063^341004 .̂ ודו*
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נספח ר

תצהיר מטעם אהרון אפלבאום
שהוגש בהליך אפלבאום



וי
תצהיר

(? ע1606 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני, הח"מ, אהרון אפלבאום, ת.ז. 7 $
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, וזאת כתצהיר

עדות מראשי מטעמי בת"א (פ"ת£ 23862-03-13 שהגישה נגדי עמותת בני ברוך.

1. הנני יליד 1957, מנכ"לחברת הי'טק, תושב כוכב-יאיר, 5שוי,.אב לשני ילדים וסב לשלושה נכדים.

2. בני הוא חבר בבני ברוך, ודרכו התוודעתי לארגון זה/הכל כפי שאפרט להלן). למרות הצורך שלי
להתגונן מפני תביעה זו שהוגשה נגדי על-ידי בני ברוך, חשוב לי שלא לפגוע מעבר לצורך ההכרחי
בפרטיות בני ובפרטיות משפחתי. הקשר עס בני חשוב לי מכל, ואני נאבק על קשר זה שנים

ארוכות למרות כל הקשיים.

3. יחד עם זאת, אני מרגיש מחויב לא רק להתגונן מפני תביעה שלא אני יזמתי - אני הרי הגשתי את
התלונה שלי באופן דיסקרטי ולא פרסמתי אותה, אלא גס לשבור את קשר השתיקה של הורים
לילדים בקבוצות כיתתיות בכלל, ובבני ברוך בפרט. הורים פעמים רבות מתביישים במה שקרה
למשפחתם, חוששים שבסוף יאשימו אותם כי היו הורים "לא טובים", מפחדים שהילדים ינתקו
איתס קשר או שיסבלו התנכלות מהקבוצה. אני גס נאבק על הבן שלי, וגם לא מוכן לוותר על

האמת, שחשוב שיכירו אותה.

4. אציין, שלא רק הוריס מפחדים לדבר ולהעיד, אלא גם יוצאי הקבוצות הכיתתיות, ובני ברוך בפרט.
זה םניגו לכמה וכמה יוצאי בני ברוך (כעשרה), שהיו בקשר עם המרכז הישראלי במסגרת העבודה על תיק
לנפגעי כתות, וביקשנו מהס להעיז� לטובתי. כולם רצו לעזור והביעו תמיכה, אבל רובם סירבו להעיד בשל
חששות שונים. ארבעה שכבר הסכימו להעיד התחרטו לאחר שכבר סיימו להכין את תצהיריהם עס עורכי
דיני. אני הנחיתי את עורכי דיני שלא לזמן יוצאי בני ברוך לעדות אס הס לא הסכימו לתת תצהיר בשל
חששם להעיד, משום שאני מכבד את אותם אנשים ומבין את מצבם, ואיני רוצה להעמיד אותס

בסיטואציות קשות מבחינתם.
5. לפיכך תצהירי זה נוסח באופן "מחושב", כאשר במקומות מסויימים אני חוסך בפרטים-על-מנת

שלא לפגוע כבני, במשפחתו ובמשפחתי מעבר למה שנדרש.

"נפילת" הבו לבני ברוד והיכרותי עם ארגוו זה בעקבות זאת

6. כני, כבן 30, התחיל את היכרותו עם בני ברוך בגיל 16 בערך בעקבות דוד של אמא שלו, שהיה חבר
בבני ברוך, ואשר הגיע לביתנו ללמד אותו נגינת פסנתר ורוסית. תוך כדי שיעורי הרוסית החל
הדוד - כמובן מבלי לבקש את רשותנו המקדימה - לדבר איתו על קבלה ועל לייטמן, לתת לו

חומרים של לייטמן לקריאה (כאילו ללימוד הרוסית), לעניין אותו בכך וכיו"ב.

7. לא היינו מודעים לכך שהוא התחיל להעביר לו טקסטים של לייטמן. בהזדמנות אחת "תפסנו" את
הדוד מעביר טקסטים כאלה ודרשנו ממנו להפסיק. והוא אמר ש"טעה" והבטיח להפסיק, אבל

בדיעבד גילינו ששיקר לנו והוא המשיך לעשות זאת בסתר.

8. היום אני יודע להגיד, שמדובר בהתנהלות אופיינית לחבר קבוצה כיתתית בכלל ולבני ברוך בפרט:
הניסיון המתמיד "לגייס" חברים חדשים, לעסוק ב"הפצה'י בכל הזדמנות שנקרית על הדרך.

9. בעקבות זאת הגיע הבן לבני ברוך והחל את דרכו שם.



ל

10.למיטב ידיעתי, בשיעורים של "הגרעין הקשה" של בכי ברוך, המעגל הפנימי של הקבוצה המרוכז
סביב לייטמן, הותר לו להשתתף רק כאשר הגיע לגיל 18.

11.מאז ועד עזיבת הארץ במאי 2015 בני הוא חבר פעיל בקבוצה הפנימית של בני ברוך. בעקבות זאת
ודרכו נחשפתי לפעילות של בני ברוך ולדפוסי ההתנהלות בה. כל השנים הייתי בקשר עם הילד,
קרוב יותר או פחות. דיברתי איתו. שמעתי ממנו. פגשתי את חבריו אותם הכיר לי. הלכתי
לשיעורים ומספר אירועים שלהם אליהם הזמין אותי - כינוס פורמלי ואירועים פרטיים. השקפתי
מהצד על התהליכים שעובר ועל השינויים שבו. זו היכרותי הבלתי אמצעית, במשך יותר מעשר

שנים, עם בני ברוך.
12.תוך כדי הצבא נכנס יותר ויותר לבני ברוך. החל לבלות בפתח תקווה, במרכז בני ברוך. העביר שם

חופשות מהצבא וסופי שבוע.
13.אחד הסימנים הראשונים שהמחישו לי שיש כאן בעייה של ממש הוא כשהודיע לנו (ב-2004) שהוא
לא מתכוון להגיע לסעודת ראש השנה עם המשפחה המורחבת, אירוע מאד חשוב עבורנו ולכל
המשפחה וגס לו מאז ומעולם, , משום שרוצה להעביר את החג במרכז בני ברוך. מדובר בביטוי
מובהק ל"ניתוק" של החברים מבני המשפחה, מהאופן בו חיו את חייהם, במועד מיוחד וחגיגי

כמותו יש אולי שניים שלושה בשנה.
14. בערך בגיל עשרים הוא נעשה בן זוג של חברה אחרת בבני ברוך, ש"שודכה" לו שם (הוא מתאר
זאת בהיכרות "ספונטנית" במסגרת של בני ברוך). אני יודע שהם דחפו מאד חזק, שכל אנשי

הקבוצה הפנימית יהיו נשואים.

15.באותו תקופה גס היתה התפיסה של לייטמן, שכל חברי הקבוצה הפנימית צריכים לשמור מצוות
כמו דתיים. ולכן כאשר הגיע בני לשם ביוס שישי, הוא היה צריך להישאר שס כל השבת. כך גם
לגבי החגיס, כאשר הגיע מערב החג למרכז בני ברוך ונשאר שס עד סוף החג. עניין זה הפריע לנו
במיוחד שכן במשפחתנו נהוג מאז ומעולם לערוך סעודות חג משותפות בנוכחות של כל חברי

המשפחה.

16.תוך כדי הצבא כבר קיבל על עצמו במסגרת בני ברוך עבודות יזומות במסגרת ה"הפצה", מהסוג
של לחלק 'פליירים' בצמתים, לעבוד במטבח. בהמשך עבד בתרגום סימולטני של השיעורים

מעברית לרוסית. הכל בהתנדבות.

17.בשנה האחרונה של הצבא עבר לגור עם חברתו בפתח תקווה בסמוך למרכז בני ברוך.

18.כמתנת שחרור קנינו לו רכב כמעט חדש. בהמשך, מכספי מתנות החתונה שקיבל, הוא שילס
'מעשר' לבני ברוך על שווי הרכב שקיבל. בני אמר לנו זאת במפורש, ולצורך זה בירר אתנו כמה
עלה הרכב. היה לו חשוב מאד להעביר 'מעשר' לבני ברוך גס על מתנות שוות כסף שקיבל, ולא רק

על הכנסה. .

19. בני אמר לנו שגם על המחאות החתונה הוא שילס 'מעשר', מעבר לשווי הרכב (שקודם לכן לא היה
לו מהיכן לשלם עליו מעשר). .

20.במאי 2007, כמה ימים לפני חג השבועות, התקשר אלינו בשש בבוקר והודיע לנו שמגיע לו מזל
טוב שכן התארס וכבר התקייכ?ה מסיבת אירוסין במרכז בני ברוך.

21.כעבור ימים אחדים הודיע לנו שהחתונה תתקיים תוך זמן קצר - כשבועיים - בניו-יורק, והזמין

אותנו להגיע. למרות שהיה מדובר בהתראה קשה ולא מאד מכבדת, עשינו מאמץ גדול והגענו



י-

לאירוע. באירוע היו שמונה קרובי משפחה בסך הכל (הורי הכלה, אנחנו, דוד שלי שמתגורר
בארה"ב), והיתר היו כשלושיס-ארבעים חברי בני ברוך מקומיים, שעזרו להם להפיק את האירוע

בלוח הזמנים הדחוק.
22.הס חיו כל השנים בדירות שכורות בפתח תקווה, במרחק הליכה מהמרכז של בני ברוך. זה היה

השיקול לבחירת הדירה.
ו

! הפעילות בבני ברוד וניהול כל החיים סביב פעילות זו

23.הפעילות בבני ברוך וסביב בני ברוך תבעה את כל תשומת לבו וזמנו של בני. חייו סבבו את בני
ברוך באופן מוחלט במשך כל השנים.

24.כל לילה נערך שיעור בין 03:00 ל-06:00. מובן שכדי להגיע אליו צריך להשכים בשעה 2:00 או
02:30 בערך. לאחר שיעור הבוקר מתקיימת ארוחת בוקר משותפת במרכז. בשעות הערב
המוקדמות היתה בד"כ פעילות במרכז, המיועדת ככלל לקהל הרחב, וחברי הקבוצה הפנימית

ובהם בני היו מעורבים גם בה (במתורגמנים, מארגנים, מרצים וכד').
25.באופן זה, לא נותר לבני כל זמן פנוי לשוס פעילות שאינה עבודה או שאינה קשורה לבני ברוך,

כשבין לבין הוא ישן מעט שעות לפני השיעור שבאמצע הלילה.

26.באמצע היום היה בני שומע את שיעור לייטמן, שכל החברים שומעים ביחד בצהרים. שעה
מסויימת בצהרים שבה כל החברים, כמו שעון, מתנתקים ושומעים בטלפון הקבוצתי את שיעור

הצהרייס.
27.סופי שבוע הוקדשו גס הם לבני ברוך ולא למשפחה. בערב שבת (שישי בערב) יש סעודת שבת.
באותן שנים הפעילות היתה נפרדת לגברים ונשים (והילדים עם הנשים), כאשר בטלוויזיה במעגל
סגור רואות הנשים את הפעילות באולם הגברים. כלומר, לא רק שהוא לא היה אתנו, אלא אפילו

עם משפחתו שלו הוא לא ישב לסעודת השבת.

28.בשבת יש פעילות אליה מתקבצים החברים, לרבות מפגשי שבת או שיעורי שבת. למיטב ידיעתי
בעיקר לגברים. הוא אמר לנו שהוא משתתף באלה.

29.בני התקשה לשמור על מקום עבודה והחליף עבודה באופן תדיר. הוא עבד בעבודות שונות, גם
בחכרה שבבעלות המשפחה, אבל התקשה להתמיד בשל המחוייבויות לבני ברוך. בשלב כלשהו
החליט שהוא רוצה ללמוד מתמטיקה ומחשבים. מימנו לו בשמחה את הלימודים באוניברסיטת
תל אביב, וגם את כל המחייה של המשפחה (היו לו אז כבר שתי בנות) - סכומים שהתקרבו לי

200 ¤ לשנה (שכ"ד, תמיכה שוטפת, שכ"ל, הכל). ,000

30.ואולם, אחרי שנה פרש מהלימודים לאחר כישלון גמור (אס איני טועה עבר בקושי קורס אחד
מתוך שישה), ולא בגלל העדר כישורים-. בני אובחן כמחונן, סיים בית ספר תיכון למחוננים לאחר
שקפץ כיתה ותמיד הצטיין במדעים מדויקים. ואולם, קשה היה לו להצליח בלימודים אקדמיים
תובעניים כאשר נדרש להיות בפעילות בני ברוך אחר הצהריים/ערב, להיות ער כל לילה בין שלוש

לשש, וגס להיות כל סופ"ש בפעילות סביב המרכז, וכל זאת לצד ''תחזוקת" המשפחה,

31.אחרי השנה הבלתי מוצלחת הזו אמר שמבקש ללמוד מקצוע אחר. אמרנו לו שאנחנו מוכנים
להמשיך לממן את לימודיו, אבל כדי שיהיה בזה טעם הוא צריך להתנתק באופן זמני מהפעילות ו

התובענית בבני ברוך, וכמובן שיוכל לחזור אליה לאחר השלמת הלימודים. הוא לא הסכים. |
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32.בני עבר קורס לחשמלאים, ועובד בעיסוק זה, שהגם ואני מכבד מאד כל עיסוק וגס את זה, כמובן
אינו משקף את הפוטנציאל שלו כאדם מחונן. תמכנו בו בכך - רכשתי לו כלים וגס רכב שיוכל
לבצע עבודות כעצמאי. במקצוע זה הועסק גס בבני ברוך בשכר שלא אפשר לכלכל את המשפחה

ברווחה, וכמובן שממשכורת זו הפריש 'מעשר' לבני ברוך.

33.למרות המצב הכלכלי העגוס, הוא הקפיד לנסוע ל"קונגרסים" של בני ברוך בחו"ל ובארץ:
כינוסים שמהווים שיא מבחינת לוח השנה של בני ברוך. נסע לפחות פעמיים לארצות הברית. פעם
לגרמניה. לדברים אחרים לא נסע לחו"ל בכלל (פעם אחת לקחתי אותו לענייני עבודה). הנסיעות
לקונגרסים הן תובעניות מבחינת החברים, מחייבות התמסרות לארגון ופו', עזיבת העבודה והבית

לכמה ימים לפחות, גם כשיש ילדים קטנים בבית.

34.בני גס כיסה "להכיר" לנו את בני ברוך כדי שנשתכנע שהדברים אינס כה נוראים. כמה פעמים
, כאירועים. פעם זה היה אצלו בבית. פעם הזמין אותנו היינו בדירות של חברים שלו למרכז

למסיבה של מישהו אחר כדי שנכיר. כך הכרתי את בני ברוך מזוויות נוספות, ולא רק דרך בני.

35.בתחילת הדרך גס הלכתי איתו פעמיים לשיעורי היכרות של לייטמן ל"מתחילים" (שיעורי הערב
הפתוחים לכולם). הדברים הדהימו אותי בשטחיות שלהם, ברדידות שלהם. לא היה בהם שוס
תוכן שניתן להבין, אבל אין עם זה כל בעליה, להיפך - המסר היה שהשומעים לא מבינים או לא
יכולים להבין אלא אם ללמדו ויעלו ברמה הרוחנית. בנוסף היתה לי הרגשה חזקה, שלא נותנים

לשאול שאלות למי שחוששים מהשאלות שלו. אשתי ביקשה אבל לא איפשרו לה לשאול שאלה.

36.רציתי לבוא לשיעורים המתקיימים בלילה והוא לא הסכים. "אתה צריך להיות מוכן לזה" (ואני
מפרש / מוסיף: מי שלא "מוכן", יכול להקשות, לשאול שאלות, לצעוק המלך הוא עירום וכן

הלאה).

37.כל חיי המשפחה התנהלו סביב ההוראות של לייטמן. למשל, היתה להם תפיסה, שאסור להראות
לילדים שוס דבר שהוא האנשה (דמויות וולט דיסני או משהו דומה).

38.פעם הזמין בני את אשתי לבית קפה ל"פגישה חשובה" ואז אמר לה שהוחלט בקבוצה שהאנשה זה
דבר אסור, ולכן אסור לנו להקריא לילדותיו סיפורים שיש בהם משהו לא ריאליסטי. למשל-. חיה
שמדברת. ילד שעף (פיטר פן). אסור דברים דימיוניים. כשאשתי הגיעה לביתם וקראה לנכדה ספר,

ראתה שעמודים מתוך הספר נתלשו, כי היו בהם ציורים "לא ריאליסטיים".

39.ה''ציות" ללייטמן ולהנהגה של בני בתך ואי הפעלת כל שיקול דעת עצמאי באה לידי ביטוי בעניין
ה"דתיות". כשנכנס בני לבני ברוך, היתה התפיסה של לייטמן שהחברים בקבוצה הפנימית צרלכיס

להתנהג כדתליס (באופן סלקטיבי, לפי מה שלייטמן אמר). במעגלים חיצוניים יותר זה לא נדרש. ?
בני התנהל בהתאם, והחל למשל, כאמור, לשמור שבת.

40. במועד כלשהו הוחלט בבני ברוך שאין צורך בדתיות אדוקה, למשל בשמירת שבת (מספיק לקייס
את ערכי הקבלה). בעקבות זאת שינה בני את אורחות חייו. ביום אחד הגיע אלי לשבת והציע
לעשות מנגל. הייתי המוס מהשינוי. הוא הסביר לי ש"הכלליס שונו" ועכשיו אפשר לעשות מנגל

בשבת.

41. כך גם בקשר לעניין הפוליטי. יום אחד סיפר לי בני שהוא ואשתו מתפקדים לליכוד כי "כך הוחלט

בבני כרוך", כדי שיוכלו להיות כוח פוליטי חזק ולהשתמש בו לטובת קידום האג'נדה שלהם. זה
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הדהים אותי, כי בני הוא אדם א-פוליטי לחלוטין, ולאשתו (שהיא במקור אמריקאית) אין בכלל
מושג לגבי הזירה הפוליטית בישראל. ופתאום שניהם מתפקדים למפלגה, כי "כך הוחלט".

התרחקות וניתוק מהמשפחה

42.התוצאה המעשית של החברות הפעילה היא התרחקות וניתוק מהמשפחה. איני יודע בוודאות מה
אומרים בני ברוך בחדרי חדרים לחבריהם {בני אמר לי שאומרים להם שהם צריכים לשמור על
קשר עם המשפחה), אבל בפועל, באופן מעשי, כל סדר היום וכל ההתנהלות מונעת כל אפשרות
כזו. יש כל כך הרבה משימות ודרישות -התגייסות להפצה ולפעילויות, והאירועים במרכז,

שאובייקטיבית לא נשמר זמן פנוי.

43.כאשר הערבים תפוסים (בפעילות במרכז, ובהמשך צריך ללכת לישון מוקדם כדי להשכים לשיעור
הלילה), כאשר כל זמן פנוי מוקדש ל'הפצה', כאשר סופי השבוע והחגים תפוסים (שכן סעודת
השבת וסעודות החג מתקיימות במרכז, ולעיתים גס לפעילות 'הפצה'), וכאשר אפילו לסעודת ערב
ראש השנה הולכים למרכז בני ברוך ולא מגיעים למשפחה, הלכה למעשה לא מותירים שום

אפשרות מעשית לטיפוח הקשרים עס המשפחה.

44. היינו רואים את בני ומשפחתו_בעבנ פעם בשלושה שבועות. לארוחת ערב של שעה-שעתייס
במסעדה. כמעט ולא הגיעו לבית, כי את סופי שבוע בילו במרכז בני ברוך. חגים אף פעם לא (הפעם
היחידה בכל השנים היתה בפסח 2014). תמיד במרכז בני ברוך. כמובן שהדברים השתנו במהלך
השנים, כאשר היו תקופות עס יותר ועם פחות קשר. כשאני הייתי יותר בקשר או אשתי יותר
בקשר. הקפדנו לשמור על גחלת של שמירת קשר, אבל קשר משמעותי לא היה, למעט עס הנכדים,

שתמיד הקפדנו אנחנו להשאיר אותס מחוץ לכל מחלוקת.

45.מעבר להיבט האובייקטיבי של העדר זמן פנוי, נוצר מרחק עם המשפחה בשל התפיסה "הרוחנית"
של בני ברוך / לייטמן, שהבן נעשה מחוייב לה, ואשר הוא מזדהה איתה בכל נפשו. משיחותיי עם
בני ועם חבריו בבני ברוך אני יודע שהם מאמינים באמונה שלמה, שדרכם - קרי דרכו של לייטמן -
היא הנכונה. הם מאמינים שרק דרכו היא הנכונה. הס מאמינים שזו הדרך היחידה להביא לתיקון
עולם, להציל את האנושות. הס מאמינים לא רק שהאחרים "טועים", אלא שהאחרים נמצאים

ברמה רוחנית נחותה ביחס אליהם, תלמידיו של לייטמן.

46. לייטמן הוא כמובן ברמה רוחנית עליונה בפני עצמו, ולאחריו תלמידיו הוותיקים ביותר, וכן
הלאה. ואילו מי שאינו מצטרף לדרכם, קל וחומר מי שמביע אי הסכמה, הוא מעבר ל"בור", הוא

מחבל בסיכוי להביא גאולה לעולם.

47.כאשר זו התפיסה, ברור שבאופן טבעי, גס בלי קשר לאופן שבו הפעילות בבני ברוך "תופסת" את
כל זמנם הפנוי והלא פנוי של חבריה המחוייבים, חלה התרחקות בין חבר בני ברוך לבין משפחתו.
במיוחד במצב כמו שלנו, בו לא רק שלא הצטרפנו או תמכנו אלא גם הבענו את התנגדותנו וכוי.
מבחינתו, כאשר אנחנו אומרים שבני ברוך היא "כת", שלייטמן הוא שרלטן וכוי, אנחנו ממש

כופרים בעיקר.

48.ניתוק הקשרים לא היה רק אתנו. בנערותו היה לבני קשר קרוב עס אחותו, וזה נותק לחלוטין.

היא התקשתה להשלים עס שינוי האישיות שלו והיחס שלו למשפחה, ועם כך שכאשר היא באה

ו

ו
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; היא כעסה עליו, ולו לבקר אותו מתוך רצון לשמור על קשר איתו גייס אותה ל"משימות" שלו
אובייקטיבית לא היה זמן או פנאי להשקיע בקשרים איתה.

49. הוא ניתק כל קשר עם המשפחה המורחבת, לרבות עס בני דודים אליהם היה קשור מאד, שממש
גדל איתס. לא היה כל "ריב" או משהו דומה, אלא הקשר פשוט נותק.

50.עם חברי הילדות שלו הוא ניתק קשרים. הס לא ענייננו אותו. הקשרים החברתיים הם אך ורק
מבני ברוך. אין יותר חברים אחרים.

51.אציין שכל השכים נאבקנו לשמור על קשר רצוף איתו. לא לאבד אותו. היו תקופות מועטות עס
קשר מועט ביותר. היו תקופות שהיינו בקשר הדוק יותר. לפעמים ביקרנו בביתם לפעמים לא.
לפעמים היו מגיעים אלינו. לעיתים הקשר כמעט נותק בגלל כעס שלהם, לתקופות קצרות לא נתנו

לנכדות להגיע אלינו, ובהמשך זה חזר למצב רגיל.

52. רעייתי התאמצה במיוחד על-מנת לשמור על קשר עם הנכדים. הלא נהגה לקחת אותם, לקנות
להם בגדים, נעליים. היו תקופות בהן הנכדים באו אלינו ליוס-יומייס. איני רוצה להכביר בפרטים
כאן כדי לא לפגוע בפרטיותו המשפחה מעבר לדרוש, אבל צריך להבין שמשפחת בני חיה בצמצום
- לא היתה שוס אפשרות מעשית אחרת, ההכנסה מצומצמת והתשלומים לבני ברוך והפעילות
בבני ברוך תובענית ביותר - וגם למען הנכדים ורווחתם במובן הבסיסי ביותר ובאהבתנו להם

התאמצנו לשמור על קשר.

הבנתי כי מדובר ביכתי והקשר שיצרתי עם המרכז הישראלי לנפגעי כתות

. במועד כלשהו - בסביבות 2007, וההתנהלות סביב החתונה שהיתה מנותקת מאד מהמשפחה .53
ומחוברת מאד ל"קכוצה" פשוט נפל אצלנו האסימון שמדובר בקבוצה בעייתית ביותר.

54.בעקבות זאת ויתר העניינים אליהם נחשפנו התחלנו לחפש מידע על בני ברוך באינטרנט, לקרוא
חומרים. נתקלנו באינטרנט באמירות שבני ברוך זה "כת". התחלנו לקרוא על כתות, מאפיינים

וכר.

55.התחלתי לקרוא חומרים מקצועיים על כתות. כיצד מאבחנים קבוצה כ'כת'. מה הופך תנועה

31ו71/\ - פרסום שמסביר בצורה בהירה מהן רוחנית לגיטימית לכת. קראתי את החיבור *1ם0 3 15

אמות המידה לסיווג קבוצה כ"כת". קראתי את הספרים של סטיב חסן - אורים ותומיס בתחום,
יצרתי איתו קשר באינטרנט והתייעצתי איתו.

56.רק אז הבנתי מה זו כת. באופן מיידי הכל "הסתדר" לי בראש. כל מה שידעתי ממקור ראשון על
: השגת השליטה על הפעילות בבני ברוך התאים לאמות המידה שהוצעו בכתיבה לקביעה מהי 'כת'
החברים, שינוי האישיות, ההתרחקות מהמשפחה, עידוד הנישואין בתוך הקבוצה, המיסיונריות,
, הבאת החברים ה'אכחנו צודקים וכולם טועים', ה"רק דרכנו היא הנכונה", הסגידה למנהיג
להקדיש חלק משמעותי מזמנם ומכספם לטובת הארגון ו"גיוס" חדשים, המנגנונים הפורמליים
והבלתי פורמליים שקיימים בקבוצה כדי להשיג כל זאת, הלחצים הקבוצתיים וכן הלאה. הכל
התאים. הדמיון בין בני ברוך לבין הקבוצות הכיתתיות האחרות, כשבכלל לא משכה מהי התפיסה
הרוחנית עליו מבוססים הארגונים האחרים. הדימלון בכל מה שמסביב ובאופן בו מושגת שליטה

על החברים וחייהם.
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57.בשלב מאוחר יותר התחלתי להתכתב באינטרנט עם אנשים שונים בעולם שפעילים מאד נגד בני
ברוך. יוצאי בני ברוך שנפגעו, בני משפחות. כל אחד כזה הכיר לי נוספים. אנשים שכתבו נגד

ליישמן. הרבה מאד חומרים שפורסמו בנושא.
נחשפתי לפרסומים רבים באינטרנט שביטאו את אותה דיעה בסיסית, שבני ברוך היא "כת" אוו .58 !

שחשפו מידע שהצדיקו מסקנה כזו. פרסומים כאלה בוצעו לאורך כל השנים, לפני ואחרי מכתב
התלונה שלי והגשת התביעה. לתצהיר מצורף כנספח 1. רשימה ותמצית של פרסומים, וזאת לשם
ההמחשה בלבך. כל חיפוש פשוט ב'גוגל' של בני ברוך / קבלה לעם / לייטמן בעברית ובאנגלית
מניב עשרות תוצאות מסוג זה, מפרסומים באמצעי תקשורת בולטים ועד אין ספור 'טוקבקים'

ותגובות של אנשים מהיישוב בהקשר של פרסומים רלוונטיים.
59.בשלב מסוים אף פניתי לחוקר פרטי בבקשה לבדוק אס מתרחשת פעילות פלילית בתוך בני ברוך.

החוקר הפרטי לא חזר עם תשובות ברורות לשוס כיוון.
60.מישהו הפנה אותי ל'מרכז הישראלי לנפגעי כתות' (דומני שב-2012), גוף שלא הכרתי עד אותה עת.
מכיוון שכבר הייתי משוכנע לחלוטין שבני ברוך היא "כת", שמחתי על קיומו של גוף כזה ויזמתי
פגישה עם גב' רחל ליכטנשטיין מנהלת המרכז. החלפנו דברים ומידע, ושמעתי ממנה על דיווחים

ועדויות שהגיעו אליהם בקשר לבני ברוך.
61. בעקבות היכרותי עס גב' ליכטנשטיין והבנתי את הדברים התחלתי להתנדב במרכז הישראלי
לנפגעי כתות כדי לסייע לפעילות החשובה של המרכז. הרגשתי שזו חובתי המוסרית כמי שנכווה
באופן אישי, למנוע את הפגיעה בהורים נוספים ולספק רשת תמיכה סוציאלית למי שהצליחו

לאזור את הכוח לצאת בעצמם.
62.מעבר לכך. עבורי זה היה מעץ 'ריפוי בעיסוק'. קבוצת תמיכה. ראיתי ופגשתי אנשים באותו מצב.
משפחות נהדרות שגם הן איבדו את ילדיהם לקבוצות כיתתיות שונות. הרגשתי שאנחנו לא לבד

בסיטואציה הקשה שנפלה עלינו.
63.דרך הפעילות במרכז גס נפגשתי עם הורים אחרים לילדים בבני ברוך, שלוש או ארבע משפחות.
נוכחתי לדעתי שלמרות שכל אחד הגיע מרקע אחר, מערכות יחסים אחרות עס ההורים וכר',

הסיפורים לגבי בני ברוך ומה קרה לילד בעקבות ההצטרפות אליה מאד דומים,
64.הבנתי שהמרכז הוא הגוף היחיד המספק תמיכה סוציאלית לאנשים שעזבו קבוצות כיתתיות ולכן
תרמתי למרכז כסף למטרה זו. בנוסף, עזרתי למרכז באופן כללי בקשרים, בגיוס תרומות, ארגון
מפגשים וכלו"ב. מאחר ובאופן טבעי התעניינתי במיוחד בכל הנוגע בבני ברוך, המנכ"לית התייעצה
איתי בעניינים שונים הנוגעים אליהם. הפכתי להיות מעין "מחזיק תיק בני ברוך" במרכז, כאשר

עדכנו אותי והתייעצו איתי במקרים שהתעוררו הנוגעים לבני ברוך.

נסיבות הוצאת מכתב התלונה נשוא התביעה

, 65.בסוף שנת 2012 פנתה אלי, במסגרת התנדבותי במרכז הישראלי לנפגעי כתות, המנכ"לית שלו
ועדכנה אותי כי הגיעה ל'"קו החס" של המרכז דיווח של הורה מבית ספר רימונים בטבעון על

כניסה של בני ברוך לבית הספר באמצעות עמותת בת המכונה 'לגדול בכיף'.
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66. המדובר היה בתלונה מפורטת וקוהרנטית, ממנה עלה שלא בוצע גילוי להורים בבית הספר לגבי
הקשר בין 'לגדול בכיף' לבין 'בני ברוך' ו/או קבלה. לפי התלונה, ההורים לא ידענו כלום, והאבא

גילה את הדברים במקרה כאשר נכנס לכיתה וראה שקופית של 'קבלה לעס'.
נחרדתי מהדיווח כיוון שאני מכיר את השאיפה המיסיונרית של הארגון והנחתי שהניסיון להכניס .67

תכנית חינוכית למערכת החינוך הוא חלק ממנה.
68. עשינו גם בדיקה באינטרנט, ממנה עלה בצורה ברורה הקשר בין בני ברוך ל'לגדול בכיף', והעובדה
שילגדול בכיף' הוקמה על-ידי בני ברוך כדי להוות זרוע ארוכה שתפעל לקידום תפיסות שלה תוך
אי גילוי ההקשר הקבליסטי של הדברים. לעניין זה ראה את המסמך, שצורף כבר לכתב ההגנה,

.2 נספח ומסומו
69.מנכ"לית המרכז, גב' ליכטנשטיין, הבהירה לי שקיימת "מורכבות משפטית" ביחסים שבין המרכז
לבין כני ברוך, ולכן אין בכוונת המרכז לפעול מול הרשויות בקשר לדיווח הנ"ל. אני חשבתי שלא

לעשות דבר זה בלתי מתקבל על הדעת וממש מעילה בחובה אזרחית שמוטלת עלינו.
70.סברתי כי שילוב ישיר או עקיף של בני ברוך במערכת החינוך הכללית היא שערורייה, סברתי
, שיתכן, שהגורמים האחראים בקרב הרשויות אינם ערים לקשר ביו 'לגדול בכיף' לבין 'בני ברוך'
או אינם מודעים כלל לקיומה של תוכנית הלימודים הנ"ל ולאישורה על-ידי גורמים נמוכים יותר,
או לא נתנו דעתם למלוא משמעויות הנושא, או לא מכירים את מהותה ואופייה האמיתי של בני

ברוך.
לפיכך החלטתי שאני אפנה לרשויות במכתב תלונה שלי, בו אבקש אותן לבדוק את הדברים. .71
המרכז לא היה מעורב בהוצאת המכתב מעבר לעזרה בניסוחים (עברית אינה שפת אמי) ולסיוע

בהגדרת תפקידי הנמענים וכתובותיהם.

תוכו המכתב:

72. ניסחתי איפוא את המכתב על סמך המידע שהיה בידי - הן לגבי 'רימונים' והן לגבי מאפייני בני
ברוך.

73.האמנתי ועודני מאמין באמונה שלמה בנכונות הדברים שכתבתי שם. באותה עת כבר הכרתי דרך
בני, לפני ולפנים, את בני ברוך ואת האופן בו פועלים, וכבר הייתי בקיא בספרות לגבי כתות,

באכ?ות המידה לסיווגן, בעמדת המרכז הישראלי לנפגעי כתות לגביה, וכן הלאה.

74.כל שכתבתי שם הו דעות או מסקנות לגבי בני ברוך ששיקפו את דעתי הכנה.

75.כל אחת ואחת מהאמירות שנכתבו בתלונה מגובות במה שידעתי על בני ברוך, בעיקר מבני
ומשפחתו, שכבר היה שם שנים, וגם מהחומרים שקראתי, מהיכרותי עם אמות המידה לסיווג
כתות, הכל כפי שפירטתי לעיל: הטענה כי מטרתו הסמויה של הארגון היא שליטה בחברים
; שהתנועה היררכית ; שהם מביאים את המאמינים לחיים של תלות ושיעבוד בארגון וצבירת כוח
; כי מותר לשקר לעולם החיצוני, מותר להסתיר במובהק; שיש בה יסוד מובהק של אנחנו והס

את המטרות המיסיונריות; כי הכוונה: ליצור זהות חדשה אצל החברים; שחיי היומיום נשלטים

; שהחברים נאלצים להשתתף בשיעורים מדי לילה (יתכן לחלוטיו ע"י המנהיג והמעגל הקרוב לו
; שקבלה לעס הוא כת (מבוססת ממוסדת ועשירה); בעלת גיוס שכדי למנוע שינה לצורך שליטה)

ו
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שיטתי ומתוכנן. כל האמירות האלה מגובות בפרטיס שהיו ידועים לי ושפורטו, ומהווה אמיתת
לגיטימיות לאור המידע האמור.

כאמור, הדעה שהבעתי במכתב התלונה כי בני ברוך היא "כת" לא היתה מקורית שלי, והועלתה .76
על-ידי רבים מעבר למרכז הישראלי לנפגעי כתות - גס פרסומים של אמצעי תקשורת, וגס
התבטאויות רבות אליהן נחשפתי באינטרנט. כלומר, כשכתבתי את מה שכתבתי במכתב התלונה,

נתתי ביטוי לדיעה רווחת.
77.על-מנת לתת סימוכין לדברי והסברים "אקדמיים" על קבוצות בעלות אופי כיתתי, ועלימנת
שנמעני המכתב יוכלו להתרשם בעצמם ולהסיק את המסקנות שלהם, צירפתי לתלןנר? מספר
מסמכים, שנועדו לתמוך אותה ולהראות שיש ממש בדברים. מסמכים אלה צורפו לכתב ההגנה:
מסמך "איך כתות עובדות" (להיכרות עם התיאוריה) עם תרגום לעברית - מצורף ומסומן נספח
3; תחקיר מקיף ב'הארץ' על 'בני ברוך' " מצורף ומסומן נספח 4; "תקנון" 'בני ברוך' כפי שנדון
; המסמך של בני ברוך על הקשר בינה לבין 'לגדול בכלףי באותו תחקיר- מצורף ומסומן נספח 5
{נספח 1 לעיל). כאמור, כל המסמכים הנ"ל צורפו כבר למכתב התלונה, על-מנת שהנמענים יוכלו

לקרוא את הדברים ולשפוט בעצמם.
78.מטרת התלונה היתה להביא את הגורמים המוסמכים לחקור בעניין ולהפעיל את סמכותם על
הגורס שאישר את הכנסת תוכנית הלימודים ו/או לחזור בהם מהחלטתם הראשונה, ככל

שהתקבלה כזו.

אי הפצת מכתב התלונה :

79. את מכתב התלונה לא הפצתי לאף גורם או אדם. לא פרסמתי אותו ברשתות החברתיות, לא
העברתי אותו לאמצעי התקשורת ואפילו לא העברתי אותו להורים האחרים של חברי בני ברוך
שהכרתי במרכז לנפגעי כתות. באמת ובתמים ציפיתי שהגורמים המוסמכים יבצעו את תפקידם
: יפעלו. ואם יתברר שמדובר היה בדיווח שווא, יזרקו ויבדקו את העניין. אס יראו שיש דברים בגו'

את התלונה שלי לפח ולא יקרה שוס דבר, שכן היא אפילו לא פורסמה.
80. פעלתי איפוא כאזרח טוב, באופן אחראי ומתון, ולא במטרה "לגרוס נזק מקסימלי" לבני ברוך.
המדובר בטענה אבסורדית, שכן ברור שאס הייתי רוצה לחולל נזק מקסימלי הייתי מפרסם את

המכתב ברביס.

81.אני חייב לציין, שמזעזע אותי כאזרח, שאדם שהתלונן לרשויות בתלונה על גורס רב עוצמה מבלי
שפרסם את תלונתו ברביס, נגרר להליך משפטי ארוך ויקר. אני יכול לעמוד בהליך כזה, אך המסר
שמועבר לציבור הרחב הוא חמור. שאפילו אם אזרח יתלונן באופן דיסקרטי מבלי לפרסם ברביס

את התלונה הוא יכול להירדף על-ידי הגורם רב העוצמה נגדו התלונן.

נמעני המכתב.

: 82.את המכתב שלחתי אך ורק לגורמים רלוונטיים ברשויות
א. שר החינוך, המנכ"לית ומנהלת האגף לשירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י).

ב. מנהלת המחוז במשרד החינוך.
ג. מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית.
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ד. האחראית על 'כתות' במשרד לשירותים חברתיים.
ה. מנהלת המרכז הישראלי לנפגעי כתות עצמו.

ו. מנהל בית ספר רימונים.

83. אבקש לציין, כי מבחינה אובייקטיבית היה לגיטימי מבחינתי לשלוח את המכתב לגורמים
נוספים שהם בעלי נגיעה ישירה לעניין, למשל: השר לשירותים חברתיים (שמשרדו אחראי על
הטיפול בכתות), מנכ"ל משרדו, ראש המועצה המקומית טבעון, מבקר המדינה, יו"ר וועדת
החינוך של הכנסת, המפקח על בית הספר ועוד ועוד. ואולם במועד הוצאת המכתב חשבתי שדי

בגורמים אליהם הוא הופנה.

84. אבקש להתייחס להוצאת המכתב גם למרכז הישראלי לנפגעי כתות.

א. ראשית, המרכז הוא 160\1 בעל מעמד ציבורי בכל הנושאים הרלוונטיים והגורמים הרשמיםו
עצמם מפנים לפרסומי המרכז. בז�ו"ח האחרון על כתות בישראל שהוציא משרד הרווחה ב-
7 לא מופיע פירוט של רשימת הכתות, אלא יש הפנייה לאתר המרכז לנפגעי כתות (העתק 2011
העמודים הרלבגטים בדו;/ח מצורפים כנספח 6). מעבר לכך, לאורך ולרוחב הדו"ח מסתמך על
פרסומי המרכז ומפנה אליהם. לפיכך, אפילו בנסיבות אחרות ופחות מובהקות, טבעי שאדם
שמבקש להתלונן בקרב הרשויות בעניין הנוגע לדעתו לכת יפנה גם למרכז, שהרי הוא גורם

מרכזי גס מבחינת הרשויות המוסמכות בכל העניינים הנוגעים לנושא.

ב. ובעיקר: המרכז היה מודע לחלוטין למכתב. כאמור, התלונה שהביאה להוצאת מכתב התלונה
הגיעה בכלל אליו, והם עזרו לי בניסוחים ובקביעת הנמענים. צירוף המרכז כנמען נועדה לצרכים
. לא "פרסמתי" את המכתב למרכז כיוון אדמיניסטרטיביים (תיוק בתיקיית "בני ברוך" במרכז)

שהמרכז ידע על התלונה שהגיעה ועל תוכן מכתב התלונה שלי עוד לפני ששלחתי אותו.

ומעבר לכך, עמדתו השלילית של המרכז לגבי 'בני ברוך' (לפיה מדובר בקבוצה בעלת מאפיינים
כיתתיים מובהקים) היתה ידועה ומוכרת וממילא לא הושפעה על-ידי מכתב התלונה, שהוא

עצמו היה שותף לניסוחיו. לפיכך, בנסיבות, לא היתה שוס משמעות להוספת המרכז כנמען.

תוצאות הוצאת המכתב

85. הסתבר לי, כי מייד לאחר הוצאת מכתב התלונה, הוא הגיע לידי בני בתך.
תחילה נעשה ניסיון לפעול מולי בקשר למכתב דרך בני, ורק לאחר שזה לא הצליח יצא מכתב .$6

האיום לפני תביעה, שבהמשכו הגיעה התביעה.
ו87.אציין, שבחצי השנה שלפני הוצאת מכתב התלונה הקשר שלי עם הבן היה רופף ביותר, וכמעט ולא !

קיים. אולי שיחה טלפונית פעם בשבוע או שבועיים. הם לא הגיעו אלינו במשך חודשים ארוכים י
מאד, כחצי שנה או יותר (עס הנכדים נשמר הקשר).

88. והנה, מייד אחרי הוצאת המכתב, זכינו לפרץ של "אהבה" ו'יתשומת לב" מהבן ורעייתו. ממש
ימים אחדים לאחר הוצאת המכתב התקשר אלינו הבן והציע שהם יבואו אלינו לשכת. לא רק שזה
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היה אחרי חצי שנה שלא היו אצלנו כלל, אלא שזה היה לאחר שנים (שלוש או ארבע שנים),
במהלכן לא הגיעו אלינו לשבת כלל.

89.התרגשנו מאד לקראת השבת. התכוננו אליה בקפידה. קנינו אוכל כשר, העמדנו פלטת שבת וכר,
אבל אז גילינו במהלכה, כפי שציינתי קודם, שבינתיים השתנו הדברים בבני בברוך ו"הוחלט"

שאין צורך בשמירת שבת כהלכתה והתברר שאפשר לעשות מנגל בשבת וכרי.
יום יומיים לאחר השבת הוא התקשר לאשתי וביקש להיפגש איתה בבית קפה. היא נפגשה איתו. .90
הוא אמר דברים אישיים של לקלחת אחריות מצדו על הקשר אתנו שלא נראה לי נכון לפרט אבל

דרש מאתנו "לשנות דברים".
91.הוא ביקש שאוציא 'מכתב התנצלות', שאכתוב לנמענים אליהם שלחתי את מכתב התלונה ואודיע
שאני חוזר בי מכל הטענות. הוא העביר לאשתי מסר ברור, שאם אני רוצה שהיחסים ישתפרו אני
צריך לחזור בי ממכתב התלונה, שהיא הבינה ממנו שפוגע בבני ברוך ולכן פוגע בו או במעמדו

בקבוצה. היה ברור לנו שהוא פועל תחת הנחיות או מסרים להוריד אותי ממכתב התלונה.
92. מספר ימים לאחר מכן הגיעו אלינו הבן ורעייתו שוב הביתה (כמובן, שתדירות חריגה ובלתי
נתפסת מבחינת ביקורים, והיה לנו ברור שזה מלאכותי), ודיברנו. הוא חזר על אותם דברים. אני
אמרתי לו שאני לא מתכוון להתנצל. שאני איני מגביל אותו בפעילותו ושהוא לא יגביל אותי. הס

קמו והלכו.
93.למחרת התקשרו ואמרו דברים שאני לא רוצה לכתוב אותם מפאת כבודם ובעיקר כבודה של

כלתי.
94. לאחר מספר ימים קיבלתי את מכתב האיום מבני ברוך. כאמור, החלטתי לא להיכנע. אבקש

להדגיש, שגס לאחר שקיבלתי את מכתב האיום לא פרסמתי ולא הפצתי את מכתב התלונה.
95. בהמשך הזמין אותי בני למפגש עם חבריו. זה היה ניסיון ברור למניפולציה. הרגשתי שהם
, מנסים "לפוצץ" אותי באהבה: חיבוקים, נישוקים, תשומת לב מופלגת. הכל מופרז ומלאכותי

אבל גס מחושב וענייני. רצו להראות לנו שהכל בסדר, שהאנשים נפלאים.
96. בהמשך הפגיש אותי בני עם חבר בני ברוך שהוא מעין� הפסיכולוג של הקבוצה, כ'. נפגשתי איתו
ארבע פעמים, ביניהן שלוש עס הבן. בפגישות המשותפות ניסה כ' בצורה ברורה "להטיל את
האשמה" על בני (כלומר שהבעיה היא עם הבן ולא בקבוצה או בדפוסי החיים בה), ודרך שיחות

אלה גס למדתי לא מעט על בני ברוך.

97. לאחר זמן רב קיבלתי מכתב תשובה ממנהלת המחוז במשרד החינוך - מצורף ומסומן נספח 7.
המכתב התחמק מהתייחסות ישירה לדברים, והיום אני יודע שגם אינו משקף את התמונה

במלואה. סביר בהחלט שמנהלת המחוז לא "שיקרה" לי, אלא שגס היא לא הכירה את התמונה ?
המלאה, שבני ברוך טורחים להסתיר.
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פעילותי בקשר לבני ברוד גם לאחר הגשת התביעה. ובפרט בענייו יביחד' - הזרוע הפוליטית של בני

ברוד בעיריית פתח תקווה

98. התביעה היא חלק מאסטרטגיה ידועה של בני ברוך לנסות להשתיק ביקורת עליהס. להפחיד.

להעביר מסר באופן שיטתי, שמי שיעז להגיד עליהם שהם "כת" יסתבך איתס בבתי משפט
ויצטרך לשלס מחיר אישי. הס שולחים מכתבי איום ומגישים תביעות דיבה כאסטרטגיה

שיטתית נגד מבקרים. הדבר אושר גם בתצהיר המענה לשאלון שהם הגישו במסגרת ההליכים
המקדמיים בתיק זה.

תצהיר המענה לשאלון שבני ברוך העבירו במסגרת ההליכים המקדמיים בתיק זה והמענה שנתנו

לבקשה לגילוי מסמכים מצוי בתיק בית המשפט. המענה האחרון שניתן על-ידי התובעת
(בעקבות החלטת בית המשפט) מצורף ומסומן נספח8.

99. לשמחתי, ולמרות שביחס לעוצמה הכלכלית של בני ברוך אני שוס דבר, אני יכול לעמוד כלכלית

בניהול משפט נגדם, ולכן החלטתי לא להיכנע, וגס לא להסכים לכל מיני הסכמי פשרה

ש'יפותריס" את ההליך אבל רק יעודדו את בני ברוך להמשיך ולאיים בתביעות ולהגיש תביעות.

100. . לא רק שלא נכנעתי לתביעה, המשכתי לפעול בעניין של בני ברוך גם לאחר הגשתה. כך,

בבחירות המקומיות האחרונות לעיריית פתח-תקווה, הריצו אנשי בני ברוך רשימה של אנשיה,

בשס 'ביחד'. המועמדים (שגם נבחרו) הם מהבולטים באנשי בני ברוך, הפעילים היו חברי בני

ברוך, והמנגנון כולו גויס לטובתה (ידעתי זאת מבני ואשתו, וכן מאנשים אחרים שהיו פעם
בקבוצה ועזבו.

01:. בני ברוך התגייסה באופן מוחלט להרצת הרשימה, לקמפיין בחירות יסודי שלא הותיר אבן

על אבן. ראיתי ושמעתי מבני כיצד התגייסו והתמסרו לעניין. במקביל בני ברוך ו-'ביחד' פעלו

באופן אגרסיבי, באיומים בתביעות, כנגד כל מי שניסה לטעון את המובן מאליו לגבי הקשר
הברור בין 'ביחד' לבין בני ברוך.

לעניין. קניתי שלט פרסום בחברת 'מקסימדיה' שיעמוד בכניסה לעיר, 102. ניסיתי להתגייס .

שיזהיר את האנשים שביחד זה בני ברוך, ושלדעתי בני ברוך זה כת. בני ברוך / ביחד גילו את

הגוונה, שלחו מכתב איום, ל'מקסימדיה', והאחרונה לא העלתה את השלט. כך, באמצעות

התנהלות אגרסיבית ובכוח עוצמתם הכלכלית "השתיקו" אנשי בני ברוך טענות לגיטימיות
לחלוטין נגדם.

103. לאחר מכן שילמתי מכיסי כדי לחלק את הפליירים בתיבות הדואר בבתים בעיר. הבנתי

מכלתי, שהם ופעילי בני ברוך אחרים הלכו תיבת דואר תיבת דואר כדי להוציא מתוכן את

הפליירים. היא אמרה לי בצחוק, שהידיים שלהם פצועות בגללי - ממש הדגימה לי ולאשתי

בידיים את פעולת "שליפת" הפלאיירים מתיבות הדואר - כי בגללי היו צריכים לנבור בתיבות

הדואר ולשלוף מהן את הפלאייריס.

104. לא זו בלבד שאנשי ביחד / בני ברוך פעלו כך, הס גם הגישו נגדי תלונה מופרכת במשטרה (!)

על שביצעתי עבירה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע. הגס שהתלונה מופרכת מבחינה מהותית

ולא היה שום דבר פלילי בנושא [מצ"ב אישור סגירת תיק נספח 9] נדרשתי להגיע לחקירה מבזה,
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להצטלם ולמסור טביעות אצבע כאחרון העבריינים. זו עוד דוגמא לדרך ההתנהלות של אנשל בני

ברוך.

105. גס אחרים שניסו להציג ברבים את הקשר בין 'ביחדי לבין בני ברוך קיבלו מכתבי איוס או

תביעות.

, הפעילות שלי בעניין 'ביחד' וקשריה עם בני ברוך הופסקה בעקבות פגישה אחת בסדרה של .106
פגישת ייעוץ משפחתית שהלכנו אליה אני ורעייתי ובני ואשתו. באחת פגישות הייעוץ המשפחתי
, דרשו ממני שהתקיימה בשיאו של קמפיין הבחירות, ולאחר שניסיתי לפעול כפי שפירטתי
בני ורעייתו להפסיק כל פעילות נגד יביחדי. כלתי אמרה לנו, שאם לא אפסיק את הפעילות נגד
יביחדי הם ינתקו אתנו קשר באופן מוחלט ולא נראה יותר את הנכדים. בני אמר לנו שהוא יישב

. עלי שבעה

107. חשוב לי לציין כי בני מעולם לא התבטא כלפינו כך, לא עד אז ולא מאז. עד כדי כך היתה
הפעילות נגד 'ביחד' וחשיפת הקשר שלה עם בני ברוך בעייתית מבחינת בני ברוך, שרק היא

הביאה את בני להתבטא כך.

108. בעצת היועצת המשפחתית נעניתי לדרישה הזו (רעייתי לא הסכימה בעקבותיה להגיע עוד
לפגישות הייעוץ). אני חייב לציין שברור לי שבני פעל והתבטא כאן תחת לחצים כבדים - אני לא
יודע אם מפורשים או לא מפורשים - של בני ברוך. הבנתי שזה הרקע לדברים ולכן הסכמתי

להמשיך את פגישות הייעוץ.

109. בסופו של דבר זכתה 'ביחד' להצלחה גדולה בבחירות, והפכה לסיעה הגדולה של ארבעה
חברים במועצת העיר. רק בגלל התגייסות של סיעות דתיות היא לא זכתה להישג גדול עוד יותר.

110. עניין 'ביחד' היה דוגמא מובהקת לעניינים רבים שנוגעים לבני ברוך:
א. דוגמא מובהקת מה יכולה, לעשות קבוצה לא גדולה של אנשים - אולי כמה מאות לכל היותר -
בעלי מחוייבות פנאטית לרעיון מסויים. על רקע אדישות כללית של הציבור הרחב (שם, לבחירות
מקומיות), קבוצה זו של אנשים יכולה פשוט להשתלט על הזירה. כך עשו בני ברוך עם פתח

תקווה. כך הס מנסים לעשות עם מפלגת הליכוד ברמה הלאומית.
ב. דוגמא לפעילות באמצעות גופים "אחרים"-. בני ברוך מעוניינת בכוח ברמה הפוליטית

המקומית, אבל לא מעוניינת להיחשף באופן ישיר, ולכן מקימה גוף אחר, שכאילו "אינו קשור"
אליה. כך פעלה במחאה החברתית עם תנועת הערבות. כך פעלה בזירה החינוכית עס 'לגדול בכיף'.

ולא רק פעולה באמצעות גוף אחר, אלא גם פעולות אגרסיביות להכחשת הקשר המובן מאליו בין

שני הגופים.
ג. דוגמא לחוסר הבושה לשקר ולהיתמס למען "המטרה", בחזקת כל האמצעים כשרים להשגת

מטרה הנראית להם ראויה. הרי ברור היה לכל מי שמצוי היה בעניינים, כי 'ביחד' קשורה בטבורה

לבכי ברוך, ובכל זאת הכחישו זאת ברבים ללא בושה. כאשר שאלתי את בני על כך הוא אמר לי
"כולם משקרים. גס לכו מותר".

ד. דוגמא להתנהלות אגרסיבית, ולהגשת תביעות ואיומים בתביעות נגד מי שמעז למתוח ביקורת,

לחשוף את האופן בו פועלים. כלומר ניסיונות לעשות שימוש בהליכים משפטיים כדי להשתיק

ביקורת בזירה הציבורית.

111. גם האופן בו ניהלה בני ברוך משפט זה היא אינדיקציה מובהקת לתפיסה הבסיסית בה

מחזיקים אנשי בני ברוך לפיה למען "המטרה הקדושה", לטובת הקבוצה והאינטרסים שלה,
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מותר לשקר ולהיתמס, וכמובן להסתיר מהחוץ עד כמה שניתן את מה שמתחולל בתוך הארגון.
וכד נמנעה בני ברוך מלהשיב על שאלות שהועברו לה ולגלות מסמכים שהתבקשו, תוך העמדת
פנים חסרת בושה של המצהירים מטעמה, שהמושגים אעם מוכרים להם וטענות שווא דומות.
המענה הראשון שנתנה התובעת לבקשה לגילוי מסמכים ולשאלון מצוי בתיק בית המשפט,

והמענה האחרון שנתנה בעקבות החלטת בית המשפט העניין צירף כנספח 8 לעיל.
112. אני מרגיש מחויבי לפעול מול בגי ברוך משום שאני חרד באופן אותנטי לחלוטין ממה .
שקבוצה פנאטית כזו יכולה לחולל לחברה ולמדינה. ההיסטוריה מלמדת, שצריך קבוצה קטנה

מאד של אנשים פנאטים, המסורים באופן טוטלי לרעיון, כדי ח6קק3ו) §חוו6#וה$0 6>31רח 1:0".

113. זהו שמי זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

, ?> --..^ ^
ךאחרוו-אפ?באנ9

אישור

, מאשר נ*את שמר אהרון אפלבאוס, מספר ת.ז. ^£^£-3 אחרי שהזהרתיו שעליה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחרק אם/ . אני חח"מ, עו"ד ,מס' רישיון 9 * !��/>/ > * )
. לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה תנ"ל וחתס עליה בפני היום, ^ / יי/ <?) ח

7/ כ?5י פרי1ייי,



נספח זי

תצהיר מטעם חבר לשעבר בתובעת
שהוגש בהליך אפלבאום
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תצהיר

( האמת , לאחר שהוזהרתי לומר א7 אני הח"מ, מר מקסיס דיאמנדי מספר ת.ז. 309049617
ושאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן:

אני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע בת.א. 23862-03-13 עמותת בני ברוד ני
אהרוו אפלבאוס, לבקשתו של הנתבע.

פרטים אישיים

1. נולדתי בברית המועצות בשנת 1978, ועליתי לארץ בשנת 1991 עס משפחתי.

, 2. אני בעל השכלה תיכונית והכשרה מקצועית כטכנאי מחשבים, טכנאי רשתות מחשבים
קופירייטינג ושיווק באינטרנט.

3. כיום אני מתגורר באשדוד עם משפחתי, מתפרנס כבעל חברה עצמאית בתחום השיווק

באינטרנט.

4. כפי שאתאר בהמשך, בין� השנים 1998-2004 למדתי קבלה במסגרת "בני ברוך" והייתי חלק
מהמעגל הפנימי של קבוצת בני ברוך בפתח תקווה. בשנת 2004 סולקתי מהקבוצה ובין השנים
2008-2011 חזרתי והייתי פעיל במפעל ההפצה של בני ברוך, מבלי להיות חבר בקבוצה
הפנימית. ב-2012 התחלתי כתהליך התנתקות מבני ברוך ועד אוגוסט 2013 הפסקתי לחלוטין

להאמין בלייטמן וניתקתי כל קשר עס הקבוצה. (סעיפים 29-101 להלן)

5. כיוס אין לי כל קשר ל"בני ברוך" (מלבד העובדה שאני כותב אודותיהם ברשתות החברתיות)

אך אני ממשיך ללמוד קבלה גס כיום, באופן עצמאי. חשוב לי להדגיש שהביקורת שלי איננה

נגד הקבלה אלא נגד ה"רב" מיכאל לייטמן, המקורבים לו, והאופן בו ניצלו את השפעתם

ה"רוחנית"/פסיכולוגית עלי ועל אחרים כדי לשלוט בנו ולגרוס לנו לתלות רגשית בהם.

: מהי "בני ברוד" רקע
6. אבקש לפתוח בהצגת מספר מונחים/מושגים המהווים חלק מה"טרמינולוגיה הפנימית" של

, בוודאי בני ברוך, והנדרשים להבנת תיאור הפעילות ב"בני ברוך". כל מי שפעיל במרכז

: ובוודאי פעילים מרכזיים, מכיר מושגים אלה, המשמשים את הפעילים באופן קבוע ויומיומי

7. מיכאל לייטמן (המכונה "ד"ר" ו-"רב" אך למיטב ידיעתי איננו לא דוקטור ולא רב1) חינו

הקיס תנועה רוחנית בהיקף עצום המכונה "קבלה לעס" או "בני ברוך". מורה לקבלה אשר

חברי התנועה הם מאמיניו של לייטמן ותורתו הרוחנית (המכונה לעתים "לייטמניזס").
לייטמן משמש מעין "גורו" עבורם.

ליישמן מעולם לא הוסמך לרבנות כשום גוף הסמכה. לייטמן מחזיק בתעודת דוקטור לפילוסופיה. אך לי נאמר ע"י
מספר גורמים כמהלך השנים ששלושה מתלמידיו הותיקים והעשירים ביותר רכשו עבורו את הדוקטורט בכסף,
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3. בני ברוך (מכונה גם "קבלה לעם") - זו התנועה רוחנית שהקים ליישמן. בני ברוך מכונה כך על
שמו של רבו של ליישמן, המקובל ברוך אשלג, בנו של המקובל המפורסם יהודה לייב אשלג
'). למיטב ידיעתי עשרות אלפי אנשים בישראל ובעולם (בעיקר בבריה"מ לשעבר) ("בעל הסולם7
תומכים ומאמינים במידה כזו או אחרת בלייטמניזם, מאזינים לשיעורים של לייטמן או
תורמים לו כסף. בני ברוך היא גוף עצום בעל היקף פעילות כספי של עשרות מיליוני דולרים-.
ללייטמן ערוץ טלויזיה משלו בכבלים ובלוויין, מספר תכניות רדיו ומערך פרסום ושיווק אדיר
הדואג להפצת כתביו בכל העולם, בשפות רבות. לבני ברוך מרכזים רוחניים רבים בכל הארץ

ובעולם. מרכזה נמצא בפתח תקווה, שם יושבים לייטמן והמקורבים לו.

9. "הקבוצה הפנימית/המעגל הפנימי" של בני ברוך - ללייטמן כאמור תומכים רבים הנאמדים
בעשרות אלפים לפחות. כל קהילה כזו כוללת "קבוצה" שהיא שס כולל לכל הפעילים
המחויבים ביותר. אולם בכל קהילה כזו קיים גס "גרעין קשה" של הפעילים המחויבים ביותר,
המכונים "המעגל הפנימי" או "הקבוצה הפנימית". קבוצה זו זוכה לתהילה בקרב יתר הפעילים
כיוון שהפעילים המסורים ביותר נחשבים למצויים בדרגה רוחנית גבוהה יותר. "הקבוצה
הפנימית" הס האנשים הרואים עצמם מחויכים לתקנון הקבוצה הפנימית (ראו בפרק העוסק
בתקנוני בני ברון, סי 118-146 להלן) ואשר מגיעים מדי בוקר ובשבתות לשיעורים במרכז בני
ברוך, ומשלמים מעשר ממשכורתם למרכז. מבין כל המרכזים בעולם, המרכז הרוחני ה"נחשב"
ביותר נמצא בפתח תקווה, מקום מושבו של לייטמן. הקבוצה הפנימית של המרכז בפתח תקווה
נחשבת ל"עילית" הרוחנית של תנועת בני ברוך כולה, אנשים מכל העולם שרוצים להתקרב

ללייטמן עוברים להתגורר בפתח תקווה כדי לקחת חלק במעגל הפנימי.

10.דירקטוריון/הדירקטוריון הרוחני - ההנהגה הפורמלית של בני ברוך. מדובר בקבוצת מקורבים
של לייטמן המתחלפים מפעם לפעם (ביניהם בדירקטוריון כיהנו בהווה ובעבר, למשל: גלעד
שדמון, אביהו סופר, מרק ליקוורניק, גבריאל שוסטרמן, סמיון וינוקור, אורן לוי, מיכאל
סנילביץ' המכונה "מושי") שמונו על ידו לנהל את ענייני בני ברוך (על כל הגופים הפועלים
תחתיו: מפעל ההפצה, הקבוצה, הקהילה וכל הגופים הנוספים שפועלים תחת בני ברוך

(הערבות, לגדול בכיף, הטובים וכוי). בפועל מדובר בעושי דברו של ליישמן.

11. הפצה - על פי התיאולוגיה הלייטמנית, הפצת חוכמת הקבלה היא האמצעי המרכזי למימוש
התכלית הרוחנית של האדם ולהצלת האנושות מחורבן אפוקליפטי שעתיד ליפול עליה עוד
בדור הזה, חורבן שרק מי שלמדו קבלה נוסח לייטמן יכולים למנוע ובכך להציל את האנושות.
הפצת חוכמת הקבלה היא אפוא האמצעי המרכזי להגשמת מטרת חייהם של חברי הקבוצה

הפנימית.

12.מפעל ההפצה ("המפעל") -- המנגנון להוצאה לפועל של מאמצי ההפצה. מדובר בגוף הנמצא
במרכז בני ברוך בפתח תקווה וממנו משודרים שידורי הוידיאו של השיעורים היומיים לכל

העולם, המתורגם מדי יום לעשרות שפות. שם מוצאים לאור ספריו של לייטמן, מודפסים
עיתונים המחולקים חינם בצמתים, מאורגנות פעילויות חברתיות לציבור הרחב, מתוכננים

כנסים המוניים לקידום הקבלה, מצולמים ראיונות ו"פרסומות" לשיעוריו של לייטמן, ועוד.

במפעל נוטלים חלק מאות אנשים בצילום, עריכה, עיצוב גרפי, תרגום, שיווק אינטרנטי,
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טוקבקים וכתיבת בלוגים והערות בפייסבוק בעד לייטמן והקבלה, ועוד. הפעילים מתנדבים
ברובם, חברי המעגל הפנימי, וכן חלק מחברי המעגל הפנימי המועסקים במפעל בתשלום.

13. "חיבור לקבוצה" / "אחדות" / "התכללות עם הקבוצה" / "התבטלות כלפי הקבוצה" - מונחים
אלה מתארים את המצווה הרוחנית העיקרית המוטלת על חברי בני ברוך, מלבד הפצת חוכמת
הקבלה. משמעותה, בקצרה, היא ויתור על האגו ועל הדעה האישית והעדפת האינטרס והדעה
של הקבוצה על פני האינטרס האישי והאגו. על פי לייטמן, לא ניתן להגיע להתקדמות רוחנית
אלא במסגרת קבוצה. מכאן החשיבות הגבוהה של ערך האחדות והלכידות החברתית בקבוצת

בני ברוך והדרישה לויתור על האגו.
14. ה"חברה" - הגוף המסדיר את ההיבטים הקהילתיים של חיי הקבוצה הפנימית. בתוך ה"חברה"
: ועדת חברה (שמשמשת כועדת משמעת), וועדות נוספות הכפופות ישנס מוסדות קהילה, כגון
לועדת החברה: ועדת קליטה, ועדת רפואה, ועדת דת ומנהגים, ועדת חו"ל וכוי. בשניס -1998
2004 הייתי חבר בקבוצה הפנימית ולכן מעורה בפעילות ה"חברה" והועדות, בשניס האחרונות
לפעילותי בבני ברוך (2008-2012) לא חייתי מעורב בפעילות הפניס-קהילתית של בני ברוך אלא
הייתי מעורב במפעל ההפצה בלבד ונהגתי לשמוע שיעורי בוקר מהאינטרנט בזמן אמת מדי
בוקר, וכן לשמוע את שיעורי השבת באינטרנט. עם זאת, כמפורט בסעיפים 69-75 להלן,
במסגרת פעילותי נחשפתי לפעילות הפניס-קהילתית של הקבוצה כיוון שעסקתי בייצוג
הקבוצה ברשתות החברתיות וכל הקולגות שלי היו חברים בקבוצה הפנימית, שמעתי את

שיעורי הבוקר, נחשפתי לדוא''ל של הקבוצה הפנימית וכוי.

15.תחת השם הכללי "בני ברוך" פועלים כמה גופים נוספים, כולם בשליטת לייטמן והדירקטוריון
הרוחני, המהווים מעין מטרייה של ארגונים להפצת חומרי "קבלה לעס" לקבוצות יעד שונות

והגברת תחוס השפעתו של בני ברוך �

15.1. עמותת בני ברוך (כיוס שונה שמה ל"בני ברוך -קבלה בעם", ע.ר. מס' 580292753

15.2. מכללת נקודה שבלב (מציעה קורסי מבוא לקבלה לציבור הרחב).

15.3. 1£!1�ו$11ואו1 £81 - הרצאה לאור של פרסומים מטעם קבלה לעם, המוכרת גס כמכון

למחקר ע"ש הרב אשלג (מאוגדת כעמותה רשומה מס' 580435244)

15.4. עמותת ה"ערבות" - תנועה חברתית הפונה לציבור החילוני ישראלי וקוראת לקידום
ערכים קבליסטייס (ערבות הדדית, הידברות) מבלי לקרוא להם בשם זה. מאוגדת

כעמותה רשומה ששמה "תנועת הערבות - לאיחוד העס", ע.ר. מס' 580547955.

15.5. "הטובים" - קבוצה הפונה לציבור הישראלי וקוראת להצטרפות למעשים של
סולידריות חברתית ומאבק באנטי"ישראליות (קידמה פרויקט באמצעותו התנדבו
אנשי בני ברוך לאבטח גני ילדים ולפיטוריו של עיתונאי זר שהואשם באנטי-ישראליות)

15.6. "לגדול בכיף" - קבוצת חברי בני ברוך הפועלת להחדרת משנתו החינוכית של לייטמן

(שכונתה בעבר ''החינוך האינטגרלי'') למערכת החינוך החילוני. מאוגדת כעמותה
רשומה שמספרה ע.ר. 530509453.
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15.7. סיעת "ביחד" - לקראת הבחירות המוניציפאליות לעיריית פתח תקווה ב-2013 הקימה
"בני ברוך" סיעה פוליטית בשם "ביחד", שרצה בבחירות וזכתה ב-13.50/0 מהקולות
ובארבעה מושבים במועצת העיר. הסיעה מורכבת מחברי הדירקטוריון הרוחני בעבר
ובהווה ומחברים ותיקים בקבוצה הפנימית של בני ברוך. הסיעה מאוגדת כעמותה

רשומה ששמה "ביחד למען פתח תקווה 2013", ע.ר. מסי 580574002

15.8. "אדם ועולמו" (שמטרותיה הרשמיות: "העלאת המודעות העצמית בקרב עם ישראל

והאנושות כולה"), ע.ר. 580417947.

מרכז בני ברוד בפתח תקווה. מפעל ההפצה ופעילות חברי הקבוצה
: הפנימית סביבו ן

16.אבקש להקדים ולתאר את אורח החיים במרכז של בני ברוך, שעד 2002 שכן בבני-ברק, ומאז
ועד היוס נמצא כפתח-תקווה. עד שנת 2013 פעל ברחוב ז'בוטינסקי 112 בפתח תקווה ומאז

עבר למכנה חדש באותו אזור.
17.מרכז "קבלה לעם" (להלן: "המרכז") הוא מוקד הפעילות של תנועת בכי ברוך העולמית, וכל
הגופים הקשורים בה והמצויים תחת מטריית "בני ברוך" (תנועת הערבות, לגדול בכיף, סיעת

ביחד, "הטובים" וכוי).
: שם מתקיימים שיעורים קבלה בכל שעות 18.המרכז הוא מוקד הפעילות החינוכית של התנועה
היום (וכמפורט להלן בסעיף 23, גם הלילה). השיעורים במהלך היוס והערב מיועדים למאות
אנשים הפוקדים אותם בתדירות משתנה (רובם לא חברי המעגל הפנימי) ולשיעורי הלילה,
המתקיימים לפנות בוקר (המיועדים לחברי הקבוצה הפנימית ולמי שקיבלו אישור פרטני) וכן

שיעורים לנשות הקבוצה.
ן 19.סביב המרכז (הקודם, בו פעלה הקבוצה עד 2013) נוצר מתחם המקבץ שירותים חברתיים
1 נוספים שצורכת הקבוצה: מעבר לכביש ממנו פועל המרכז לחינוך מתקדם (מל"מ) - מעין

; בסמוך למרכז נמצא גם ''הגן הגלובלי" - גן ילדים צהרון שמפעיל המרכז לטובת ילדי הקבוצה
, ושפועל תחת המופעל על ידי חברי הקבוצה הפנימית עבור ילדל הקבוצה הפנימית (ואחרים)
"חסות" המרכז (המזון לילדי הגן מבושל במרכז, מתנדבי המרכז מהווים חלק מצוות

המתנדבים בגן, וכר).

20.במרכז נמצא גס "מפעל ההפצה" המתואר לעיל בסעיף 12. בפועל מדובר במערך אדיר של !
תקשורת, שיווק, פרסום, הוצאה לאור ופעילויות הפצה.

21.המרכז משמש גס כ"מפקדה" של התנועה: שם מתגורר לייטמן ושם נמצא גס משרדו, ושם
יושבים גס חברי הדירקטוריון ומנהלי המחלקות, ונערכות אסיפות גופים אלה וכן אסיפות

החברים, שם נערכות סעודות השבת המשותפות מדי שבוע וסעודות החג.

22.סביב המרכז מתגוררים חלק ניכר ממשפחות חברי הקבוצה הפנימית של פתח תקווה.

להערכתי, נכון לשנת 2012, יותר מחצי מהמשפחות התגוררו במרחק הליכה ממרכז כני ברוך.
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בעבר, פני שעבר המרכז לפתח תקווה, היתה במרכז "קבלה לעס" גס דירת רווקים שבה
התגוררו מספר צעירים בכל עת. גס אני התגוררתי בדירת הרווקים הזו בין השנים 1998-2002
(למעט בחודשים הספורים בהם הייתי נשוי (ר' בסעיף 36 להלן), אז עברנו אני ואשתי דאז

להתגורר בדירה אחרת בבני ברק.
23.פעילותם של חברי הקבוצה הפנימית של בני ברוך בפתח תקווה מתמקדת אפוא במרכז. כל
הגברים חברי הקבוצה הפנימית מתייצבים כל לילה מימות השבוע לשיעור מפל הרב לייטמן
ו בשעה 02:45 לפנות בוקר. השיעור נמשך עד שש. כמפורט בסעיף 129 להלן, ההשתתפות היא
חובה והיעדרות מהווה "עבירת משמעת". אחריו אוכלים החברים ארוחת בוקר במרכז ואז
נחלקים: אלה שמחזיקים בעבודה מחוץ למרכז נוסעים לעבודתם, ואלה שעובדים (בשכר או

ו בהתנדבות) במרכז, נשארים לישון על השולחנות עד לתחילת יום העבודה.
24.בצהרייס מתחברים חברי הקבוצה הפנימית לשיחת ועידה קבוצתית לקריאת מאמר של
לייטמן. הס עושים זאת באמצעות טלפון סלולרי שנרכש במסלול קבוצתי המיועד לבני ברוך.
כאמור, גס בתקופה השניה שלי בבני ברוך (2008-2012/3), בתקופה שעבדתי בהתנדבות במפעל
ההפצה אך לא הייתי חבר בקבוצה הפנימית, כמעט כל ה"קולגות" שלי היו חברי הקבוצה
הפנימית וידעתי מהס שכולם נהגו להתחבר לשמיעת מאמר הצהריים. בשעת מאמר הצהריים

לא היה עם מי לדבר בקבוצה.
25.גס מי שעובד בשכר או בהתנדבות במרכז, וגם מי שמחזיק בעבודה "רגילה", מקדישים את
שעות הפנאי שלהם לפעילות ההפצה של בני ברוך: בשעות אחה"צ מגיעים חברי הקבוצה
(גברים ונשים) לפעילויות השונות במרכז: הפקת וידיאו, עריכה, תרגום, קידום אתרים
באינטרנט, שיפוצים של מרכז בני ברוך החדש, בישול במטבח המרכז, עבודות במחסן וכוי.
בנוסף לפעילות ההתנדבותית בתחום ההפצה, משתתפים חברי בני כרוך גס בתורנויות
לתחזוקת המרכז והפעילות. התורנויות הן חובה והיעדרות מהן מהווה עבירת משמעת.
התורנויות כוללות שמירה, שטיפת כלים, סידור החדרים לקראת שיעורים, חלוקת עיתוני
י'קבלה לעם" בצמתים, השגחה על ילדי חברי הקבוצה בשבתות, ניקיונות, השתתפות "תורנות

תפילת שחרית" שנועדה להבטיח שבמרכז יהיה תמיד מניין) ועוד.

26.בסופי שבוע מגיעים כל חברי הקבוצה עם נשותיהם וילדיהם לסעודת שבת ואחריו חוזרים
הגברים למרכז לשיעור הלילה (על פי התקנון, בשנת הנישואין הראשונה נדרש הבעל ללוות את

אשתו הביתה אחרי סעודת השבת - מצ"ב ומסומן נספח 1.
נוסח נוסף של התקנון (להלן: "התקנון השני") מ*"ב ומסומן נספח 2.

27.הכ<שימה המרכזית של חברי הקבוצה הפנימית היא עבודה/התנדבות במפעל ההפצה לשם
הפצת חוכמת הקבלה, בכל אמצעי שמתן לעשות בו שימוש: החברים עורכים ומחלקים את
עיתון בני ברוך (עיתון "קבלה לעס") בצמתים, מתרגמים את שיעוריו של לייטמן לעשרות
שפות, עורכים ומוציאים לאור את ספריו ואת הפרסומים השונים של "בני ברוך", מפיצים
אותם באינטרנט, עוסקים בקידום אתרים ותכנים הנוגעים ללייטמן, "קבלה לעס", ה"ערבות",

"הטובים", "לגדול בכיף" וכרי בזירה האינטרנטית, ועוד.
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28.האספקטים השונים של פעילות חברי הקבוצה הפנימית נשלטים ע"י תקנון הקבוצה (ראו
פירוט כפרק העוסק בתקנוני בני ברון להלן, בסעיפים 118-146). התקנון מנוסח על חברי
הדירקטוריון הרוחני בהנחייתו של לייטמן. אני יודע זאת כיוון ששמעתי את לייטמן אומר
אינספור פעמים שנדרש שיהיה תקנון לחברי בני ברוך. ניסוח התקנון היה ציווי שהוא ציווה על

חברי הדירקטוריון.

הסיפור האישי שלי על חוויותי בבני ברוד
29. כאמור, אני הייתי חבר בקבוצה הפנימית לתקופה של כשש שנים (1998-2004), לאחריה
סולקתי מהקבוצה והרשיתי לשוב לפעילות בני ברוך (אך לא שבתי לקבוצה הפנימית) בין

השנים 2008-2012, אז עזבתי באופן סופי מרצוני, לאחר שהבנתי שבני ברוך פועלת ככת.

התקופה הראשונה - חברות במעגל הפנימי ~ 1998-2004
30. כשהייתי נער הייתי חילוני לחלוטין, באתי ממשפחה חילונית. עסקתי במוזיקה ובכל הדברים
/ שנער מתעניין בהם: סרטים, ספרות, בנות, ספורט וכוי. קיבלתי פטור משירות צבאי על רקע

פציפיזם (הצבא סיווג את טענתי כבעיה נפשית ונתן לי פרופיל 21 על רקע נפשי).
31. הגעתי לבני ברוך בסביבות שנת 1998, בהיותי בן 19. נחשפתי לספר של לייטמן ובעקבות זאת
החלטתי להגיע להרצאת מבוא. המשכתי לבוא להרצאות מדי שבוע במרכז בני ברוך ולאחר
מספר ר/ודשים עברתי להתברר במה שכונה "דירת רווקים" שהיתה צמודה ממש למרכז של גני
ברוך (דאז) בבני ברק (בה התגוררתי עם אחרים במשך ארבע שנים, עד שנסגרה, בסביבות

.(2002
32. החלטתי לעבור להתגורר בדירת הרווקים משום שרציתי להשתייך לקבוצה הפנימית, כיוון
שהובהר שרק חברי המעגל הפנימי מגיעים לדרגה רוחנית גבוהה. בנוסף, רציתי להיות קרוב
1 ללייטמן כיוון שקיבלתי מסרים מחברי הקבוצה שככל שמתקרבים אליו, שוהים במחיצתו וכוי

עולים בדרגת הרוחניות.
; 33. התחלתי להתנדב במרכז בני ברוך כטבח. יחד עם שני אנשים אחרים תפקידנו היה להכין
כעשרים ארוחות בשבוע לבין 100-400 איש. העבודה (בהתנדבות) כטבח לקחה כ-30 שעות

בשבוע בממוצע.

34. סדר היום שלי באותה תקופה היה כדלהלן: בשעה 02:30 הייתי קס כדי להשתתף בשיעור
בוקר. בשעה חמש בבלקר הייתי יוצא באמצע השיעור כדי להכין ארוחת בוקר לחכריס. אחרי
ארוחת הבוקר, בתקופות בהן הייתי עובד הלכתי לעבוד (אז כמעט לא הצלחתי להשלים שעות
שינה) ואם לא עבדתי, חזרתי לישון. בשעה 13:00 הייתי מתחבר טלפונית לקריאת מאמר של
לייטמן. בשעות הערב התנדבתי בהפצה או במטבח, ובסביבות השעה תשע הלכתי לישון (זו

| היתה הוראה של לייטמן).
35. באותה תקופה, עלי כמו על שאר הרווקים הופעל לחץ כבד מצד לייטמן ומקורביו להתחתן
בתוך הקבוצה, עם חברות אחרות בבני ברוך. הלחץ הכבד התבטא באמירות חוזרות ונשנות,
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רמיזות והתבדחויות, שמכולן עלה שגבר שאינו נשוי אינו יכול להיות חלק "אמיתי" מהמעגל
הפנימי ואינו יכול להתקדם בתהליך הרוחני. זכור לי שהרווקים כונו בכינוי המזלזל "רבע עוף''.
36. בשנת 2001 הכיר לי לייטמן בחורה בשם א' ש'. אמה של א' הגיעה לטיפול אצל לייטמן בתחום
שהוא כינה "קיברנטיקה רפואית". לא היתה בינינו התאמה אבל ליישמן עודד אותי להתחתן
אתה ואמר שלדעתו היא מתאימה לי. כחודשיים אחרי שהכרנו נישאנו. הנישואין נמשכו

חודשיים שבמהלכם הבנתי שזו היתה טעות, והתגרשנו.
37. טקס האירוסין נערך במרכז בני ברוך בבני ברק.

38. במהלך חודשי נישואינו עברנו לגור בדירה אחרת בבני ברק.
39. אציין שבשל הלחץ מצד לייטמן ומקורביו על רווקים ורווקות להתחתן (באותה תקופה אדם לא
נחשב חבר מלא כמעגל הפנימי אם לא היה נשוי) רבים מסביבי התחתנו עס בני זוג ששודכו
להם דרך בני ברוך, לעתים קרובות עס בני זוג שלא התאימו להם, וכתוצאה נישואים רבים
התפרקו. איני סבור שנחוץ לחשוף שמות של אנשים פרטיים, אבל אס אשאל על כך אוכל

למסור שמות.
40. לאחר הגירושין חזרתי לגור בדירת הרווקים, עד 2002, אז נסגרה הדירה עקב מעבר המרכז

למקום מושבו הנוכחי בפתח תקווה.
41. עס מעבר המרכז לפתח תקווה שכרתי גס אני דירה בפתח תקווה והמשכתי לתפקד כטבח של

המרכז. במקביל עבדתי בעבודות מזדמנות.

42. בכל אותה תקופה לא הצלחתי להחזיק בעבודות קבועות לאורך זמן. כפי שפורט לעיל בסעיף
, השתתפתי מדי לילה בשיעור של הרב לייטמן שהתקיים בין השעות שלוש בבוקר לחמש (אז 34
יצאתי להתנדבות במטבח). כתוצאה מכך הייתי עייף ולא הצלחתי לתפקד בשום עבודה לאורך
זמן. חשתי תחושת כישלון כיוון שפוטרתי מעבודות פעם אחר פעם. כתוצאה, מצבי הרגשי

הידרדר.
43. באופן כללי, החברים בקבוצה הפנימית נחלקו לשניים: היו שהצליחו להחזיק בעבודות והיו
רבים אחרים שלא הצליחו להחזיק בעבודות והיו נרדמים בשעות היום כתוצאה מהיעדר
השינה, והתקשו להחזיק בעבודות קבועות. זכורים לי כמה מקרים בהס חברי הקבוצה נקלעו

לתאונות דרכים בגלל מחסור בשינה.

44. בשלב מסוים חזרתי לגור עם הוריי באשדוד כיוון שלא יכולתי לממן את שכר הדירה עקב חוסר
היכולת להחזיק עבודה. במקביל, המשכתי להתנדב כ-20 בשבוע במרכז, ללא תמורה.

45. באותה תקופה התחלתי לשתות יותר ויותר אלכוהול. אני ושני הטבחים האחרים בבני ברוך
פיתחנו אלכוהוליזם, כתוצאה מהגישה הבלתי מוגבלת לכמויות גדולות מאד של אלכוהול,
ותרבות שעודדה שתייה מופרזת. כך למשל היה נהוג להרים "לחיים" עשרות פעמים בכל
סעודה, חברים נהגו לתרום בקבוקי אלכוהול איכותי לסעודות, היתה מסורת של הכנת
אלכוהול במקום " כ-100 בקבוקים בשבוע. בנוסף, היתה מסורת של שתיית אלכוהול במטבח
כחלק מהתורנות. לייטמן עצמו נהג לשתות כמויות גדולות ואמר לי פעם אחת, כשהקדמנר
להגיע לפיקניק שבו הוגש אלכוהול בשעות הבוקר, שהוא אלכוהוליסט. עס זאת מעולם לא

ראיתי אותו מתנהג כשיכור.
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46. רבים בקבוצה היו אלכוהוליסטים. אני לא רוצה לציין שמות של אנשים פרטיים אבל אם
אשאל על כך אוכל לתת שמות.

47. בסוף 2003 או תחילת 2004 התרחש קרע בתנועה על רקע "מרד" של נציגו של לייטמן
במוסקבה, אדס בשם מוטי מורדכיוף. מורדכיוף ניסה לתפוס את מקומו של לייטמן ולייטמן
החליט לסלקו מהתנועה. יחד אתו החליט לייטמן לסלק מהתנועה אנשים נוספים, 10-12
אכשים מהקבוצה הפנימית, כולל אותי. מעולם לא קיבלתי הסבר מדוע הוחלט על העזבתי אך

הנחתי שלייטמן חשד שאני מקורב לאותו מורדכיוף.
48. חשתי שיש כוונה להשפיל אותי השפלה פומבית באחת השבתות והחלטתי להישאר בבית הוריי

באשדוד ולא להגיע.
, חתנו של 49. ואכן, בדיעבד דווח לי על ידי חבר בשם ה' ד' שבמפגש שבת הקריא מיכאל סנילביץ'
ליישמן וחבר הדירקטוריון הרוחני, רשימה של אנשים, והס התבקשו לעזוב את המרכז בו
ברגע. ה' ד' היה שם בעצמו והיה חלק מאותה רשימה. סנילביץ' הבהיר שאותם אנשים אינם
רשאים לשוב עוד. לאחר מכן גס פורסם בפורום של הארגון מכתב עם שמות המסולקים. לצערי

לא איתרתי עותק של מכתב זה..
50. חברי המעגל הפנימי קיבלו הוראה לא ליצור אתנו קשר יותר. אני יודע זאת כיוון שאני זוכר

שראיתי את המכתב שפורסם בפורום.
51. בנוסף, ידעתי ממקרים קודמים, מהצד השני של מי שנשאר בקבוצה כשאחרים מועזבים, שמי

שמועזכ מבני ברוך, יוצאת הוראה לא ליצור אתו קשר.
52. הסבירו לנו ששמירה על קשר עם חבר שהורחק היא פגיעה בסולידריות החברתית. המטאפורה
: הקבוצה היא מעין סירה שבה נמצאים כל החברים. חבר שהשתמשו בה היתה "הסירה"
שפוגע ברמה הרוחנית של עצמו (למשל, על ידי שמירה על קשר עם חברים שהורחקו) פוגע

בסירה ובכך מסכן את הרמה הרוחנית של כל החברים.
53. מדובר בהוראה אכזרית מאד כיוון שעבור הפעילים המסורים בבני ברוך, הקבוצה היא מרכז
החיים והחברה. אנשים משקיעים את רב שעותיהם במרכז ומתנתקים (או מצמצמים מאד
קשר) מחייהם הקודמים, ואם מסלקים אותם הס נשארים מנותקים חברתית לחלוטין. בני
ברוך לא מסתפקים בניתוק קשר עם האדם שהועזב, אלא מורים לחברי הקבוצה לנתק קשר גס

עם משפחתו וילדיו. כאמור, מדובר באכזריות קשה.

תקופת הנידוי מבני ברוד - 2004-2008 .

54. הסילוק היווה נקודת משבר בחיי, וטראומה שנמשכת עד היום.

55. בעקבות ה"גירוש" נפלתי, מיידית, לדיכאון. בעיית האלכוהוליזם החריפה. היו לי סיוטי לילה
אודות לייטמן והקבוצה. הייתי בודד כיוון שצמצמתי את הקשרים החברתיים שהיו לי לפני י

שהצטרפתי לבני ברוך.

56. השנים שאחרי שהורחקתי ועד שחזרתי לפעילות (ב-2008) היו הקשות בחיי. הרגשתי מוות
רוחני. קשה להסביר את התחושה הזו למי שלא חווה אותה.
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57. זה הלה כמו להיזרק מהעולם שלי בבת אחת לעולם שונה לחלוטין, גם רוחנית, גם פסיכולוגית
וגס פיזית.

58. זכור לי שלאחר שהורחקתי מהקבוצה, אנשים אמרו לי שהם לא מזהים אותי. אפילו חברים
ובני משפחה. כשהתחלתי בבני ברוך הייתי אדם בריא, רזה, שמח ונעים לבריות. כשעזבתי את
הקבוצה הייתי שמן, אלכוהוליסט, מלא כעס, אלים ודיכאוני. זכור לי מקרה בו נתקלתי

בתכתובת בין חברים, שלא היתה מיועדת לי, ושבה נאמרו הדברים הללו.
59. לא פניתי לקבל טיפול נפשי באותה תקופה כיוון שחשבתי שהבעיה שלי היא רוחנית ולא רגשית.
! 60. בשנים שלאחר סילוקי גרתי עם הוריי באשדוד. התאוששתי לאט מבחינה מקצועית ורכשתי
1 כגקצוע - קופירייטינג, ניהול תוכן וקידום מכירות באינטרנט, והתפרנסתי מעיסוקיס אלה, אך

במקביל המשכתי לשתות אלכוהול ולחוש דיכאון וריקנות קיומית. על אף שסולקתי מהקבוצה
לא הצלחתי להשתחרר מהמסרים שהעכירו לי - שפעילות ההפצה והחיבור לקבוצה הן
הפעילויות היחידות בעלות חשיבות רוחנית וכל יום שבו אני לא משתתף בהן הוא "יום

מבוזבז" מבחינה רוחנית, ש"הלך לי הגלגול", במילותיו של לייטמן. הרגשתי שחיי ריקים ושאין

שוס טעם לדבר.
61. כתוצאה מהמצוקה שחוויתי התחלתי להשתמש בתדירות גדולה בסמים מסוגים שונים, כולל

תחליפי הרואין. פעם אחת אפילו אושפזתי בגלל מנת יתר של מורפיום.
62. כששתיתי אלכוהול חוויתי התקפי זעם שלעתים רחוקות הביאו אותי עד אלימות. באחת
הפעמים חוויתי התקף זעם בבית הוריי והס נאלצו לקרוא למשטרה שעצרה אותי לכמה שעות.

לא הועמדתי לדין על כך והתיק נסגר.
63. באותה תקופה לא העזתי אפילו לשמוע את שיעוריו של לייטמן באינטרנט, כיוון ששמעתי
שאמר שאני וכל יתר האנשים ברשימת המודחקים אינם תלמידים שלו יותר ואינם רשאים
לקבל ממנו הנחייה רוחנית. מובן שגם לא העזתי יותר להגיע למרכז מסיבה זו. חברים אחרים
כגקבוצת המודחקים יצרו קבוצה חדשה בבני ברק, שם שמעו ביחד שיעורים של לייטמן. הס לא
קיבלו את הדין וניסו לפנות לבני ברוך או ללייטמן בתחינה להתקבל שוב, אך לא קיבלו שום
תגובה. האמנתי בלייטמן כל כך שהאמנתי שללמוד במנותק ממנו את שיעוריו לא יקדם אותי

רוחנית.

החזרה לפעילות במסגרת מפעל ההפצה - 2008-2012

64. בסוף שנת 2007 קיבלתי מסר (דרך החבר ה' ד' ששמע מחבר נוסף שאותו כבר החזירו)
, ביניהם אני, רשאים לחזור לבני ברוך. כשם שלא קיבלנו הסבר שהאנשים שסולקו ב-2004
כ<דוע סולקנו, כך גס לא הוסבר לנו מודע הותר לנו לחזור. שמחתי והתרגשתי מאד למשמע
הבשורה כיוון שלמרות שחלפו ארבע שנים לא השתחררתי מהמסרים שספגתי במרכז: שאין

משמעות לקיום שלי, ושאני בדרגה רוחנית נחותה, אם אינני נוטל חלק בהפצה ובקבוצה.

65. לכן, בינואר 2008 כתבתי גס אני דוא"ל לבני ברוך שבו ביקשתי להירשם לקונגרס הקבלה של

שנת 2008. קיבלתי תשובה שבקשתי נמצאת בבדיקה, ולאחר זמן קצר קיבלתי תשובה חיובית,

שאני רשאי להגיע ל לקונגרס הקבלה של 2008, ובמשתמע - לחזור לפעילות התנועה.
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פנייתי להירשם לקונגרס, והתשובות שקיבלתי מצ"ב ומסומן נספח 3.

66. עם קבלת הזכות לחזור לפעילות במסגרת התנועה, פניתי ללייטמן והצעתי לסייע בפעילות
ההפצה באמצעות הכישורים שרכשתי בשנים בהן הייתי מחוץ לארגון - קופירייטינג, ניהול

תוכן ופרי. לייטמן השיב לי אישית וכך החלה פעילותי ה"מקצועית" בבני ברוך.
67. למרות שחזרתי לפעילות כבר לא שבתי לקחת חלק בפעילות הקבוצה הפנימית, משום שהיתה

לי תחושה עמומה שחברות בקבוצה הפנימית תדרדר אותי נפשית.
68. אציין כי מספר חברים בקבוצה (אני זוכר למשל את חבר הדירקטוריון גבריאל שוסטרמן)
הבהירו לי שאס ארצה לשוב ולהיות חלק מהקבוצה הפנימית אתקבל בברכה (אני זוכר

שבאותה תקופה לא עבדתי ואמרו לי שברגע שתהיה לי עבודה אוכל לחזור).
69. מאחר ולא הייתי חלק מהקבוצה הפנימית, לא עברתי לגור קרוב למרכז אלא המשכתי
להתגורר באשדוד. לא הגעתי לשיעורים באופן סדיר אלא רק אחת לשכוע-שבועייס בממוצע.
עם זאת, התעוררתי מדי בוקר בשלוש בבוקר והאזנתי לשיעור בוקר יוס-יום. הקפדתי לשמוע
גס את הקלטות שיעורי השבת, ואת ישיבות החברים (המיועדות לכל חברי בני ברוך, לא רק
לקבוצה הפנימית), והשתתפתי או האזנתי לכל הישיבות הסגורות שהיו רלבנטיות לעבודת

המפעל - ישיבות בהן השתתפו הנהלת מפעל ההפצה, חברי הדירקטוריון ולייטמן.
70. להערכתי בתקופה זו (2008-2012) הקדשתי להאזנה לשיעורים ולמפגשים השונים (לא להפצה)

כ-30-40 שעות בשבוע.
71. כנוסף, הקדשתי לפעילות ההפצה (במסגרת ניהול מחלקת בלוגים ומוניטורינג - ר' בסעיפים

76-78, 196-203, 214 להלן) כ-30-40 שעות נוספות בשבוע, בממוצע, בהתנדבות מלאה.
72. לא הרגשתי שהשקעת כ-11 שעות עבודה ביום, שבעה ימים בשבוע, היא מוגזמת כיוון שזה
נחשב נורמלי לחלוטין בבני ברוך. אנשים שעובדים במפעל ההפצה מקדישים לעתים קרובות כ-

15 שעות ביום להפצה.
, והגעתי למרכז לשיעורים רק מדי 73. עבדתי מהבית בפעילות הפצה והאזנתי לשיעורים ולמפגשים
פעם (פעם בכמה שבועות) ובחגים. עם זאת, חלק גדול מהאנשים שאתם עבדתי באופן צמוד
, פאשה ירוסלבסקי, אלכסנדר קוזלוב - כולם ויומיומי (גבריאל שוסטרמן, מיכאל סנילביץ'
בכירים בבני ברוך ומקורביו של לייטמן) היו חברים בקבוצה הפנימית. מתוך המעורבות
היומיומית בפעילות המפעל (שאני הייתי חלק מההנהלה שלו), המעורבות בתכתובת הפנימית
של הארגון והתקשורת היומיומית האינטנסיבית עם חברי הקבוצה הפנימית, נחשפתי
להתנהלות הקבוצה הפנימית, הדירקטוריון ולייטמן באופן יומיומי ומתמיד. גס מכוח העובדה
שניהלתי עשרות מתנדבים (להלן בסעיפים 76-73, 214) נחשפתי לבעיות ולק תפליק ל\י ם השונים

ובין חברי הקבוצה ולאופן בו התנהלה הנהגת בני ברוך כדי לפתור אותם.

74. למרות שלא הייתי חבר הקבוצה הפנימית, כחבר הנהלת המפעל, היה לי בהחלט "מעמדי'
בקבוצה וקירבה להנהגת התנועה, וזאת בזכות כישוריי המקצועיים והתפקידים שמילאתי
לטובת הארגון בזכותם. מכיוון ששימשתי כמנהל מחלקה במפעל (תפקיד בכיר יחסית), הייתי

חלק ממספר רשימות תפוצה של בני ברוך בשפות שונות, קבוצות סגורות באינטרנט, שיחות !
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סגורות של מנהלי מחלקות המפעל וכוי. במסגרת עבודתי נחשפתי לאלפי מסמכי דוא"ל פנימי
של בני ברוך, צ'טים, שיחות סקייפ וכר בנושאים הבוערים שהעסיקו את לייטמן והדירקטוריון,

וכך נחשפתי להתנהלות של חברי הקבוצה הפנימית, הדירקטוריון, הועדות ולייטמן עצמו.
75. לכן, גם בתקופה זו שבה לא הייתי חבר במעגל הפנימי, הייתי מעורה בדינמיקה בין לייטמן,

חברי הדירקטוריון וחברי הקבוצה.

עבודתי במנהל מחלקת בלוגים ומחלקת מוניטורינג
76. בתחילת פעילותי בתקופה השניה הצעתי לסייע בפעילות ההפצה באמצעות הכישורים שרכשתי
בתקופתי מחוץ לארגון. באותה תקופה עסקתי בקופירטיינג ויחסי ציבור והצעתי להעביר
לפעילים שיעורים בפרסום. במשך מספר חודשים העברתי שיעורים לחברי הקבוצה הפנימית

וכמה מנשותיהם לאחר מכן הצעתי לייצר "פרסום ויראלי" לבני ברוך: להפעיל אנשים רבים !ו
מקרב התנועה כדי לקדם את הרעיון של בני ברוך באינטרנט.

: 77. כך הקמתי מחלקה במפעל ההפצה, מחלקת בלוגים. אבהיר כי בתרבות הרוסית (אליה
ו משתייכים מרבית חברי ותומכי בני בתך, כמו גס לייטמן) תרבות כתיבת הבלוגיס מפותחת
ביותר. יש אתרי בלוגים רבים העוסקים בנושאי רוחניות ודת, וביניהם בלוגריס רבים העוסקים
בבני ברוך. ליישמן סבר שלתרבות הבלוגים יש תפקיד חשוב בהפצת חוכמה הקבלה. תפקידי
היה אפוא לדאוג שיכתבו על בני ברוך כמה שיותר, ושהכתיבה תהיה חיובית ואוהדת, כדי

להגיע לקהל רחב ככל הניתן.
78. כמנהל מחלקת הבלוגים הייתי אמון על מערך המתנדבים שכתב תכניס על בני ברוך ופרסם
אותם כבלוגיס ובתגובות לבלוגים. אני מילאתי את התפקיד בהתנדבות. תחתי עבדו
(בהתנדבות) 30-60 איש (תלוי בתקופה), ובסה"כ הושקעו בה סדר גודל של מאות שעות עבודה

בשבוע, כולן בהתנדבות. כל המתנדבים עבדו מהבית בשעות אחה"צ.
79. למרות שלא הייתי כבר חלק מהקבוצה המקורבת ביותר ללייטמן, עדיין הייתי מוקסם ונתון
להשפעתו. האמנתי בכל מאודי בהיותו מקובל, בכך שהוא נמצא רוחניות בעולמות עליונים
ושהוא בעל כוחות על. עדיין התרגשתי מנוכחותו ורציתי יותר מכל דבר אחר לרצות אותו
ולהיות בקרבתו. האמנתי ששהייה בקרבתו וקידום רעיונותיו בציבור מעלה אותי למדרגה

רוחנית גבוהה יותר ושאין דבר אחר טוב יותר שאני יכול לעשות עם הזמן שלי.

80. כאמור, תפקידה של המחלקה היה לקדם את רעיונותיו של לייטמן באינטרנט, בעיקר בקרב
הקהל הרוסי הלא יהודי. מחלקת הבלוגיס נחשבה להצלחה גדולה כיוון שקידמה מאד את

ההפצה - הצלחנו לגרום להרבה מאד אנשים להיחשף לתכנים של לייטמן.

81. באותה תקופה עבדתי גס כעצמאי. השתכרתי כקופירייטר ואיש שיווק דיגיטאלי. כחלק
מהתקופות הצלחתי להתפרנס מהעיסוק במקצוע זה ובתקופות אחרות השקעתי את כל זמני

בבני ברוך ולא עסקתי בעבודה בתשלום. ;

ל8. לא חשבתי שזה בעייתי באופן מיוחד כיוון שבבני ברוך ישנס לא מעט אנשים ש"מתמכריס" 1

לפעילות בני ברוך ומפסיקים או מצמצמים מאד את העבודה בתשלום. כך למשל זכור לי
-

י

 י

שבסביבות 2010 הגיע בחור בשם אנדרו שהיה קשור לתעשיית הקולנוע בארה"ב. הוא הגיע
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לישראל לתקופה קצרה כדי לעשות פרויקט וידיאו מסוים בבני ברוך, אך התמכר לפעילות,
"נתקע" במרכז ולבסוף חזר לארה"ב רק אחרי חודשים רבים כשהוא מרושש ובמצב נפשי לא
יציב. היה גס בחור בשם א' ק/ האחראי מטעם בני ברוך על הפצה בארה"ב, איש סאונד קנדי
מפורסם, שהתמכר לפעילות ההפצה והפסיק לעבוד למחייתו עד שהגיע לפשיטת רגל, ושקע
לדיכאון עמוק (למיטב ידיעתי לא התאושש עד היום). היו עוד הרכה מקרים כאלה. אני לא

סבור שראוי לפרט שמות של אנשים פרסיים כאן אבל אס אשאל על כך אוכל לתת דוגמאות.
1 83. בכל אותו זמן, גס כשהייתי עסוק ימים שלמים בפעילות בני ברוך, המשכתי לשתות אלכוהול
ולצרוך סמים. בדיעבד אני סכור שהתלות בחומרים אלה נבעה מהדיסוננס שבין המחשבה שאני
ו חייב להיות חלק מבני ברוך והאמונה שלייטמן הוא מקובל אמיתי לבין האופן שבו התנהלו

| הדברים בבני ברוך בפועל (סעיפים 95-98 להלן).
84. בהשפעת חומרים אלה הייתי במצב נפשי גרוע ותוקפני כלפי בני משפחתי.

ו

ן

עזיבתי את בני ברוד בפעם השניה (2012-2013) ;

85. ב-2010, כשכבר לא היתה שוס ברירה, משפחתי לחצה עלי לקבל טיפול. התחלתי טיפול לגמילה
מאלכוהול וסמים אצל פסיכיאטר מומחה.

86. תהליך ההתפכחות מאלכוהול לא היה חלק, והיו לי מעידות בדרך. כך למשל ב'2012 הגעתי
לכנס בני ברוך בגני התערוכה ושתיתי אלכוהול שמישהו נתן לי (למרות שלא היה אלכוהול
בכנס). השתכרתי כל כך שיצאתי מהכנס ובסופו של דבר אושפזתי כיוון שהכליות שלי נפגעו

משתיית האלכוהול המרובה.
87. עם תהליך ההתפכחות ובעקבות הטיפול הנפשי יכולתי לראות את ההשפעה החמורה של בני
ברוך עלי ועל חברים נוספים סביבי. ע0 זאת, באותה תקופה עדיין האמנתי בלייטמן וראיתי בו
סמכות רוחנית ואדם קדוש ונעלה רוחנית אבל הספקות בארגון (להבדיל מלייטמן עצמו)

ובהתנחלותו התגברו לאט.

83. למרות זאת, לקח זמן רב עד שהעזתי להודות בפני עצמי שאולי מקומי לא בבני ברוך.

89. על רקע מחשבות ה"כפירה", בסביבות 2012 התחלתי להפחית משמעותית את שעות הפעילות
שלי בפעולות הפצה. עדיין הקשבתי לשיעוריו של לליטמן אבל בתדירות הולכת ופוחתת.

: יצרו אתי קשר אנשים מהקבוצה 90. קיץ 2013 היה נקודת מפנה במשבר האמונה שלי
האמריקאית של בני ברוך וסיפרו לי על פעיל התנועה בן גילי, פטריק לגו, שהתאבד בקנדה. הס
סיפרו לי שהוא חלה פעיל מרכזי בתנועה, מעמודי התווך, ושהוא התאבד. הפעילים נרעשו כיוון

שברגע שהוא התאבד, לייטמן ובני ברוך התנערו ממנו לחלוטין, כאילו לא היה קייס מעולם.

1111̂ 6ו1* - ו^3113ג31>1 65" שבו פרסמו 91. באותה תקופה עלה לאינטרנט אתר באנגלית שנקרא "

פעילים אמריקאים שעזבו את הקבועה ביקורת על התנהלות בני ברוך כיחס לאותו אדם
שהתאבד ובנושאים אחרים.

91. בסמוך לאותו זמן נתקלתי בפוסט שפרסם לייטמן כמה שנים קודם לכן, בו כתב שמי שלומד

קבלה לא צריך תרופות נגד דיכאון, שהשימוש בהם לא עוזר, ושמי שלומד קבלה, גס אם
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לעתים ייכנס למצבים רעים, "ההנהגה העליונה לא תיתן לו להתנתק". ליישמן השווה שס
1 תרופות נגד דיכאון לסמים. אני זוכר שכשקראתי את הפוסט הזה התרגזתי כיוון שאני נטלתי
! תרופות כאלה במסגרת הטיפול בהתמכרות לאלכוהול - וחשבתי שלייטמן לא יודע על מה הוא

מדבר.
93. הנחתי, בעקבות דבריס שקראתי בפייסבוק, שאותו פטריק התאבד כיוון שנמנע מתרופות נגד

דיכאון בשל הוראותיו של לייטמן.
94. אציין שבני ברוך היא סביבה מרובת-סטרס. אני מכיר באופן אישי שני אנשים מהקבוצה
שהתפרצה אצלם סכיזופרניה ונזקקו לאשפוז פסיכאטריי. בנוסף, אני יודע באופן על שלושה
; יורנו - בחור מקרים של חברי בני ברוך שהתאבדו� על פטריק שמעתי מחבריו באינטרנט
גרמני שהכרתי בכנס בני ברוך; חבר קבוצה נוסף מרוסיה, ואישה בשם א' ג' מקבוצת פתח

תקווה.
95. גס על רקע הטענות שבני ברוך, וכפרט לייטמן, היו קשורים לאותה התאבדות בכך שהשפיעו על

אדם לא מאוזן להפסיק ליטול תרופות, נוצר אצלי סדק באמונה בלייטמן.

96. חיפשתי עוד חומרים בשאלה האס בני ברוך היא "כת". עם הקריאה הביקורתית, הפסקתי
להאמין שלייטמן הוא מקובל אמיתי, שהוא פועל בהתאם לעולמות אבי"ע הרוחניים כפי

שמקובל אמור להיות.

97. בעקבות הסדק שנוצר באמונה שלי בלייטמן עצמו לא יכולתי להתכחש יותר לשאר מאפייני
ההתנהלות בארגון: הדיקטטורה של לייטמן, השליטה של הדירקטוריון בחברי המעגל הפנימי,
השיעבוד של חברי הקבוצה לטובת האינטרסים של הארגון והניצול וההשפלה הכרוכים
בהשתתפות בקבוצה: ביטול עצמי מוחלט כלפי לייטמן והקבוצה, יחס משפיל כלפי נשים,

תשלום כספים רבים, שקרים בנוגע למידת הדתיות של הקבוצה וכוי.

98. כאמור, כבר במסגרת עבודתי כשקראתי חומרים ביקורתיים על בני ברוך באינטרנט (כדי לנסות
ולמתן את הביקורת על בני ברוך) שמתי לב שבני ברוך עונה מבחינה.פורמלית על המאפיינים
של כת. ככל שגברו ספקותיי, התחלתי לחפש באינטרנט עוד חומרים על כתות והשתכנעתי

בהדרגתיות שבני ברוך אינה רק מתנהלת כמו כת אלא שהיא באמת כת.

99. לא הודעתי לאיש על החלטתי אלא התנתקתי באופן הדרגתי מהפעילות והפסקתי לעסוק
בפעילות ההפצה במהלך 2012.

100. הנהגת התנועה עדיין יצרה אתי קשר כדי לבקש ממני לכתוב עליהם דבריס באינטרנט, אולם
לאט לאט התחלתי לכתוב דבריס ביקורתיים יותר, עד שהפסיקו לבקש.

01ג. בקיץ 2013 ניתקתי כל קשר עס הקבוצה.

אורחות החיים של הקבוצה הפנימית בבני ברוד

* מעמדו של לייטמו בקבוצה הפנימית
102. לייטמו הוא אדם מאד כריזמטי. קשה להסביר את זה אבל היה לי מאד נעים להקשיב לו.

משהו באופן שבו הוא דיבר גרם לי לרצות להמשיך להקשיב לו ולכן למרות שפעמים רבות לא
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התחברתי לתוכן של הדברים (לפירושים שנתן לכתבים), נמשכתי לאופן שבו הוא דיבר.
במקרים רבים (כמעט כל יום) סיימתי להאזין לשיעור של ליישמן ולא זכרתי על מה דיבר בכלל.
103. כששמעתי שיעורי קבלה הרגשתי התרגשות גדולה, תחושה כאילו אני נפגש עם משהו אמיתי.
לדברים שהוא אמר היה כוח חזק וממגנט. בדיעבד אני סבור שהכוח שלהם נבע מחוכמת

הקבלה עצמה (שהיא מאד מושכת בעיני).

104. אנשים אחרים (בעיקר נשים) היו מדברים על השיעורים של ליישמן כתחושת התעלות רוחנית,
כאילו הם נמצאים בעולמות רוחניים בזמן שהם בשיעור. נשים סיפרו לי שבזמן שלייטמן דיבר
הן לא יכלו שלא להסתכל עליו. במקביל, אחת התופעות הנפוצות בשיעוריו של לייטמן היתה
תחושת עוררות מינית אצל הגברים שהאזינו לו. זה היה דבר שגרתי שנהגנו לדבר עליו לעתים

קרובות. אני ביישן ולא אוהב לדבר על זה אבל אחרים בהחלט דיברו על כך לעתים קרובות.
105. פולחן האישיות בתנועת בני ברוך כלפי לייטמן הוא טוטאלי. דברי לייטמן (המכונה בפי כל
פשוט "רב" - למרות שכאמור בסע<ף מסי 7מעולס לא הוסמך לרבנות) הם במעמד של דברי
אלוהים חיים. איש לא יעז לעולם לסתור אותו, אנשים מתייעצים אתו בענייניהם הפרטיים
ומצייתים להוראותיו. הוא נוהג לצעוק מדי יום על חברים בכירים בקבוצה ולהשפיל אותם,
ואיש לא מעז לדבר על כך, חברי בני ברוך משרתים אותו בכל דבר (מביאים לו אוכל, דואגים
לצרכיו, אחד מהחברים משמש כרופא הצמוד שלו, החברים מפחדים ממנו ומשתדלים לא

לפנות אליו אס לא חייבים).

106. ללייטמן יש דרך להעביר מסרים בלי לומר אותם מפורשות. הוא מצליח להביא את החברים
לפעול בדרכים מסוימות בלי להורות להם כך במפורש. יחס המורא וההערצה כלפי לייטמן הוא
, שרואה עצמו כגאון הדור, ברמת תוצר של מסרים שהועברו לחברים על ידי ליישמן עצמו

החשיבות הרוחנית של משה רבנו, שהוא יד ימינו של הבורא בפעילותו לגאולת העולם.

107. לייטמן עצמו נוהג ומדבר על עצמו כבעל כוחות על, ומטפח במגוון רחב של מסריס עמומים את
התחושה שיש לו כוחות על בקרב החבריס בקבוצה. למשל, הוא מחלק כדורים שהכין לבד
ואמורים להיות בעלי יכולות ריפוי. הוא היה נוהג לדבר כאילו הוא נמצא בעולמות אבי"ע

הרוחניים.

108. הרעיון שהוא יהיה המנהיג הרוחני של העולם כולו (רעיון שמקובל על ידי רבים מחברי
הקבוצה) משתמע מזה שהוא נמצא בדרגה גבוהה בעולמות הרוחניים, שהוא "עבר את
המחסום" (מונח של לייטמן לתיאור מי שנמצא בעולם הרוחני והגשמי בו זמנית), דבר שכמעט
אף אדם בדור שלנו לא הצליח לעשות. לייטמן מחזיק בבלוג רשמי. לכאורה מטרת הבלוג היא
הפצת חוכמת הקבלה בלבד. בפועל, בבלוג יש אלפי תמונות פרופיל של לייטמן עצמו, בפוזות

שונות. לתמונות אלה אין שוס מטרה מלבד הצגת לייטמן כמנהיג ודמות רוחנית נשגבת.
מספר תמונות מהבלוג האישי של לייטמן להמחשה מצ'יב ומסומנות נספח 4. ?

109. דוגמה נוספת לאופן בו מעביר לייטמן לחברי הקבוצה את המסר שמקומו עם שועי עולם הינה

למשל, ביוזמה שהיתה לו בשנת 2009, לשלוח מכתב פתוח בשמו למנהיגי העולם, לכבוד כנס

206 (כנס מנהיגי 20 המדינות המתועשות). ראו למשל לעניין זה דוא"ל שקיבלתי מאלי וינוקור
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(מבכירי בני ברוך) שבו נאמר ש"רב רוצח שנחליף את השס במכתב מאובמה לפוסלן ולנסות
להעביר אלין". הדוא"ל נשלח אלי כיוון שכקופירייטר התבקשתי לעזור בניסוחו.

העתק התכתובת בעניין מכתבו של ליישמן לאובמה/פוטין מצ"ב ומסומן נספח 5.
110. מבחינה רשמית, הגדולה של ליישמן נובעת מטענתו שאין בדורו אף מקובל אחר שמלמד את
; הקבלה האמיתית. רק לימוד הקבלה מפיו (ולא מפי "מתחריו", תלמידיו האחרים של הרב"ש)

? יכולה להציל את העולם מחורבן.

111. הפילוסופיה של לייטמן מציגה תמונה בינארית של העולם: עולם הריק החלול של החילונים
והדתיים שאינם בקבלה (בעולם זה נמצאים 990/0 מבני האדם} ולעומתו עולם הקבלה
הלייטמני, שבו נמצא האחוז האחד שיכול ללמוד את הקבלה האמיתית, שחי חיי אושר וסיפוק

ו וסופו התעלות רוחנית.
112. לייטמן נהג לומר שמי שלא 'יעבר את המחסום" (קרי, זכה להתעלות רוחנית) הינו "בהמה".
ליישמן אמר פעם שהאנשים היחידים זולתו שזכו "לעבור את המחסום" חינם שישה-שבעה
מתלמידיו. אני הכנתי אמירה זו כמתייחסת לחברי הדירקטוריון הותיקים (כגון גלעד שדמיו,

אביהו סופר, מיכאל סנילביץ', מרק ליקוותיק, טמיון וינוקור, אורן לוי). המשמעות שכולנו
חבנו מדברים אלה היתה שאנחנו בהמות, והוא במעמד רוחני נשגב.

113. רבים מחברי הקבוצה הפנימית אכן האמינו שאותם חברי דירקטוריון רוחני עברו גס הס את
"המחסום" ולכן נמצאים בדרגה רוחנית עליונה. מסיבה זו חששו להתעמת אתם, להעביר

עליהם ביקורת או לעשות משהו שלא יעלה בקנה אחד עס רצונותיהם.

114. אסביר, שהפילוסופיה הלייטמניסטלת דוגלת בגלגול נשמות. משמעות הדבר הוא שאדם שלא
לעבור את המחסום" כידון למוות גשמי והתאילנות רוחנית. מי שלא פעל מספיק כדי הצליח "
לקדם את עצמו רוחנית בגלגול הנוכחי, כאילו "בזבז את הגלגול הזה". ליישמן הכניס בדבריו
חרדה בלבבות חברי הקבוצה הפנימית מפני "בזבוז הגלגול". הוא אמר דברים שמהם השתמע

שיתרגש עלינו אסון נוראי אס דבר כזה יקרה.

© שיעבוד חברי הקבוצה למטרותיהם של ליישמן והדירקטוריון
115. חייהם של החברים בקבוצה הפנימית נשלטים במידה רבה על ידי רצונותיהם וגחמותיהם של

לייטמן ועושי דברו -- חברי הדירקטוריון.

116. קשה מאד להסביר מבחוץ את כל מנגנוני השליטה הפסיכולוגיים והרוחניים המופעלים על אדם
הנמצא בקבוצה. אני יודע שבזמן שהייתי בה חשבתי שאני חופשי לפעול כרצוני אך בדיעבד,
כיוס אחרי שיצאתי מהקבוצה, אני חש שלא בחרתי באמת את בחירות החיים שלי אלא נתתי
לאחרים לבחור עבורי. באופן אישי אני חש שעברתי שטיפת מוח. ישנן החלטות רבות שעשיתי
בזמן שהליתי בבנל ברוך שכיום נראות לי בלתי רציונליות. למשל�. להתחתן עם אותה בחורה,

ההתנתקות מהחברה.. הויתור על כל התחביבים שלי (מוזיקה, קריאה וכוי).

117. ידוע לי שבתקופתי, רבים בקבוצה היו מתייעצים עס לייטמן בכל שאלות החיים - נישואין,

עבודה, בריאות וכוי. המלצות של לללטמן היו למעשה חובה כלוון שאלש לא העז לפקפק בדבריו.
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לייטמן גס היה נותן לאנשים כדורים (שאותם אמר שהכין לבדו) לטיפול בתופעות שונות (ר'
סעיף 107 לעיל)

118. לייטמן שכנע אותנו באינספור הזדמנויות (שיעורי בוקר, מפגשי חברים, סעודות שבת ופר') שכל
פעולה שאינה מכוונת לטובת קידום מטרות בני ברוך (הפצת הקבלה וביטול עצמי כלפי
הקבוצה) הינה נחותה ובזויה. לכן הפנימו החברים שיש לפעול כך שכל פעולה תתאים לצרכיה
של בני ברוך. חלק מהדרישות לחיים בהתאם לדרכו של לייטמן נמסרו בעל פה, אולם חלק עוגנו

בתקנוניס שונים שהוכנו ופורסמו בקרב חברי הקבוצה ע"י חברי הדירקטוריון.

תקנוני בני ברוך
119. בשנת 2009, כשעבדתי במפעל ההפצה, נתקלתי בתקנון לחברי קהילת בני ברוך, תחת הכותרת
"תקנון קבוצת "בני ברוך" - קבוצת ברית". לייטמן וחברי הדירקטוריון אמרו לנו שהתקנון

מחייב את כל חברי המעגל הפנימי (להלן = "התקנון").
120. אציין שכבר כשהצטרפתי לקבוצה לראשונה היו כללי התנהגות בעל פה אולם הס היו יותר

מופשטים וכלליים.
121. אבהיר כי התקנון לא עיגן את כל הכללים החברתיים הנוקשים שהוטלו ונאכפו בקפדנות על
חברי הקבוצה הפנימית, אלא רק את המרכזיים וה"מהוגניס" שבהם. היו כללים נוספים (כגון
האיסור לדבר עם מי שהורחק מהקבוצה, או הדרישה לצמצם מגע עם בני משפחה שלא חברים
בבני ברוך)ישלא עוגנו בכתב אלא נמסרו בעל פה. גם כללים אלה היו מחייבים והפרתם גררה

סנקציות כגון שיבוץ בעשיריות הנמוכות ביותר (ראו להלן בסעיף 157.3).
122. אני מכיר את טענתו של אביהו סופר, בעבר חבר דירקטוריון בני ברוך וכיום חבר ברשימת
הליכוד לכנסת, חבר סיעת "ביחד" ונציג במועצת עיריית פתח תקווה. סופר חינו לד ימינו של
לייטמן. סופר אמר בעבר ל"הארץי' שהתקנון אלנו מהווה מסמך רשמי או מחייב, שמעולם לא
התקבל שוס תקנון בקבוצת בני ברוך, ושמדובר בחומרים שמופצים על ידי גורמים שונים על

דעת עצמם.
123. זוהי היתממות, הטעייה ושקר מובהק. התקנון היה מאז ומעולם מסמך רשמי ומחייב ביחסים
בין הארגון לבין החברים. אין ספק בקרב חברי הקבוצה שהמסמך מבטא את דרישותיו של

לייטמן, רשהפרתו תגרור סנקציה שתיאכף על ידי "מוסדות הקהילה" של בני ברוך.
124. ידוע לי שלייטמן מאשר באופן אישי את התקנונים כיוון שלייטמן יזם את הכנתם ודיבר על

הצורך בתקנונים במשך שנים.
125. אישוש נוסף לטענה שלייטמן מאשר באופן אישי (ולעתים אף מכתיב) את כללי ההתנהגות בבני
ברוך ניתן למצוא בהקלטה של ראיון שערך אתו מנהל מחלקת מנהגים. מטרת הראיון היה
להסדיר את הכללים עליהס חייבים להקפיד חברי המרכז בשבתות ומועדי ישראל. ניתן לשמוע
בהקלטה שהכללים מוכתבים ע"י לייטמן (הראיון היה חלק מפעילות ועדה שהוקמה לשם

ניסוח תקנון המרכז לשבתות וחגים).

; 126. לנוחיות בית המשפט, הקלטת השיחה הועברה לחברה העוסקת בתמלול
ו
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חוות דעת מומחה מטעם חברת התמלול מצ"ב ומסומן נספח 6; תמלול הקלטת השיחה בין
לייטמן לראש מחלקת מגהגימ מצ"ב ומסומן נספח 7

מלבד נוסחי התקנון שנועדו להסדיר את הפעילות השוטפת של חברי הקבוצה, ואת כללי
ההתנהגות במרכז, הקפידו בני ברוך לפרסם גס תקנונים ספציפיים לאירועים השונים שארגנו,

כגון כנסים ("קונגרסים") או מפגשים מיוחדים, וכן תקנונים לקבוצות בני ברוך בחו"ל :

127. התקנון שצורף וסומן כנספח 1, המתפרש על לא פחות מ-13 עמודים, התיימר להסדיר את
מרבית תחומי החיים ושעות הערות של חברי הקבוצה. התקנון מכסה את קוד ההתנהגות
בפעילויות השונות במרכז (שיעור בוקר בלום חול, שיעור בשבת, סעודות, ישיבות חברים,
מטבח, התחברות טלפונית, התנהגות במרכז, שימוש בחומר) וכן את כללי ההתנהגות של החבר

ובני משפחתו מחוץ למרכז בני ברוך, כמו גם את השימוש בשם "בני ברוך" כלפי חוץ.

128. בנוסף: בפועל התקנון תיאר במדויק את המחויבויות שנטלו על עצמם חברי בני ברוך ביחסיהם
זה עם זה, עם נשותיהם ובחיי היומיום שלהם.

129. למיטב ידיעתי התקנון חל על חברי הקבוצה (בשינויים מסוימים) עד היום. אני יודע זאת כיוון
שקיבלתי ב-2015 נוסח ברוסית של אותו תקנון שהופץ לאחרונה.

130. התקנון קובע בין היתר את הכללים הבאים (מדובר בדוגמאות ספורות בלבד הממחישות את
האופי הקפדני, חובק-הכל והמקיף של המסמך:

0 נוכחות בשיעורי הבוקר - כל מי שמעיר את חברו בבוקר ומזהה בעיה בהגעת חברו חייב
; במהלך השיעור אין לצאת מאולם הלימוד מלבד לשירותים. להודיע לרושם נוכחות
ליושבים בשולחן מרכזי ומול המצלמות אין לצאת כלל. (לפי החלטה של ועדת החברה כל
; אדם אשר עבד או לימד מי שמכין קפה או תא בזמן השיעור יישאר מחוץ לעולם הלימוד)
עד שעה מאוחרת טרם השיעור יגיע לשיעור בכל מקרה אפילו אס ישן בשיעור. במקרים

חריגים יינתן אישור לישון באולם השני ע"י ראש מחלקת משאבי אנוש.
0 היעדרות משיעור מסיבות בריאותיות - (א). אדם לא יעדר משיעור בוקר מתחילתו ועד
סופו, היציאה מהשיעור מותרת אך ורק לצורך ביצוע עבודות במפעל "בני ברוך" באישור
ן (ב). אדם רשאי ראש המחלקה. במידה והוא לא נמצא באישור ראש ועדת משמעת
להעדר משיעור מסיבת מחלה חמורה של בן המשפחה הדורשת היעדרות, וטיפול בילדים.
; אדם (ג). היעדרות מהשיעורים עקב מחלה מותרת אך ורק מאישור מחלקת בריאות
אשר עבד או לימד עד שעה מאוחרת טרם השיעור יגיע לשיעור בכל מקרה אפילו אם ישן
בשיעור. במקרית חריגים יינתן אישור לישון באולם השני ע"י ראש מחלקת משאבי אנוש.

* שבתות - היעדרות משבתות באישור ראש המחלקה או אחראי המשמעת בלבד ,?
© שמירת מצוות - "כל חבר צריך לנהל אורח חילם דתי במרכז בני ברוך ובכל מקום אחר,
: שמירת שבת, כשרות, טהרת לרבות אשתו ובני משפחתו. עיקרי ההתנהגות הדתית הם
המשפחה וחינוך הילדים. כללי התנהגות חבר בני ברוך (התקנון המלא נמצא אצל ועדת

; ; כל הנכנס למרכז חייב לכבוש כיפה ולהעיר למי שאינו כן משמעת וניתן לקבלו)
* חזות חיצונית - אין ללכת עם תכשיטים כלשהם-. עגיל, שרשראות, טבעות, בכל חלקי

; גבר נשוי אינו עונד טבעת נישואין. הגוף
• השתתפות נשות חברי כני ברוך בפעולות חברתיות - אנו מצפים מכל אישה להשתתף בכל
: מאמר צהריים, מפגשים ביום ב', שיעור יום ו' בוקר, שבתות פעולה חברתית, ובכללן

וחגים.
• צניעות נשות חברי בני ברוך - כללי התנהגות לנשות חברי בני ברוך ?. כיסוי ראש המכסה
; כאשר את כל הראש (הקרקפת), ניתן להוציא שיער מאחור, אין הכוונה לסרט על הראש
; אין ליצור יש צורך לפנות לגבר או אישה לש לעשות זאת דרך בן הזוג בלבד, או באישורו

שום מגע בין בני הזוג בפומבי (הליכה יד ביד, חיבוק, ריקוד וכדומה).
© "חניכה" של משפחות חדשות ע"י ותיקות - על מנת לסייע בתהליכי הקליטה הנכונה ?

לחברה בבני ברוך תוקם מערכת חונכות בין המשפחות הותיקות לצעירות. בנוסף ינתנו
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שיעורי הלכות לגברים ולנשלם. גס אוכלוסיית ה "כלות* שבדרך" תעבור הדרכה לקראת
השתלבות בבני ברוך".

• יחס לבת הזוג -על הבעל להתיחס לאשתו כאל שותפתו לדרך הרוחנית, לכבד אותה
; החיים מראים כי ולהוקיר אותה על תמיכתה בו כמו שנהג הרב'יש וכמו שנוהג הרב
הגברים חלשים. תפקיד האשה בבני ברוך הוא קריטי. על האשה לעשות כל שביכולתה על
מנת להפוך את הבעל שלה למקובל. עליה לדחוף אותו אל החברה גס כשהוא נחלש ולא
רוצה בכך. עליה לדרוש ממנו התקדמות רוחנית; במידה והבעל סובל מירידה זמנית
(אובדן מוטיבציה, כל שכן דיבורים על עזיבה וכר) להודיע בדחיפות לאחד מהחברים
הקרובים יותר של הבעל דרך אשתו של החבר, למען יוכלו החברים לסייעו ולהחזירו
; ערב אחד בשבוע מוקדש לאישה למוטב: בכל יום להקדיש לאשה לפחות חצי שעה
ולמשפחה כלבד (ללא עבודה על מחשב או כל עיסוק אחר); בשנה בראשונה חייב הבעל
להקפיד ביתר תשומת לב על יצירת הקשר הנכון והתומך בינו לבין אשתו (לדוגמא : הבעל

חייב לחזור הביתה במהלך השבת לאחר סעודה שניה).
: תורנות • תורנויות -אסור לחברים להיעדר מאף אחת מהתורנויות שנקבעו להם, לרבות
שבת, תורנות לילה, תורנות תא, תורנויות שונות כלפי משימות דחופות שנקבעו ע"י רב או
; אדם היוצא לחופשה חייב הנהלה, או ועדת חברה (תרגומים, יין, עבודות בניה וכוי)

להודיע על כך ל לראש מחלקת משאבי אנוש ולראש המחלקה בה הוא עובד.
• פעילות הפצה תחת השם של "בני ברוך" - י'חל איסור גמור להשתמש בשם "בני ברוך"
למי שלא ממונה לכך במקומות ציבוריים ופרסום (כגון: מתנ"סיס, קהילות שונות,
מרכזים, עולמות, עיתונות וכוי) לצורך קידום ההפצה או לכל מטרות שהם. כל פעילות

מסוג זה מותרת אך ורק בתאום עם ראשי הפצה והנהלה".

131. התקנון לא הסתפק בקביעת כללי ההתנהגות אלא נתן גם את הרציונל שלהם, שהוא - שכל
: פעולה אנושית צריכה להיות מכוונת אך ורק לטובת בני ברוך. לדוגמא

• "סעודות בהם נמצאים חברי בני-ברוך מהווים חלק בלתי נפרד בפעילות קבוצתית למען
המטרה המועיד ליתר התחברות עם חברים ודבקות בבורא, להכללות, להעברת התפעלות

לחברים, להתבוננות בדברים שנאמרו בשיעור שלפני הסעודה ובסעודה עצמה".
* "אנו מעונייניס כי כל אשה אשר בעלה חבר קבוצת בני ברוך הפנימית תשתתף בחברת
הנשים באופן פעיל כחברה מן המניו, שכן מניסיוננו ניתן לראות עד כמה הדבר מסייע
להתפתחות הרוחנית. נשות בני ברוך החברות בחברת הנשים צריכות להתנהג על פי
המקובל בה, ולקיים את החלטות הרבנית והועדות השונות המצויות בחברת הנשים.
ועדת החברה של קבוצת נשים, היא גוף המביא לביצוע החלטות חברתיות של הרב, וועדת
החברה של קבוצת הגברים, ואחראית על החלטות חברתיות בקבוצת הנשים בתיאום עם

קבוצת הגברים".
• "ללא שוס קשר להיותנו חברה דתית, יש לצניעות האישה חשיבות גבוהה מאוד בבני
ברוך, כי אנו לא מעונינים שמשהו יסיח דעת הגברים ממטרת הבריאה. לכן, לבוש צנוע
והתנהגות צנועה הוא כלל ברזל בחברתנו. מי שלא שומר על כך - מזיק לרוחניות הקבוצה

ינקטו כנגדו צעדים משמעתיים".

העתק תקנון הקבוצה הפגימית צורף לעיל וסומן 1.

132. בסביבות שנת 2009 פורסם תקנון נוסף לחברי קבוצת בני ברוך (נספח 1 לעיל) כאמור, אני לא

הייתי חלק מהקבוצה הפנימית אבל נחשפתי אליו כיוון שהוא הועלה (כנראה בשוגג) לאינטרנט

וגרם נזק תדמיתי גדול לקבוצה. כמתנדב במפעל ההפצה והאחראי על מחלקת בלוגים (להלן)

התבקשתי על ידי חבר הדירקטוריון הרוחני גבריאל שוסטרמן לנסות למזער את הנזק
מחשיפתו ברשת,

: 133. התקנון המאוחר קבע בין היתר את הכללים הבאים

© לא להשתתף ולא לקבל שום כיוון "רוחני" אחר,
• לא לקרוא שוס חומר חוץ ממה שמקובל בקבוצה.
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• לא להקשיב לרב אחר.
• לשמור שלא לפגוע ברב, בקבוצה ובדרכם של בעל הסולם והרב ברוך שלום

אשלג.
• חובה להגיע לשיעוריו של הרב מדי בוקר בימות החול, בין השעות 15 =3 בבוקר

לשש בבוקר (היעדרות אסורה, היעדרות מטעמי בריאות רק באישור "ועדת
בריאות", חל איסור לקום, לצאת, לדבר וכוי בשעת השיעור).

• בזמן השיעור חייב כל תלמיד להחזיק את הספר בו לומדים פתוח במקום בו
מקריא הרב או הקריין.

• את אופן התנהלות הסעודה [סעודת השבת] קובע רב או אחראי הסעודה.
• מתחילים ומסיימים לשיר - רק לפי סימן מהרב / חבר האחראי על כך.

:14�13:40 (ראו • בימי חול יש להתחבר סלולרית לשיעור מפי הרב בין השעות 00
ההנחיות המפורטות בסעיף 6 לתקנון, נספח 2)

ראו גס נוסח נוסף של התקנון, בשפה הרוסית, מצ"ב ומסומן נספח 8.

134. דוגמה נוספת היא התקנון של "כנס ערבה" (אירוע שנתי של לייטמן לגברים המיועד לחברי

התנועה). מדובר בכנס בו משתתפים חברי המעגל הפנימי ותומכים נוספים. בתקופת הכנס

ההקפדה על אורחות החיים והדרישה לעסוק אך ורק בקבלה ולהתעלס מה"אני" מחמירה יותר

מביומיום. התקנון מופץ מבעוד מועד וכל משתתף נדרש לחתום עליו כמו היה חוזה, ואף לאתר

ערב שיחתום "ערבות" בשמו. התקנון של כנס ערבה נחלק ל"חוקיס פנימיים" ול"חוקיס
: גשמיים"

: 134.1. תחת הכותרת "חוקים פנימיים" נקבעו הכללים הבאים

• "אדבר עם חבריי, אך ורק על חשיבות המטרה וגדלות החברה. לא אדבר איתס
על הפצה או על עניינים אישיים. כמו כן, חצי מילה של ביקורת לא תצא ממני".

• "אציית בצורה מוחלטת לחברים שמונו להיות "שוטרים" ולפקח על קיום
התנאים באופן רשמי".

• "אני מתחייב להיות בתנועה אחת עם חבריי ולהשתתף בלב ונפש בכל הפעילויות
(שיעורים, ישיבות חכריס, סעודות, פעילויות חיבור").

• בזמן הסעודה אני מתחייב לשמור על שתיקה מוחלטת, ולדאוג שקודם מבוגרים
שבינינו ישבו.

• אני מתחייב ללון אך ורק במתחם הכנס.
134.2.תחת הכותרת "חוקים גשמיים" הופיעו (בין היתר) ההוראות הבאות:

• אני מתחייב להתעלות מעל כל המחשבות על עצמי.
• כולנו שווים. הרב הוא המדריך שלנו. ביחד, כולנו קבוצה אחת.

• אפעל במחשבה, בדיבור ובמעשה רק במידת הצורך ורק כלפי המטרה ותהליך
מימושה.

• אני מתחייב להתכלל ולהתבטל בכל כוחי כלפי החברים.
0 אשמש דוגמא לחבריי. אקרין החוצה אך ורק מצב רוח מרומם, מסירות ודבקות

במטרה.
• אין בי שוס ביקורת, תירוצים משקעים מהעבר, או רגשות שליליים. הכל נשאר

בחוץ!

עותק של תקנון כנס ערבה משנת 2008 מצ"ב ומסומן נספח מס' 9 .
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135. ואכן, התקנונים היוו אמת המידה לפיה פעלו החברים בקבוצה הפנימית. זכור לי למשל
שהגברים בקבוצה הפנימית תמיד התגאו בכך שמקפידים לבלות לא יותר מחצי שעה עם
: נשותיהם. הם השתמשו לעתים קרובות בכינויים הפופולאריים לנשים בקבוצת בני ברוך
; "פרות" ו-"קליפות" (פרות, כינוי ל"בהמות", כלומר, מי שנמצאות במעמד רוחני ירוד
"קליפות" -אחד המונחים לתאר את מי שאיננו מקובל, מי שעסוק בחיים הגשמיים, ברצונות

ובארציות). ו
136. אני זוכר שלייטמן אמר לנו פעמים רבות שבתקנון צריך להיות סעיף שהאדם מתחייב לשלם

סכום כסף גדול אם הוא עוזב.
137. התקנונים מבטאים באופן המובהק ביותר את הרעות החולות ביחס בין לייטמן והנהגת בני

ברוך לבין חברי הקבוצה, ואף משקף חלק מהמאפיינים הכיתתיים של הקבוצה:
137.1.התקנון מבהיר את ההיררכיה הקיצונית של היחסים במרכז, וכן את הויתור המוחלט על
: החברים אינם רשאים לפטור עצמם משיעור מסיבה רפואית הפעלת שיקול דעת אישי
; קיימת חובת דיווח לממונים על כל בעיה אלא חייבים לקבל אישור מ"אחראי משמעת"

זוגית או משפחתית; אישור להיעדר משבת טעון אישור הממונה, וכוי.

137.2.התקנון גם מעיד על ההכפפה מוחלטת של תחוס הפעולה הפרטית לצרכי ודרישות בני
, להתייחס יחס נאות לאישה ולהקדיש לה חצי ברוך (יש ללבוש כיפה גם מחוץ למרכז
שעה (!) ביום; אין לעטות תכשיטים לרכות טבעת נישואין, אין ללכת יד ביד. הדרישות
אינן מוגבלות לגבר אלא משתרעות גס לחיים הפרטיים של אשתו - להאזין למאמר בכל

יום בצהריים, להשתתף בשני שיעורים בשבוע, להתלבש בצניעות וכוי).

137.3.התקנון גס מעיד על רמת המישטור הגבוהה של החיים הפרטיים שהסכימו החברים
ליטול על עצמם - כל פעולה, אישית ופרטית ככל שתהא, הופכת לעבירת משמעת ומזכה
בסנקציה חברתית. זכור לי למשל שועדת המשמעת דנה פעם בשאלה האס חבר בשם ב'
ק' שסירב להתפייס עס אשתו אחרי משבר נישואין עובר עבירת משמעת (הייתי חבר שלו
ומיודד גם עס אשתו); גס תחת ה"הנהלה" (הגוף המשמעתי שקדם ל"ועדת משמעת")
זכורים לי מקרים של אנשים שננזפו קשות, עד כדי איומים פיזיים, בגלל שהסתובבו

בחוץ בזמן השיעור או בגלל הופעה לא צנועה של נשותיהם.

137.4.גם אני באופן אישי ננזפתי בגלל שהבאתי למרכז ספר של מרטין בובר. אני זוכר מקרה
נוסף של מישהו שסולק מהקבוצה בגלל שעשה מדיטציה. אותו אדם הוחזר לכסוף לאחר

שגלעד שדמון ביקש להחזירו במיוחד, כיוון שהיה תלמיד שלו.

137.5.בנוסף, נהוג היה לנזוף ולגעור באופן מבזה בגלל עבודה לא מספיק טובה. למשל, חבר
הנהלה מרק ליקוורניק נהג לצעוק עלי שאני לא עובד מספיק מהר. ראיתי אותו גם
משפיל פעמים רבות חברים אחרים. כך גס אביהו סופר ואורן לוי (המצהיר מטעס

התובעת).

138. כפי שניתן לראות בתקנון, הנהגת בני ברוך דרשה לדווח על "עבירות" שביצעו חברים אחרים
ועל כל מחשבה של ביקורת נגד בני ברוך להנהלה.
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139. אני למשל, חוויתי באופן אישי לחץ עצום להתחתן בכל התקופה שבה גרתי בדירת הרווקים
במרכז בכי ברוך. העובדה שהתחתנתי (נישואין שכשלו מיד) היתה תוצאה של הלחץ הזה והרצון
להיות חלק מלא מהקבוצה. יש לי דוגמאות רבות לאנשים שסבלו מהלחץ הזה. אני לא מוצא
לנכון לפרט כאן שמות של אנשים פרטיים שהופעל עליהם לחץ להינשא אכל אס אשאל אוכל

לנקוב בשמות.

140. הלחץ החברתי התבטא גס בכך שכל אדם שהתנהגותו הפרה את כללי התקנון בני ברוך הוקע
מהקבוצה ונאסר ליצור קשר אתו (ראו פירוט בסעיפים 47-53 לעיל וסעיפים 146-143 להלן).

141. דוגמא נוספת לעוצמת ההשפעה הנפשית של בכי ברוך ניתן לראות בסיפור הבא: באמצע נובמבר

15̂ ח£16 2015 פנה אלי בחור אוסטרלי שעוסק בכתות קבליסטיות, וכתב לי שאישה בשם 361�

כותבת לחברי הפייסבוק שלי שאני כבר לא חבר בבני ברוך ויש לנתק אתי קשר. חששתי שהיא
תפנה לחברים ולקוחות שלי ולכן פניתי אליה ודרשתי שתפסיק. בתגובה השיבה לי ש"אני

בשביל בכי ברוך יכולה גס למות!! לא פוחדת מאף אחד וגס לא מהבוגדן כמוך! ' !"

צילומי מסך של הודעותיה של אותה 151361 ו£161 מצ"ב ומסומנים נספח מסי 10.

142. הפרת הכללים המופיעים בתקנון מסככת את החבר בהטלת סנקציות ע''י ועדת משמעת. אם
הגיעה לידי ועדת משמעת טענה שאחד החברים הפר את התקנון (למשל: איחר לשיעור, הפסיד
תורנות, הביא למרכז ספר שאינו נכלל ברשימת הספרים המותרים, נצפה מחלל שבת, קיים
קשר מחוץ לנישואין וכר), הועדה עשויה, במקרים שכראיס לה חמורים, לדון בעניינו ולקבוע

את עונשו.

143. אחת הסנקציות המצויות בסמכות ועדת משמעת היא הרחקה מפעילות המרכז, בדרגות חומרה
משתכות (החל מהרחקה מסעודת שבת, עובר בהרחקה זמנית מהפעילות במרכז או מתפקיד

מסוים וכלה בהרחקה לצמיתות מהמרכז כולו, ובפועל גם נידוי חברתי).

144. במקרים קיצוניים במיוחד דנה הועדה בפומבי, מול כל החברים, בעניינו של אדם. זכור לי
למשל אדם בשס י' ת' ששבר את ידה אשתו ושיקר לגבי זה. זה היה במהלך שבת שביליתי

במרכז בני ברוך. הדיון עסק בחומרת העובדה ששיקר לבני ברוך ובסופו תשובה סולק

מהקבוצה. למיטב זכרוכי הוא הוחזר לקבוצה לאחר מכן.

145. חשוב להסביר שעבור החברים במעגל הפנימי, הרחקה מפעילות היא העוכש החמור ביותר

שניתן לגזור על אדם (ומשפחתו).

5.1*1. במישור הרוחני: משמעות ההרחקה מפעילות ההפצה היא מעין מוות-תחני, "בזבוז
הגלגול הנוכחי", ניתוק מהמשימה הרוחכית היחידה בעולם, שהמשתתפים בה הס

אנשים נעלים המצויים בדרגה רוחכית גבוהה, הכוטליס חלק בתקופה קריטית
במאכגץ לקירוב הגאולה. החיים מאבדים את כל משמעותם.

145.2. במישור החברתי: משמעות ההרחקה מהמרכז משמעה אובדן מעגלי התמיכה

החברתיים: לחברי הקבוצה נאמר שאין ליצור עוד קשר עס האדם המורחק כיוון

; מי שהיו חבריהם הקרובים ביותר, השותפים שהוא עלול לפגוע ברמתם הרוחנית

לפעילות היומיומית, בכי הקהילה שלהם כולה מפכים להם עורף בבת אחת. ילדיהם
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אינם רשאים להגיע לפעילויות שבהן השתתפו במשך כל חייהס, הורים מרחיקים את
ילדיהם מילדי המורחקיס. מדובר בנידוי והחרמה אכזריים וטוטלליס.

146. כמפורט לעיל בסעיפים 47-53, אני חוויתי באופן אישי על כשרי את הנידוי בעת שסולקתי מבני
ברוך בסוף תקופתי במעגל הפנימי (2004). בבת אחת כל מי שהכרתי במשך שנים התעלם ממני.
אנשים שהיו חברים טובים שלי הסיטו את מבטם כשחלפו לידי ברחוב. התחושה שאיבדתי את
הסיכוי היחיד שלי למשמעות רוחנית כלשהי, בשילוב עם הנידוי החברתי, הפילו אותי לדיכאון
שנמשך שנים ארוכות (גם לאחר שחזרתי באופן חלקי לפעילות ההפצה) ולמעשה חלף רק

בסביבות שנת 2012.

• המאמץ להסתיר את המתרחש בקבוצה מעיני העולם
147 ישנו פער גדול בין הדברים הנאמרים לתומכים/מתעניינים ב'בני ברוך' שאינם חברי הקבוצה
הפנימית לבין הדברים שמתגלים כאשר אדם מצטרף לקבוצה הפנימית. למשל; כלפי חוץ
לייטמן משתדל להציג חזות כמה שיותר פלורליסטית, המקבלת כל אדם, להציג מצג כאילו
ההשתתפות בקבוצה היא בחינם (קורס המבוא ניתן במחיר זול מאד), לפנות לערכים

אוניברסאליים כמו "ערבות הדדית", ''אחווה" וכוי.

148. לייטמן ועושי דברו בדירקטוריון מקפידים על הפרדה בין התכנים המיועדים לציבור הרחב לבין
התכנים המועברים לחברי הקבוצה הפנימית. כך למשל, בתקופה בה אני הייתי חבר בקבוצה
הפנימית, שיעורי הבוקר היו מיועדים רק לחברי הקבוצה הפנימית. שמעתי שכיום גס חברים
בבני ברוך שאינם משתייכים לקבוצה הפנימית יכולים להגיע באישור מיוחד (אך אינני יודע

זאת בוודאות).

149. לייטמן נהג לומר שאדם צריך להיות "מוכן מבחינה רוחנית" כדי להצטרף לשיעורי הבוקר שלו.
הכוונה היתה שהוא חייב להיות קשור בקבוצה רוחנית כלשהי של בכי ברוך, שכן לא ניתן

להתקדם רוחנית אלא במסגרת קבוצה.

150. אי אפשר להיכנס למרכז בני ברוך בלל אישור: יש תמיד שומרלס בדלת שבודקלם אם יש לך
אישור, מדוע הגעת, מה אתה רוצה וכוי.

151. למי שכבר הצטרפו לקבוצה, לייטמן היה אומר שאסור לשוחח על בני ברוך עם אנשים אחרים

מחוץ לקבוצה. הטעם שניתן לאיסור זה היה שמי שאינו מבין את בני ברוך ואינו נמצא "בדרך"

(קרי, לומד קבלה) עלול להעביר ביקורת על אופן ההתנהלות בבני ברוך ולהביא להידרדרות
רוחנית של חבר הקבוצה. המסר שקיבלנו הוא שאסור לנו לחשוף עצמנו לביקורת חיצונית על

ההתנהלות בבני ברוך כיוון שזה עלול "לזהם" או לסכן אותנו מבחינה רוחנית.

152. בנוסף, לייטמן נהג לומר שאסור לדבר על קבלה עם דתיים בכלל.

• הדרישה להתנתק מהחברה
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153. המסר שאנחנו, הנמצאים "בדרך" לתיקון רוחני, נמצאים בדרגה גבוהה יותר מיתר בני האדם,
הועבר בדרכים רבות בשיעוריו של לייטמן, במפגשים חברתיים ובתקשורת היומיומית סביב

ההפצה.

154. כל הפעילות שהיתה קשורה להפצת הקבלה בקרב אנשים מחוץ לבני ברוך (מי שעדיין ''לא
בדרך" כפי שקראו להם בקבוצה), היתה מבוססת על ההנחה שהאנשים בחוץ נחותים משוס
שחייהם ריקניים ואומללים, ולכן חובה עלינו - אנשי האור, מי שהולכים בדרך הקבלה -

להראות להם את האמת, לקרב אותם אל הקבלה שתביא תכלית ואושר לחייהם.

155. ליישמן יצר בדבריו תמיד הבחנה ברורה בין ה"מקובלים" - מי שמקדישים חייהם למען הקבלה
, וההפצה (מי ש"בדרך", מי שהינס "בני אדם" או "ישראל"), ובין יתר העולם ("שאינם בדרך"

"בהמות", "קליפות", "ערב רב" או "העולם").

156. דברים אלה חילחלו. אני ויתר החברים הפנמנו את המסר שמי שאינם חברי בני ברוך ראויים
לבוז ולהתנשאות, שאין חלקנו עמס, שאץ על מה לשוחח אתם וכף. זכורים לי מקרים רבים
שבהם אנשים סיפרו על חברים שהיו להם לפני שהצטרפו לבני ברוך ושכיום אין להם קשר
אתם כיוון ש"אין להם על מה לדבר אתם", שכן אותם אנשים עסוקים בחיים הגשמיים ולא
בחיי הרוח. זכור לי למשל שאני שמרתי על קשר עם מספר חברים ונפגשתי אתם לעתים נדירות.
כשסיפרתי על זה לחבר (ב' ק') בבני ברוך הוא הזהיר אותי לא לדבר על זה עם אנשים אחרים כי

יסלקו אותי מהקבוצה. לייטמן עצמו חזר על האמירה שלו אין חברים.

157. גם ברמה המעשית היומיומית, לייטמן והדירקטוריון עודדו ולחצו על החברים לפעול בדרכים
שמשמען החלשת, צמצום וניתוק הקשרים המשפחתיים והחברתיים. למשל:

157.1.אין זמן לבלות עס המשפחה: הפיכת סעודות שבת (הן בשישי כערב והן בשבת

בצהרייס) וכן ערבי חג והחגים עצמם לפעילות חובה שאין להיעדר ממנה. זכור לי

שבתקופתי היה מנגנון לקבלת ''אישור" להיעדרות משבת אך בתקופתי לא היתה
הקפדה עליו בפועל. בתקופתי בקבוצה הפנימית נהגתי לבקר את משפחתי כל שבת
שלישית. חשתי ביקורת על כך מצד חבריס אחריס בקבוצה שהשתדלו לא לפספס שוס

שבת. מי שפספס שבת במרכז נתפס כנחות מבחינה רוחנית.

157.2. הדרישה לבלות את כל השעות הפנויות בפעילות הפצה ולימוד - כאמור בסעיפים -23
25 לעיל, חברי הקבוצה הפנימית היו מצופים לקום לפנות בוקר לשיעור בין כשלוש

שעות, אחריו ללכת לעבודה (ולעשות הפסקה לצרכי קריאת מאמר של לייטמן בשעות

הצהריים) ולאחר שעות העבודה לעסוק בהתנדבות, תורנויות או בפעילות הפצה. עוד

21. בפועל משמעות הדבר היתה שלא היה זמן : נדרשו ללכת לישון לא יאוחר מ-30
לפגוש משפחה או חבריס.

157.3.בנוסף, לייטמן התייחס פעמים רבות לסוגיית הדרישות החברתיות מאדם והבהיר

באינספור דרכים שמפגש חברתי, אירועים משפחתיים וכל פעילות פנאי אחרת שאינה

נוגעת לקבלה ולהפצה, הן בזויות ומצויות במדרג הנמוך ביותר (היה מדרג היררכי לא-

רשמי אבל ברור של החברים, לפי מידת ההקפדה לא לפספס אף שיעור). בעבר חברי

הקבוצה היו מחולקים לעשיריות - קבוצות של עשרה אנשים - השיבוץ לקבוצות היה
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בהתאם לדרגה הרוחנית של החבר, שנקבעה בעיקר לפי מידת המסירות. אני הייתי

בקבוצה הנמוכה ביותר.

158. בפועל, אנשים ניתקו קשרים משפחתיים. הס חגגו אירועים משפחתיים וחגים רק עם בני
"המשפחה החדשה" שלהם - בני ברוך. בשלב מסוים ניתנה הוראה לשמור על קשרים טובים
עם בני משפחה אלא אס ההורים מתנגדים לבני ברוך. במצב כזה המסר שהועבר לנו היה שיש

לנתק או לצמצם למינימום קשרים עם המשפחה.

159. אני שמרתי על קשר סביר עם משפחתי, ענייך שלא תרם למעמדי בקבוצה.

• התביעה למסירות מוחלטת והסנקציות על אי-התמסרות
160. כל חברי הקבוצה הפנימית קיבלו ואימצו את המסר שבני ברוך היא הפעילות החשובה ביותר
בחייהם, חשובה יותר מהם עצמם. ליישמן שכנע אותנו באינספור דרכים מפורשות וסמויות
שפעילות ההפצה, בניית הקבוצה הרוחנית שלנו והתבטלות כלפיה הן בעלות חשיבות קוסמית,
שאנחנו נציגיו של אלוהים עלי אדמות ושאנחנו פועלים על מנת להציל את הנפשות האומללות

של יתר בני האדם מפני קטסטרופה בסדר גודל של סוף העולם.

161. ברור, שמי שהשתכנע במסרים אלה, ראה חשיבות עליונה כהקפדה על הכללים של הקבוצה,
שיביאו להתקדמותו הרוחנית, כדי שיוכל להגשים את הייעוד שהטיל עליו הבורא.

162. לייטמן נהג לחזור בשיעורי הבוקר על כך שאנחנו - חברי המעגל הפנימי של בני ברוך - ברי מזל
ושיש לנו מזל אדיר שנבחרנו על ידי הבורא לממש את מטרותיו בעולם. אנחנו, שהושפענו
מהדברים השתכנענו שהצירוף לבני ברוך היה הדבר הטוב ביותר שקרה לנו בחיים ושעזיבת

המרכז תהיה הדבר הגרוע והנורא ביותר שעלול לקרות לנו.

163. לייטמן אפילו רמז לעתים ש"בגי ברוך" היא המשיח עצמו. כלומר, שהמשיח הוא לא אדם
מסוים אלא קבוצה קבליסטית - בני ברוך.

164. לייטמן גס העביר את המסר שאסור לנו לסמוך על עצמנו ועל החוש הביקורתי שלנו. למשל,
נאמר לנו שאס אנחנו מרגישים פקפוק באמיתות הקבלה או רצון לעזוב את הקבוצה, מדובר
בירידה רוחנית שמשמעה שדווקא עכשיו עלינו להתגייס עוד יותר לפעילות ההפצה ובחיבור

: , נספח 1 בעמ' 3) לקבוצה. הוראות ברוח זו גם עוגנו בתקנון (ראו לעניין זה בתקנון משנת 2004

"2.4 כל אחד צריך לנסות להוציא חבר כלשהו, בזמן ירידת מצב רוחו, מהמצב
הזה.

2.5 אדם הנמצא בנפילה מפקיד עצמו לידי החברים, שיחליטו באיזה צורה לעזור
לו.

2.7. חבר הקבוצה מבקש מחברי הקבוצה לסייע לו במצבים הקשים בהם יאבד את
חשיבות המטרה. חברי הקבוצה רשאים לעשות ב"גופת" החבר ככל העולה על
רוחם בכדי להביאה לפעולות הקבוצה (שיעורים, שבתות, ישיבות חברים וערד).
חבר הקבוצה מבקש מחברי הקבוצה מראש, שלא להתחשב בטענות שיעלה במצב
זה ולא חשוב עד כמה הגיוניות או משכנעות הן. למען הסר כל ספק- כל חבר
מבקש מחבריו לגרור אותו מביתו, להתקשר ולהציק לו בטלפון, לעשות יד אחת עם

? . , על מנת להביאו לפעילות "בני ברוך" בני משפחתו בתחבולות נגדו וכוי

2.10 כל חבר חייב לבנות לעצמו מסגרת של פעולות עבור הקבוצה ו/או הפצת
החכמה שתלחץ עליו כל הזמן, ובמיוחד תאפשר לו לקיים פעולות מכניות- פשוטות
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בשעת הנפילה. על החבר להביא זאת בכתב בפני הקבוצה. הקבוצה יכולה ליצור
עבור החבר מסגרת זו באס אינו עושה זאת בהצלחה בעצמו".

2.11 חובה על כל אחד להגן על הקבוצה ועל עצמו, מפני תנועות "רוחניות" אחרות
. אס מישהו סוטה מדרכה של הקבוצה, עליו להודיע לחברים על כך מיד, ופו'

והחברים צריכים לעזור לו לחזור למוטב".

165. אמר לנו גס שאם אדם מרגיש מחשבות שליליות או ביקורתיות כלפי בני ברוך, אסור לו לשתף
בכך את חבריו לקבוצה, על מנת שלא להוריד גם אותם מבחינה רוחנית. הוראה ברוח זו גם

עוגנה בתקנון כנס ערבה, נספח 9 לעיל).

166. לייטמן חזר והדגיש את חובתו של כל חבר "לדווח" על חבר אחר שנחשד ב"ירידה רוחנית" כדי
שאפשר יהיה לעזור לו. הוא אפילו הוסיף הוראה בתקנון שמהווה חריג לאיסור על נשים לדבר
עם גברים שאינם בעליהן ללא רשות: אם הבעל חווה ירידה רוחנית או מדבר על האפשרות

לעזוב - האישה מחויבת לפנות לאחד מחבריו הטובים ולדווח כדי שהחברה תוכל לעזור לו (ר'

בעמי 12 לתקנון משנת 2004, ר' נספח 1 לעיל).

167. בכך יצר לייטמן מצב שבו אין לאדם שוס מרחב בטוח שבו הוא יכול להתלבט לגבי מידת
מחויבותו לקבוצה: אסור לדבר על כך עם חברים לקבוצה, עם האישה, וודאי שלא עם אנשים

מחוץ לקבוצה.

: הצלת העולם באמצעות הפצת חוכמת הקבלה © המטרה העליונה

הלייטמנית לכל בני האדם
168. כאמור לעיל, באיכספור דרכים והזדמנויות הועבר לנו המסר שהתכלית המרכזית של חיינו הינה

הפצת חוכמת הקבלה והויתור על האגו באמצעות הקבוצה.

: כלומר, מקדמת את 169. הרב נהג לסווג את הפעילות האנושית ל"מטרתית" ו"לא מטרתירנ"

המטרה- הפצה וביטול האגו, או לא מקדמת אותה. פעילות שהיא לא מטרתית היא נחותה

ואפילו בזויה.

170.לייטמן הסביר שהפצה היא הדרך לתיקון העולם ולהצלת אוכלוסיית העולס מפני חורבן.

כאמור, הפילוסופיה שלו גורסת שאנו נמצאים בדור האחרון לפני קטסטרופה בקנה מידה

שטרם נראה (לעתים נקראה "מלחמת עולם שלישית ורביעית", כמונח שטבע בעל הסולם).

1/1. הקבלה היא התרופה מפני חורבן כזה. לפי התיאוריה של לייטמן, מי שלומד קבלה יינצל

מהחורבן. אס תופץ חוכמת הקבלה (אך ורק זו שמלמד לייטמן ולא חלילה אחד טמתחריו) יגדל

מספר האנשים שיינצלו מחורבן. אס כל האנושות תלמד קבלה מפי לייטמן, תינצל האנושות
כולה, וכוי.

172. ההפצה הינה אפוא לא רק האמצעי של חבר בני ברוך להתרומם בסולם הרוחני, אלא גס

האמצעי באמצעותו הוא מציל אחרים מאובדן.

173. בנוסף, לייטמן טען שתפקידם של אנשי הקבלה בדור שלנו הוא קריטי ואקוטי במיוחד שכן

הדור הזה הינו הדור האחרון שלפני החורבן.
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174. מובן שמי שהשתכנע בדברים אלה של לייטמן, קיבל על עצמו את החשיבות העצומה שייחס
לייטמן (והדירקטוריון) לפעילות ההפצה.

175. לכן, אנשים הסכימו לעסוק בהפצה בכל אמצעי שהיה ברשותם ולרתום לשם כך את כל
: תרגום הקלטות, תרגום מסמכים, עריכת וידיאו, עיצוב גרפי יצירת כישוריהם וזמנם הפנוי
מוזיקה, לימוד והוראה, פיתוח שיטות חינוכיות, התפקדות לפוליטיקה המקומית והארצית,

ניקיון המרכז וטיפול בילדים בזמן שהוריהם מקדמים את ההפצה (ר' סעיף 25 לעיל).

176. לייטמן העביר את המסר שכל פעילות הפצה היא מכובדת. כך למשל בתקופה הראשונה שלי
, בתפקידי כטבח. לייטמן העביר במרכז תרמתי את חלקי באמצעות בישול עבור אנשי המרכז
את המסר שגס התרומה הזו היא מכובדת, שכל תרומה להפצה היא טובה, היו מרימים

לכבודנו "לחיים'/ מביעים "התפעלות" כלפי כל מי שעשה משהו מיוחד למען ההפצה.

• רתימת משאבי החברים לצרכי הקבוצה
177. המסר העובר כל הזמן לחברי הקבוצה הינו שהדרך היחידה להצלת נפשם מאובדן הגלגול הזה
היא התמסרות מוחלטת למטרות ההפצה, התבטלות מוחלטת כלפי הקבוצה וכלפי לייטמן

וויתור על האגו, וקידום הפילוסופיה הלייטמנית בעולם.

178. לשם ביצוע מטלת ההפצה נדרשים חברי הקבוצה לשלם מעשר מכל הכנסה שיש להם (לא רק
משכורת). המעשר הוא המצווה היחידה שלייטמן מתייחס אליה ברצינות. לגבי כל יתר מצוות

, היהדות רמז לייטמן בדרכים שונות שהן נעשות לצרכי "יחסי ציבור" בלבד

179. באינספור הזדמנויות הובהר לנו (בשיעורי בוקר, במפגשי חברים, בסעודות שבת וכוי) שלא מתן
להתקדם רוחנית ללא תשלום מעשר. ראו לדוגמה שו"ת שפורסם באתר של בני ברוך, בו נשאל

לייטמן "האס מי שלא משלם מעשר יכול לעבור את המחסום?". לייטמן השיב: "לא".
העתק צילום המסך של השו"ת ביושא תשלום מעשר מצ"ב ומסומן גספח 11.

180. בנוסף הופעל לחץ לרכוש מוצרים נוספים לשם העשרת הקופה של בני ברוך. כך הוצעו ספרים,
דיסקים, שיעורים, סדנאות, סעודות שבת (שבהן היתה חובה להשתתף), פעילויות לילדים, וכן
כנסים ואירועים מיוחדים. הועבר לנו המסר שיש לרכוש את כל הספרים שהוציאה בני ברוך

(זכור לי שלייטמן אמר שיש לקנות כמה עותקים מכל ספר כדי לחלק לאנשים למטרות הפצה),

; כך למשל עלויות התחזוקה והסעודות 181. מדובר בסכומים שיכולים להגיע לאלפי שקלים בחודש

למשפחה יכולות להגיע לכ-1000 ¤ בחודש. פעילויות נוספות כגון ספרים, כנסים, פעילויות

לילדים, פיקניקים למשפחות שקיימת חובה - או לחץ חברתי חזק להשתתף בהן - עשויות
להגיע ל-1000 ¤ נוספים בחודש. זה לפני תשלום מעשר.

182. עוד נדרשו חברי הקבוצה לתרום מזמנם הפנוי לתורנויות ולפעילות התנדבותית. רוב החברים

עובדים בקבוצה בהתנדבות, אחרי שעות העבודה, ללא כל תשלום. מיעוטם עובדים במרכז בני
ברוך במשרה מלאה שמתארכת לשעות הערב ולסופי השבוע.

183. בתקופה שבה הייתי חבר בקבוצה הפנימית, עבדתי בהתנדבות כטבח כשלושים שעות בשבוע,
ללא כל תשלום.

184. בתפקידי כמנהל מחלקות מוניטורינג ובלוגים, עבדתי בהתנדבות כ-30-40 שעות בשבוע.
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185. איש אינו מתקומם נגד הדרישה לעבוד בחינס בשעות הפנאי שעות כה רבות כיוון שכולם
שוכנעו על ידי לייטמן שהם ברי מול שניתנה להם הזכות לעבוד עבורו ולשהות במחיצתו.

186. הדרישה ל"ערבות הדדית" ביו חברי הקבוצה

187. לייטמן עוסק רבות בשיעורי הבוקר, במפגשי החברים, בסעודות השבת וכר בכך שהגאולה
הרוחנית תבוא רק דרך היות חלק מקבוצה, ושהקבוצה היא חשובה מהיחיד. כאמור, אחת

המצוות המרכזיות המוטלות על אדם הוא "להתכלל" עם הקבוצה (להיות חלק מהכלל,
להיטמע בתוך הקבוצה) ולהתבטל בפנל הרב והקבוצה, כלומר, לבטל את רצונו העצמי.

188. הסולידריות החברתית בלן חברי קבוצת המעגל הפנימי חינה קיצונית, בשני מובנים:

189. מצד אחד, לילטמן ומקורביו שבים וחוזרלס על האמירה שבני ברוך היא משפחה. הס נוקטים
בכל מיני דרכים כדי שחברי הקבוצה ירגישו שהקבוצה היא מקום מוגן בו הס יכולים לחשוף
את אופיים האמלתל ולקבל אהבה ללא גבול מחברי הקבוצה, שבני ברוך ישמרו עליהם מפני רע

וכו'.

190. מצד שני, לייטמן מעביר את המסר שהאדם תלוי בקבוצה לשם הישרדותו הרוחנית (לא ניתן

להתקדם רוחנית שלא במסגרת קבוצה) ושהצלחה רוחנית של אחד תלויה בהצלחתם של

אחרים. לכן, על החברים מוטלת חובה לפקח זה על זה ו"לדווח" (להלשין) על מחשבות ומעשים
של חבריהם. לדוגמא:

190.1. כפי שניתן לראות בתקנון, הנהגת בני ברוך דורשת לדווח למעלה על "עבירות"

שביצעו חברים לקבוצה. חובת הדיווח חלה לא רק על מעשים אסורים אלא אפילו על

מחשבות (למשל, אס אדם מדבר על האפשרות לעזוב את הקבוצה - על אשתו לדווח

לחבריו. אס אדם חווה לרידה רוחנית הוא מסכים מראש לכל פעולה שתבוצע על ידי

חבריו כדל להחזירו לפעילות - רי סעיפים 163-365 לעיל).

190.2. מובן שבקבוצה ישנס כללים נוספים, שאינם מעוגנים רשמית בתקנון, באופן כללי

החובה לפקח זה על זה ולשאת באחריות ל"ירידה רוחנית" או עבירות משמעת של

חברים, מועברת בהזדמנויות רבות לחברים כשיעורי הבוקר, בסעודות השבת
ובמפגשי החברים.

191. המסרים האלה חילחלו לקבוצה ותופעת הדיווח, או ההלשנה, זה על זה הינה נפוצה ביותר

בקבוצה. זכור לי למשל שפעם השמעתי בלקורת חצל-בצחוק על כך שהשלריס שחליביס לשיר

בבנל ברוך הם נוראילם. אחד החברלס הסבלר לל שלא כדאל לדבר על זה פומבלת כי זה לכול

לגרום לל לבעיות.

192. העובדה שהצלחתו הרוחנית של אדס קשורה באופן הדוק להצלחתם הרוחנית של חבריו

מביאה להפעלת לחץ חברתי עצום בין החברים לבין עצמם. כך למשל, אני חוויתי באופן אישי

לחץ עצום להתחתן, לא רק מלייטמן ומקורביו אלא גס מחברים אחרים בקבוצה.

• השימוש בטקסים לצורד הפנמת ערכי הערבות בקבוצה
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193. הפעילות בבני ברוך רוויה בסמלים וטקסים שונים, שאמורים כולם לחבר את החברים לרוח של
הקבוצה, להגביר את הערבות ההדדית, ליצור "חיבור רוחני", ולתת נופך רוחני לפעילויות

יומיומיות.
194. כך למשל בסוף שיעור הבוקר חייבים המשתתפים להתחבק חיבוק קבוצתי.

195. בכל הזדמנות אפשרית נדרש היה להחזיק ידיים (בישיבות חברים, בשיעורי בוקר וכר) כי זה
הגביר את החיבור בין החברים.

196. בסעודות שבת וחג ישנס שירים של בני ברוך שאותם חייבים כל החברים לשיר, וריקודים
שחייבים לרקוד. ליישמן אמר פעמים רבות שבעזרת השירה והריקודים הללו מתחברים לרוח

של הקבוצה.

• תפקידי כאחראי על הטיית השיח הוירטואלי לטובת בני ברוך
197. בשלב מסוים התחלתי לעסוק גם במוניטורינג, בהתחלה באופן עצמאי ובהמשך גם במסגרת
מחלקה שהוקמה רק לצורך זה ונקראה מחלקת מוניטורינג. תפקידי היה ניטור של כל
הפרסומים באינטרנט (בעיקר בלוגים) שעסקו או הזכירו את בני ברוך ואת לייטמן באופן שלילי

או ביקורתי, וכתיבת תכניס (טוקבקיס (תגוביות) בבלוגיס ובכתבות, 15ח6וחרח00 בפייסבוק,

1̂ וכוי) אוהדים שיסתרו את האמור באותם פרסומים או ימתנו את השפעתם ציוצים ב-�ו116ו

על הקורא.

198. במלים אחרות, אס מישהו כתב משהו שלילי על לייטמן או בני ברוך, תפקידי היה לפרסם
תגובות ולהתווכח עס גולשים כדי להגן על התנועה.

199. בנוסף, תפקידי היה "לתקן" פרסומים שהציגו את לייטמן באור שלילי. פעמים רבות כתבתי,
בהנחיית ובתיאום עס מחלקת ההפצה, בשמות בדויים. זה נחשב למקובל במסגרת כתיבת
התגובות ברשת. בני ברוך עסקו רבות בפיתוח שיטות להגיב ברשת מכלי שהתגובות ייראו

בפרסומים מטעם בני ברוך.
דוגמאות לאופנים בהם פועלת בני ברוך כדי להשפיע על השיח בעניינה (לקדמ את

האינטרסים שלה ברשתות החברתיות מצ'יב ומסומן נספח 11א.

200, בסביבות 2011 הפסקתי את עבודתי כמנהל מחלקת בלוגים כיוון שלא אהבתי את הפיקוח של
חברי הנהלת המפעל על פעילותי והסתכסכתי עם הממונה עלי. עס זאת, גס לאחר מכן (ואפילו

עד לפני חצי שנה - באמצע 2015) פנו אלי מפעם לפעם חברי בני ברוך בבקשות שאעזור בענייני
המחלקה.

201. במקביל לעבודתי במחלקת הבלוגים פנה אלי לייטמן, באמצעות הממונה עלי גבריאל שוסטרמן

— חבר הדירקטוריון הרוחני, והצלע לי לנהל את כל יחסי הציבור של לייטמן עצמו (אישית) בכל

העולם, כלומר, להיות אחראי לטפל ולמנוע השמצות וביקורת עליו אישית במרחב האינטרנטי.
כך הוקמה מחלקת המוניטורינג. עד אז עסקתי בנושא זה באופן אישי ועצמאי בנוסף לניהול

מחלקת הבלוגים, וכעת הוצע לי לנהל מחלקה שלמה שתעסוק רק בנושא זה. , י

202. יצויין כי למיטב ידיעתי גבריאל שוסטרמן עדיין חבר בבני ברוך ויכול להעיד על הנושאים הללו.
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203. הרקע להצעה שהעביר לייטטן דרך גבריאל הוא העיסוק המופרז והמוגזם שלו בביקורת
שלילית ובפגיעה בשם הטוב של לייטמן ברשת. ללייטמן יש חשש אובססיבי מביקורת ברשת,

ובייחוד מכך שיכתבו שבני ברוך היא כת.

204. להערכתי, הסיבות לעיסוק האובססיבי בהשתקת הביקורת נגד לייטמן היו שתיים ל ראשית,
לייטמן סבור שהוא אדם בדרגה רוחנית גבוהה יותר מכל שאר בני האדם בעולם. הוא אפילו
כתב ספר ילדים (האגדה של הקוסם) שבו הוא מוצג כאלוהים עצמו. ממרום הודו, הוא מזועזע
מהזילות של מעמדו שמרשים לעצמם אנשים נחותים, בהמות, להעביר עליו. זו הסיכה

הראשונה.

205. הסיבה השניה קשורה בהפצה: הכוח של בני ברוך למשוך מאמינים חדשים נובע מכך שאנשים
אינם יודעים מה האופי האמיתי של בני ברוך עד שכבר נשאבו עמוק פנימה. לכן, שיעורי המבוא
מתקיימים במקומות אחרים (כגון מכללת הנקודה שבלב) ולא במרכז בני ברוך, לכן נאמרים
לתלמידים המתחילים דברים שקריים וחצאי אמיתות (כגון שבבני ברוך נשים וגברים הס בעלי
מעמד רוחני שווה, שבני ברוך אינה תנועת "החזרה בתשובה" ואינה מאמינה בקיום מצוות
גשמיות, שההשתתפות בפעילות היא בחינם/במחיר סמלי מאד וכוי). אם אנשים יקראו
באינטרנט על בני ברוך לפני שהם "מוכנים" לגלות את אופייה האמיתי של בני ברוך (כלומר,
לפני שהוקסמו על ידי לייטמן והשתכנעו שהקבלה היא הדרך שלהם לגאולה) הס יחששו
וייזהרו ויקפידו יותר לא לאבד את החוש הביקורתי כלפי הקבוצה. לייטמן חשש מכך

שפרסומים ביקורתיים ישפיעו על ההפצה לרעה.

ניסיונות בני ברוד להשתיק את הטענה שהם כת

206. מכין כל סוגי הביקורת נגד בני ברוך ברשת, הביקורת שהכי הטרידה את לייטמן והדירקטוריון

היתה הביקורת שבני ברוך פועלת ככת או מהווה כת (ברוסית ל 06073).

207. עוד בסביבות 2009, פנה אלי גבריאל, הממונה עליי מטעם ליישמן והאחראי על ההפצה בשפה
הרוסית, ואמר שלייטמן ביקש שאטפל בהשמצות נגדו. הוא ביקש ממני לאסוף דוגמאות
להשמצות החמורות ביותר נגדם הקיימות ברשת, על מנת שיקבלו החלטה מה אפשר לעשות

נגדן. גבריאל אמר לי שהם מעונייניס לתבוע כל מי שיפיץ עליהם ביקורת. בתגובה שלחתי לו

: שהוא לא רב אמיתי, שהוא דוגמאות לביקורות השונות המופיעות על לייטמן באינטרנט

משקר, לא מבין בקבלה, לא באמת דוקטור, לא באמת התלמיד הנבחר של הרב"ש וכוי. ראו
: לדוגמה תכתובת דוא"ל ביני ובין גבריאל שוסטרמן

: 203. אני כתבתי

"מצאתי את המקרים הגרועים ביותר. יש עוד הרבה בבלוגיס. אבל דבר ראשון, אי אפשר
לטפל בבלוגרים בעזרת תביעה [הכוונה היתה שהבלוגרים אנונימיים - מ.ר.]. דבר שני, זה
בעיקר דוסים [התייחסתי להערה קודמת של לייטמן, שיש להתעלס מביקורת של
, כלומר, של חרדים - מ.ד.]". שוסטרמן השיב לי "תודה רבה על העבודה 'דוסים'

הנפלאה!".
תכתובת דוא"ל מיום 9.8.2009 ביני ובין גבריאל שוסטרמן מצ"ב ומסומן נספח 12.
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209. אציין שבאותה תקופה היו כמה גורמים בעלי אינטרס להפיץ את הטענה שבני בתך משפיעה

השפעה לא הוגנת ושולטת בחייהם של חבריה =

209.1.בסביבות אותה תקופה פורסם ביוטיוב סרטון שצילמה אישתו שלאדם בשם ו' ז'. ו' היה
במאי קולנוע ותלמיד אדוק של לייטמן שעבר להתגורר בישראל כדי להיות עס לייטמן.
הוא נוהג לראיין את לייטמן בסרטוני יוטיוב תעמולתייס. אותה אישה כעסה על בעלה

שעזב אותה עם תינוק בן פחות משנה ברוסיה בהשפעתו של לייטמן והעלתה את הסרטון
שבו פנתה אל לייטמן והאשימה אותו שהוא מנהיג כת. לייטמן היה מוטרד מקיומו של

סרטון כזה באינטרנט, ודאג להסירו.

209.2.בנוסף נהג לייטמן להעלות שמו של אדם בשם ס/ סנאטור רוסי לשעבר (כיום אזרח
ישראלי) שהיה תלמיד של לייטמן, ומקורב לו. ס' התפרסם מאד כשנמלט מרוסיה וחטף
את ילדיו, והותיר את אשתו הלא-יהודיה שם. האישה פרסמה סרטונים/בלוגים
באינטרנט בהם התלוננה על נטישתו של בעלה. בשלב מסוים עזב ס' את התנועה והחל גם

הוא לטעון בפני אנשים שבני ברוך היא כת (ראיון שנתן נגד בני ברון בעיתון רוסי
מפורסם מצ"ב ומסומן נספח 12א). לייטמן רצה מאד להשתיק אותו כיוון שהיה

מפורסם והסיפור כולו גרס למוניטין שלילי לבני ברוך.

210. גבריאל פנה אלי וביקש שאעביר לו את כל החומרים שס' אומר על לייטמן. אני השבתי שלא

ניתן לתבוע את ס' אבל יש בעיות אחרות עס השמצות ברוסית, כגון אשתו של ו' אשתו של ס',

. גבריאל השיב וציטט את המכתב הדוסים, אנטישמים שהיא הבעיה הכי פחות משמעותית, וכוי
: תאספו את כל המקומות שבהם סי מדבר עלי בנימה מזלזלת. אנחנו ? שלייטמן כתב לו ובו כתב

נמצא בזה שימוש רב".

211. בתכתובת נוספת מיוני 2009 פנה אלי גבריאל שוסטרמן בבקשה לטפל בבעיה: אתרי אינטרנט
בעולם החלו לכתוב על בני ברוך שחס פועלים ככת. דיווחתי לו שהחברים המנסים לפנות אל

מפעילי אותם אתרים ולתקן את הרושם לגבי בני ברוך, רק מוכיחים את הטענות של המבקרים
בהתנהגותם. כתבתי לו שאכן ישנה בעיה כיוון שבני ברוך אכן עונה לקריטריונים הפורמליים

של כת וסיפרתי שיש לי "חלום יחצ"ני" לשנות את בני ברוך כך שלא ניתן יהיה לטעון שהיא

כת =

דוא"ל מתאריך 24.6.2009 מגבריאל שוסטרמן אל הנתבע: "מה אתה יכול להמליץ
בקשר לבעיה הזאת?".

: (העברה של דוא"ל מחבר אחר בבני ברוך, דודי אהרון, שבו נכתב
מדי יום מישהו כותב משהו עלינו, או מפרסם תוכן שלנו ובכלל ככל הרשתות

החברתיות כל אחד עושה כרצונו. צריך לקבל החלטות כלליות כי זה הולך
וגובר. דודי"]

: תשובה של הנתבע לגבריאל שוסטרמן מתאריך 24.6.2009

הקישור שלו הוא שגוי, מה שכותבים שם זה ישן.
זה ג'מה ("ראה כתבה: הצד האפל של ההארה") ועוד אנשים שאני לא מכיר.
זה היה לפני שנתיים. קלוג (מנהל מארה"ב) ומרקוס (מנהל מחלקת אנגלית

מב"ב ישראל) ניסו לעשות סדר (להסביר את עמדת ב"ב ולהפריך טענות), אבל
הס לא עשו את זה נכון.
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הנה הקישור הנכון:
[קישור לפורום כתות אמריקאי שלא קיים יותר].

הבחור הזה גס התחיל לטפל בנו ברצינות:

וח00.�ו1116/\/\£//:5ק#ו1/ח3פ313כ£!6ו61 לא קיים יותר
אין פה מה לעשות.

: אבל, אם כאן

[קישור לפורום כתות אמריקאי שלא קייס יותר].

תהיה התחדשות השיח בגלל האידיוט הזה , ותחליטו לשלוח לשם עוד אנשים,
עדיף שתפנו אלי. קבלתי את כל זה בבוקר וחשבתי על זה הרבה. כעיקרון, אני

יודע איך לדבר אתם.
הם (קלוג ומרקוס) רק עוזרים לאנשים האלה (להוכיח את עמדתם). רק נזק יש

מזה.
אנחנו צריכים לפעול הפוך.

עפשיי, שאלה אחרת לד כאל נציג הדירקטוריון.-
שם (בפורום) יש רשימה של מאפייני כת. אני מציע שנעבור על הרשימה

ונסיר את המאפיינים החיצונים הללו הקיימים בבני ברוד .לא הכל, אלא כל
מה שאפשר ליישם בלי נזק לארגון. אני לא מדבר על שינוי הארגון, זה לא

משנה עכשיו, לא משנה מה יהיה בפנים,
אני רק מדבר על שינוי תפיסה חיצונית. מהלד יחצני גרידא.

ככל שאנו מתקדמים, יהיו ייתר טענות כאלה. אני חושב שזה הכרחי.
זה מין חלום יחצני שיש לי.

: תתאר יותר בפרטות את "החלום היחצני" אילו סעיפים תשובה של שוסטרמן לנתבע
אתה מציע לשנותז או שתתקשר שתתפנה.

תשובה של הנתבע לשוסטרמן: תיארתי 10 מאפייני כת במסמך מצורף. זו טיוטה
ואתם צריכים לעבוד על זה בדירקטוריון. אני יודע שיחסית קל ליישם את השינויים

הללו, ותועלת מזה תהיה מיליוני אנשים (שייפסקו לחשוב שב"ב זו כת.£

גבריאל שוסטרמן: תודה, העברתי את זה לדיון בדירקטוריון.

העתק התכתובת ביני ובין גבריאל בעניין השאיפה "לתקן" את המאפיינים הכיתתיים של בני
ברוך מצ"ב ומסומן נספח 13.

212. הבנתי מדברים אלה (ומדומים להם - היו פניות נוספות בעניין שאיני יכול לאתר כיוס)

שלייטמן מעוניין לנסות ולתבוע את מי שמביע דעה שלילית עליו. המסר הזה הועבר לי בעל פה

על ידי גבריאל ולכן השבתי לו שלא ניתן יהיה לתבוע את ס' ואת הבלוגריס האנונימיים.

213. באותה תקופה פנה אלי גבריאל שוסטרמן (חבר הדירקטוריון) וביקש שאשלח דוגמאות

להשמצות נגד ליישמן או נגד בני ברוך. הוא ביקש שאמליץ על פתרון לבעיית ההשמצות נגדם

באינטרנט. אני עניתי שאמנם יש די הרבה השמצות אבל יש גס טענות רציניות נגד בני ברוך,
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והרבה מהן בפורום של ריק רוס, מומחה לכתות ול-§חורוו3�1§0'וק6^ (תכנות מחדש, הכוונה

לשיקום של מי שעבר 'שטיפת מוח' האופיינית לכת) של נפגעי כתות. לאותו מומחה היתה
מחלקה שלמה באתר שעסקה בבני ברוך.

214. ציינתי שהם מדברים עלינו כעל כת ושיש עשרה מאפיינים של כת ומניתי אותם
(אוטוריטאריות, אי-סובלנות לביקורת, חוסר שקיפות פיננסית, החדרת פחד מהעולם החיצון
ומאסונות, החדרת חשיבות הקבוצה ואי-עזיבתה, שיתוף דעה שלילית בין קבוצה משמעותית
של חברים לשעבר, כתבות בעיתונות על היבטים שליליים של הקבוצה [באותו הקשר, נזפתי
בהם שאיפשרו לצוות של התכנית "עובדה" לצלם במרכז - מ.ד.], חברי הקבוצה מרגישים
שאינם מספיק טובים ולעולם לא יהיו מספיק טובים, ראש הקבוצה תמיד צודק, ראש הקבוצה
יודע את האמת בה"א הידיעה ואין שום דרך להגיע לאמת אלא דרכו. כתבתי גם שחשוב

שהתקנון לא יופץ מחוץ לבני ברוך.

215. הם הסכימו אתי וקבעו שישוחחו על כך בישיבת הדירקטוריון.
העתק התכתובת בדוא"ל מיום 24.6.2009 מצ"ב ומסומן נספח 14

216. הדוא"ל הזה מבהיר שאפילו בזמן שהייתי עמוק בתוך הקבוצה ראיתי את המאפיינים
הכיתתיים שלה, אך כאמור, באותה עת הייתי שבוי בקסמיו של לייטמן והאמנתי בכל לבי
שהוא הדרך שלי אל הגאולה, התובנה שיש בקבוצה משהו מזיק לא חילחלה אצלי. כמפורט
לעיל, רק מספר שנים לאחר מכן, על רקע הזעזוע מפרשת התאבדותו של חבר קבוצת בני ברוך,

הצלחתי לראות ולהפנים את הדברים כהווייתם.

217. עד שנת 2011 עסקתי בניטור הביקורת השלילית על לייטמן ובני ברוך וניסיונות לתקנה.
האמצעים שהפעלתי היו צוות מתנדבים של כשבעים אנשים, שהיו חברי מפעל ההפצה, ובנוסף
הדרכתי חברים במחלקות אחרות. תפקידי היה להנחות כיצד לכתוב טוקבקיס מבלי להסגיר
את השתייכותם לקבוצה, כיצד לכתוב תכנים שישדרו את המסר שבני ברוך הוא לא ארגון דתי,

שהחיים שלהם בתוכו טובים או שהם מתבוננים מהצד ולא כותביס-מטעס.

218. המטרה המרכזית היתה להשפיע ולמתן את הפרסומים נגד לייטמן, מבלי להראות שהושקע

מאמץ מכוון בכך.

פרשת הדלפת התקנון לאינטרנט

219, בשנת 2009 הודלף התקנון המיועד לחברי המעגל הפנימי שקבעו הדירקטוריון ולייטמן. מדובר

, כאמור, קוד בתקנון שנוסחיס שונים שלו, בעברית וברוסית, הופצו מדי כמה זמן והיוו
התנהגות מחייב של כל חברי המעגל הפנימי.

220. התקנון הופץ ברשת והפך לבדיחה בקרב בלוגריס רוסים שעוסקים בין היתר בבני ברוך.

הבלוגריס המדוברים נהגו לבקר את בני ברוך כי מדובר בכת, והתקנון היווה לשיטתם הוכחה
לטענה זו, ולפיכך הס עשו ממנו "מטעמים", ולעגו לארגון.
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221. מאחר ומניעת ביקורת מעין זו היתה בתחום אחריותי, הודעתי על כך לגבריאל שוסטרמן
ודיווחתי לו שניסיתי להגיע לאותם בלוגריס ולהסביר להם את ההקשר שבו פורסם התקנון של
בני ברוך על מנת שיפסיקו לפרסם שבכי ברוך היא כת, אך ללא הצלחה. גבריאל השיב לי ש"יש
לנו מספיק אידיוטים" [בכך התכוון שיש מספיק אנשים שיכולים היו להפיץ את התקנון מחוץ
לבני ברוך - מ.ד.] ו"טוב שלפחות אף אחד עוד לא פרסם פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון. אני

אנסה לעשות משהו כדי שזה לא יקרה בעתיד" והודה לי על הטיפול.

222. מהתכתובת עולה בבהירות ששנינו ידענו והסכמנו שחשיפת התקנון מאירה את התנהלות בני
ברוך באור כיתתי, כגוף אגרסיבי ושתלטני ששולט בכל היבטי היומיום של חבריו ומשעבד
אותם לצרכיו, ושהמוניטין של "בני ברוך" יסבול אס אנשים מבחוץ ידעו על האופן וההתנהלות

האמיתיים של הארגון - ומדובר בדבר מובן מאליו ולכן רק "אידיוט" היה מפיץ אותו החוצה.
העתק התכתובת ביני ובין גבריאל שוסטרמן מיום 16-17.6.2009 מצ"ב ומסומן נספח 15

223. באותו נושא התכתבתי עם איגור שלומוב. הוא כתב לי שאם יתברר שמישהו ממחלקת בלוגים
הוא שהפיץ את התקנון, גבריאל יסגור את כל המחלקה. איגור כתב ש"יכול להיות שמישהו

מבני ברוך לשעבר שלח את התקנון כנקמה".

224. כלומר, גס איגור וגס אני הבנו שהפצת התקנון מחוץ למעגל הפנימי היא מעשה שפוגע בבני
ברוך כיוון שהתקנון (ששיקף את אופני ההתנהלות בקבוצה הפנימית) מציג את בני ברוך

כקבוצה כיתתית.

החינוך האינטגרלי ויוזמת "לגדול בכיף"

225. בסביבות שנת 2010 החל לייטמן לדבר בשיעורי הבוקר ובמפגשים החברתיים על כך שיש

להפנות את מאמצי ההפצה לאנשים שאינם מעונייניס בלימודי קבלה, ולמצוא דרכים להגיע

אליהם ו"למכור" להם את ערכי הקבלה - ערבות, אחדות וכר - ללא שימוש במונח קבלה.

226. אחת הדרכים היתה הקמת תנועות חברתיות שיבצעו באופן מתוקשר פעילויות בעלות אופי

חיובי ופופולרי, וכך להביא אנשים לאהוד את אותן תנועות (שהקשר שלהן לקבלה ולבני ברוך

הוסווה או טושטש). כך למשל הוקמה תנועת ה"ערבות" במסגרת המחאה החברתית של שנת

2011 וכך גם הוקמה בשנת 2015 תנועת "הטובים" שפועלת לשמור בהתנדבות על גני ילדים,
לצאת נגד אנטישמיות וכר.

227. כלומר, לייטמן שאף לפתות אנשים לאהוד את בני ברוך ותרומתם לחברה, ובעקבות כך,

בעתיד, להצטרף ללימודי הקבלה ובסופו של דבר להיגאל. לייטמן עודד את חברי הקבוצה
לחשוב על דרכים להגיע אל אנשים שאינם "בדרך".

228. אחד מפיתוחיו הרוחניים של לייטמן היתה שיטה חינוכית שנקראת "החינוך האינטרגרלי"

שנועדה להעביר מסרים חינוכיים לילדים ברוח חכמת הקבלה. לייטמן ותלמידיו כתבו ספר

^00ו^!!ו0 ץקק13�1 - ח0ו031ג£011 91�ו§6!ח1). כיוס לא ניתן לאתר אזכורים י י תחת כותרת זו (
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של הספר באתר קבלה לעם ולהערכתי הם הוסרו על מנת לטשטש את הקשר בין "החינוך

הגלובאלי" לבין "לגדול בכיף".

229. בסביבות שנת 2009 עלתה מהדירקטוריון ומלייטמן יוזמה לפתח את ה"חינוך הגלובאלי" לכדי

פרויקט שניתן יהיה להעבירו לילדים שהוריהם אינם עוסקים בקבלה, וכך למשוך את ההורים
בעקבות הילדים לאהוד את ערכי הקבלה.

230. השם שניתן לפרויקט שנועד להטמיע את התכנית החינוכית של לייטמן בבתי ספר רגילים היה

"לגדול בכיף". במפעל ההפצה הוקמה מחלקה חדשה - מחלקת 'לגדול בכיף' - שזו היתה
מטרתה. כמו כל פעילות הפצה אחרת, המחלקה פעלה באמצעות מתנדבים חברי קבוצת בני

ברוך.

; ביוס 2.9.2010 שבו נכתב ו]0ג1�ז83 61ח6 �ז6/\/\0כןח3רת" 231. ראו לעניין זה דוא"ל שנשלח ע''י י'

""לגדול בכיף" - הוא כרגע המקום הראשון והיחידי מסוגו בעולם ששם לו כמטרה ליישם
את שיטת החינוך על פי חכמת הקבלה. אל "לגדול בכיף" מגיעים ילדים בגילאי כיתות א-
, החל משעות הצהרייס ועד שעות הערב, מדי יום. ב"לגדול בכיף" הילדים נהנים ו
מתכגיס המועברים על פי שיטת הקבלה, משחקים, ומשפע פעילות חווייתית .המדריכים
הנמצאים ב"לגדול בכיף" הוכשרו במיוחד לתפקיד. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
על מכת שנוכל כולנו ל"לגדול בכיף" לתפקידי הפצה מגוונים וליישם איתנו את השיטה ,

להעבירה וליישמה בכל העולם"
העתק הדוא"ל מיום 2.9.20x0 מצ"ב ומסומן גספה 16.

232. ראו לעניין זה דוא"ל שנשלחו ביום 4.6.2012 וביום 12.8.2012 מ"ארגון קבלה לעס"

1' ובהם מודעות לגיוס מתנדבים למחלקת 'לגדול בכיף' - מצ"ב ו*0ה63 ו6ח6 �ו6/^0קח3רת ומ"

ומסומן נספח 17 ונספח 18 בהתאמה.

233. כן ראו דוא"ל שנשלח ביום 25.9.2011 בז"\\/00ד 66 - הגיליון היומי של ארגון "קבלה לעס"

ובו הזמנה לחברי הקבוצה; "חברים יקרים בכל גיל! לכבוד השנה החדשה אנחנו מזמינים את

כולכם ליצור קליפים ביתיים עם מסר של חיבור ברוח הערבות (בלי להזכיר את המלים קבלה,

בורא וכד') - לגדול בכיף - ודו00./\011*€§!_!" - העתק הדוא"ל מצ"ב ומסומן נספח 19.

65 - הגיליון היומי של ארגון "קבלה לעם" דוא"ל ובו התגאו 234. ביוס 3.9.2011 נשלח ע"י ץ\/ס10

בני ברוך על ניוזלטר שפרסם הרב לייטמן בנוגע לחיכוך האינטגרלי וכושאים אחרים "בלי שוס
מילה על קבלה" - מצ"ב ומסומן נספרו 20.

235. באוגוסט 2009 ארגכה מחלקת ''לגדול בכיף" את "פסטיבל לגדול בכיף! פסטיבל ילדים של

חיבור ושמחה" בפארק הירקון בתל אביב. לקראת האירוע הפיקה המחלקה קליפ שבו

השתתפו ילדי בכי ברוך והרב לייטמן. הסרטון הגיע אלי בניוזלטר של בני ברוך. העתק הסרטון

ניתן לצפייה באתר 6כ1ו11ו01ץ (אם לא יוסר ע"י התובעת) אנימציה - פסטיבל הילדים- לגדול

בכיף- 2009".

236. ראו לעניין זה גס ראיון (בתאריך לא ידוע) שנתן הרב לייטמן בערוץ 66 (ערוץ הקבלה - מדובר

בערוץ טלויזיה בכבלים ששייך ל"בני ברוך" וכל השידורים בו הם מטעמו), בו הוא מציין

שיילגדול בכיף" הוא אחד האמצעים לקידום הפצת חוכמת הקבלה, וכשהעם לא מעוניין לשמוע
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על קבלה, יש "למכור" לו את הרעיונות בשמות שונים, כגון "חינוך אינטגרלי", "לגדול בכיף"

וגנו', שהעם שמות שונים לאותו רעיון - חוכמת הקבלה:

תמלול הראיון (מתוך אתר "קבלה לעם") מיום 22.8.2014 של התכנית "מקובלים כותבים - עס

ישראל מוכן לאור, חלק ה":

" [ליישמן�] היום אנחנו נמצאים במצב מדיני, חברתי, בטחוני, שהתפתחנו כך, במיוחד
עקב מצב האנטישמיות בעולם שמכוונת נגד יהודים ונגד ישראל, ואנחנו דווקא חייבים
להפיץ כתרופה לכל הדברים האלה את חכמת הקבלה עצמה. שכולם ידעו. למה? כי אנחנו
צריכים להסביר מלכתחילה לכל אחד ואחד שאנחנו נמצאים תחת השגחה עליונה, וזה
כל האנטישמים נגדנו כדי שאנחנו נקיים מה שאנחנו צריכים לעשות, הבורא מכוון את.

להיות "אור לגויים.''

ואין לנו ברירה, כי אם לא נגלה את כל המערכת, למה אנחנו יוצאים כך ,מאיפה באה
אנטישמיות, מאיפה בא העם שלנו ואיך אנחנו התגלגלנו כולנו כך, אז לא נוכל לעשות
תיקונים. לכן אנחנו מגיעים שוב להפצת "חכמת החיבור", "לגדול בכיף", "הדור
האחרון", ועוד כאלה, לכל מיני גילאים לפי מה שמתאים להם, וגס להפצת חכמת

הקבלה, דווקא. ומגלים את זה בפה גלוי....

קודם היה קושי לגלות את חכמת הקבלה, ולכן אנחנו הפצנו אותה תחת השם "החינוך
האינטגרלי", "חכמת החיבור" וכולי ועם תחילת מבצע "צוק איתן" וכל מה שאנחנו
סופגים עכשיו, כמו מכרת אנטישמיות מכל העולס, לא נעשה יותר קשה, אלא ההיפך,
נעשה יותר קל להפיץ את חכמת הקבלה. כי העם זקוק לתרופה ואין לו שוס תרופה,
ואנחנו יכולים להראות לו שהתרופה נמצאת והיא נמצאת בנו, בתוכנו ,ואנחנר יודעים
איך להשתמש בה. ואס נשתמש, נגיע לפסגה, לזה שכולם, השכנים הקרובים שלנו וכל
ארצות תבל יסתכלו עלינו ויקנאו בנו וירצו להיות קרובים אלינו, או נעשה הפוך, זו לא

הכבדה, אלא ההיפך, נעשה קל..."

העתק התמליל המלא (אחרי עריכה) מיום 22.8.2014 מאתר "קבלה לעם" מצ"ב ומסומן נספח
.21

13*11)://̂ >¥>¥.̂ 31311/8110{ןג1^/!€0.1.313 /̂1

25696 
 בקישורית:

 לצפיה

הראיון עצמו ניתן

237. ביוס 30.7.2012 קיבלתי דוא"ל מ"ארגון קבלה לעס" ובו פרסומת לספר "לגדול בכיף - מהכנה

ללידה ועד גיל 20" והמלים הבאות:

"ההפצה בדמנו וכידוע הספר הוא מכשיר עצום להפצה. כדי שנוכל לקבל את
הספר הטוב ביותר בנתה תנועת בני ברוך מערכת של מקצוענים המורכבת

מכותבים וותיקים ועשירי ניסיון גרפיקאים, מאיירים, כותבי תוכן, מעמדים,
מנהלי פרויקטים ועוד וערד.

בזמן האחרון חוזר הרב לייטמן ומעלה את הדחיפות בהפצה, וכדי שלכם יהיה
קל להפיץ החליטה הנהלת המפעל לפתוח בשרשרת מבצעים".

238. באותו דוא"ל נכללה גם הזמנה להירשם ל"קורס יסודות החינוך האינטגראלי למחנכים" עס

̂:011^118. אתי זה אינו פעיל כיום ולהערכתי הוסר על ידי התובעת כדי x0.11 קישורית לאתר י

לטשטש את הקשר בין קבלה לעם לבין לגדול בכיף.

העתק הדוא"ל מיום 30.7.2012 מצ"ב ומסומן נספח 22.

239. ביום 15.6.2012 קיבלתי את הדוא"ל הבא מאת 516#61/*\6א ץ88-7033 :
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ן
הזדמנות נדירה לקחת חלק בפעולה היסטורית בתחום החימר •
/ 1

] נפלה בחלקנ! הזכות הבלתי נתפסת לח1לל שימי של ממש בתחום החימך. /
/ 1.
/ שינוי אמיתי. מהש!רש, של החינוך וההשכלה כפי שהם מתקיימים היום. שינוי של דור, שאם /
| נצליח בו, נבטיח את העתיד הטנב שלהם, ושל כל העולם. [
יו {

ן כולנו זכינו לקחת חלק בהכנסת שיטת החינוך האינטגראלי. לראשונה. לבית ספר רגיל של /
/ משרד החינוך. י
1 ן
בטבע11. קיבלנו את : ! בזכות העבודה שעשה ינבל ט!ר-דחמי בכיתה של1 בבית ספר "ר'מ!נים"
! ר'הזדממת להטמיע את השיטה לכל בית הספר, כ'ת1ת א-וי, בכל המקצוע1ת הנלמדים. 1

! 0כ1ת כ1ח החיב1ר שב'נימ. קיבלם את הזכ1ת להשקיע, ןלקרב את רעולם למטרת! המק!וה, /
/ לטוב ומטיב. /
ו אב! מזמינים את כל מי שב!ער בו הרצון לממש. לקרות אתנו הלק בפרויקט החל!צי הזה /
?/ בבית סקר "רימונים" בטבעון. /

ו ?

] מצורף לעק. נשמח אמ תוכלו למלאו בהקדם. על מנת שנוכל להתחיל להרכיב את האות'ם /
/ ולצאת ידרך (

.) להצטרף לפרויקט /

נציב לבינינו את החיבור 1שית1ף הפעולה למען הצלחת הפרניקט. ונצליח!! /
ו ן
] בכל שאלה ניתן לשלוח מ"ל א! להתקשר ישירות: 054-5606837 1

ן אפרת נם] /
/ /

240. אני מבין שה"הצלחה" המתוארת במייל הנ"ל היא התופעה המטרידה והמדאיגה של הכנסת

תכנית לימודים ברוח הקבלה לבית ספר חילוני, מבלי לדווח להורי הילדים על אופי התכנית,
מקורותיה והעומדים מאחוריה.

241. כן הבנתי מהדוא"ל שההצלחה בהכנסת "שיטת החינוך האינטגרלי" של לייטמן ל"בית ספר

רגיל של משרד החינוך" הושגה באמצעות חבר הקבוצה שהינו מורה באותו בית הספר, אדם

בשס יובל טור-דרומי.

242.הדוא"ל קורא לחברי בני ברוך להתנדב ב"פרויקט החלוצי" ולקחת חלק בהטמעת שיטת
החינוך האינטגרלי בבית ספר רימונים.

העתק הדוא"ל מ<ומ 15.6.2012 מצ"ב ומסומן כנספח מסי 23.

הפנייה להתפקד לליכוד

243. בסביבות קיץ 2014 שמעתי שבני ברוך החליטו להתפקד לליכוד כדי שיוכלו להשפיע על

הפוליטיקה הישראלית מבפנים. התקשרו אלי שלושה מחברי התנועה (איגור דיון, ברריס

בילוצרקובסקי ואיציק סמגין, מנהלים בבני ברוך) וביקשו ממני להתפקד לליכוד על מנת
להצביע בפריימריז למועמד מטעמם.
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244. שתי הפניות הראשונות נעשו למיטב זכרוני טלפונית. כל אחת משלוש הפניות נועדה להפציר בי

להתפקד לליכוד. הבנתי שהם פונים לכל מי שלדעתם אפשר לסמוך עליו ולא יחשוף את

התכנית ברבים. הצלחתי לאתר תכתובת עם בוריס בילוצרקובסקי, אחד המנהלים במפעל

ההפצה ומנהל בועדת חברה, שפנה אלי בצ'ט בפייסבוק ושאל אותי אם פנו אלי בבקשת עזרה

: בזמן האחרון (התרגום מרוסית שלי)
ת: מחאתה חושבל

ש: לא יודע
ת: כן, פנו בהחלט, אם מדובר על הפוליטיקה.

ש� כן, על הפוליטיקה.
ת: פנו אלי [איגוד] דיון ואיציק [שמגיד].

: אה, מצויין. ש

ש: אוקי, אבל אחרי שפנו אליך איציק ודיון, אתה הסכמת?

**ביוס אחר**

ש: סליחה שאני מפריע.
ת: שלוס

... ש:
ש: מה החלטת? כן או לא?

ת: הדעה שלי היא כזאת. בינתיים מוקדם ללכת לפוליטיקה. אני מתנגד.
ש:...

ת; לא כל כך הוגן לעשות את זה.
ש: מה לא הוגן? לעשות שתדלנות לעצמנו!

ת: כן, כל הסיפור הזה עם התפקדות מלאכותית. זה משחק פוליטי נמוך. אני
מאמין שעם גישה כזאת לא יצא שוס דבר טוב.

ש: אני לא מבין מה פה נמוך, אנשים עושים את זה כל הזמן.
ת: שתדלנות זה רע. אתס לא צריכים לרדת לרמה הזו. ישנן שיטות יותר הוגנות,

למשל יצירת מפלגה משלכם [הכוונה היתה: לא להשתלט על הליכוד - מ.ד.]
: ליצור מפלגה זה הוגן אבל כמה צ'אנסים יש לעשות את זהל 0.0010/0 או אפילו ש

פחות. אנחנו צריכים מיליארדים, אפילו לא מיליונים.
ש.- אתה מדבר בלשון חיצונית [הכוונה, כמי שאינו מאמין - מ.ד.], שתדלנות
באמצעות אנשים מלאכותיים [הכוונה למתפקדים], אפשר לחשוב שאנחנו

מדברים על שחיתות, על ליצור עסקים, על עשיית ממון.
ת: זה לא משנה למה אתס עושים. העיקר שאתם עושים משהו שאינו הוגן.

245. באותו מייל גס שאל אותי בוריס מדוע הפסקתי להגיע למרכז, ואני השבתי שאני לומד לבד.

העתק התכתובת ביני ובין בוריס בילוצרקובסקי מצ"ב ומסומן נספח 24.

246. מתכתובת הצ'אט עולה שבני ברוך החליטו להפעיל לחץ על מי שהם ראו כתומכים

פוטנציאליים שלהם על מנת להניע אותם להתפקד לליכוד (בלי קשר להשתייכותם הפוליטית

של המתפקדים) על מנת לאפשר לבני ברוך כוח פוליטי רב במפלגה.

ואכן, לפני מספר חודשים נחשף בתחקיר של ערוץ 10 יומן הג'ובים של ראש.המטה של שרת

התרבות מירי רגב, מר איתן כהן. ביומן נכלל שמו של אביהו סופר, מראשי בני ברוך, יד ימינו

של לייטמן וחבר מועצה בעיריית פתח תקווה מטעם סיעת "ביחד". ביומן מופיע �שמו של

בהקשר של מינוי לחברות במועצת הקולנוע של סשה דמידוב.

: 247. דמידוב הוא שחקן ותלמיד של לייטמן, ומקורב לסופר. ביומן הג'ובים מופיע הרישום הבא
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: 248. שמו של סופר הוזכר גם בהקשר מינויו לחבר מועצת המוזיאונים

? ; "- יי

ו ,

: בכתבה מיום 11.11.2015 בעיתון £7ע¥1, שפרסם את יומן הג'וביס 105.1 נכתב כי

"מינוי נוסף הוא של אביהו סופר. אימת הפוליטיקאים בליכוד - פוקד ענק של קבוצת
הקבליסטים מפתח תקווה. לפי הערכות סופר חולש על אלפים רבים של מתפקדים
ממושמעים, ובכוחו להמליך ולהפיל מועמדים. בלשכת השרה רוחשים לו כבוד רב,
ולפחות לפי יומן הג'ובים של כהן ,הוא חפץ לכאורה גס ביקרו של השחקן סשה דמידוב.
דמידוב, לטענתו, לא היה מודע לרצון למנות אותו לחברות במועצת הקולנוע אך הוא

אישר כי הוא חבר של סופר".

העתק הצילומים מיומן הג'ובים של ראש מטה שרת התרבות והספורט מצ'יב ומסומן נספח 25,

העתק הכתבה מאתר £7^¥1 מצ"ב ומסומן נספח 26.

הקשר שלי לבני ברוד כיוס וגישתי כלפיהם
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249. במבט לאחור אני מבין כיום שלייטמן ומקורביו ניצלו את חולשתי ואת אובדן הדרך הרוחנית

אותי בהבטחות על גאולה ולנצל אותי במשך שניס רבות לקידום מטרותיהם. , שלי כדי לשבות,

איו לי ספק ששהיתי בקבוצה פגעה במצבי הנפשי: ההתמכרות לאלכוהול ולסמים, התסכול

והזעם שחוויתי היו תוצר של הלחצים החברתיים והנפשיים שהופעלו עליי שס. אני שמח

שהצלחתי להיחלץ מהקבוצה ולראות שליייטמן הוא שרלטן.

250. בשל כך, אני חש חובה לפעול ולהזהיר אחרים מפני נפילה ברשתותיהס.

251. כיוס אין לי שוס קשר לבני ברוך. אני ממשיך להתווכח עם תומכי התנועה בבלונים ובפילסבוק

באינטרנט על התנועה, ולטעון שמדובר בכת ולהצביע על הפגמים בהתנהלות ובגישה המעוותת

שלהם לקבלה. אני עושה זאת כיוון שאני חושב שבני ברוך עושים עוול חמור לאנשים במצוקה
רגשית, ושצריך להזהיר מפניהם את הציבור.

252. בנובמבר 2015 הגישה בני ברוך תביעת לשון הרע נגדי, בגין התכתבויות שלי עם פעילי התנועה

בפייסבוק וביוטיוב שבהן כיניתי את לייטמן "נוכל" וטענתי שהתנועה היא כת.
העתק כתב התביעה וכתב ההגנה מצ"ב ומסומן נספח 27.

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

̂ייב*- ? ̂י מקסים דיאמנדיתאריך: 14/01/2016 —

אישור

אני הח"מ, מיכאל ברקוביץ, עו"ד, מאשר בזאת שמר מקסים דיאמנדל הופיע בפניי ביום
, הזדהה בפניי באמצעות ת.ז. מסי 309049617, ולאחרי שהזהרתיו שעליו להצהיר את 4/01/2016ג
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ'יל

__-̂  
וחתם עליה בפגי.

מי5אל�ברלןוביץ, עו"ד
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