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הצבאיתהמערכת

פשוטהאינה
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תכננהלאעדייןהרמןיהודיתבוקר,באותו

הגיעהוהיאלמדי,רגילשישייוםהיהזהלהתאבד.

נכנסההיאאביב.בתלהקריהבבסיסלתורנות

בזריזותוהלכהבגיןשערדרךמוקדמתבשעה

שירתה.שםהמבצעים,אגףשלהישןהמבנהלכיוון

זוגהלבןוטלפנההאור,אתהדליקהנכנסה,היא

חבר.עםבאילתשבועלסוףבדרכושהיהדאז

מתוחים,היוביניהםשהיחסיםארוכהתקופהכבר

לסייםהחליטהבוטלפוני,ריבבאותוהגיעוהשיא

שהתגייסתיברגעהתחילו״הבעיותחייה.את

אותואחרישנה13היום,מספרתהיאלצבא״,

ליומיררבצה״ל,אשרתשאנירצהלא״הואבוקר.

הרגשתירגעבאותומשם.שאצאכדיהחייםאת

הלכתיבלחץ.יותרלעמודיכולהלאכברשאני

כאבים״.משככישלקופסהוקניתילעזריאלי

שלגדולהכמותשבלעהמאזחלפושעותכמה

לאחרבבית־חולים.התעוררהוהרמןכדורים,

בפגישההקב״ן,שלבחדרוישבהכברהיאשבועיים

הציוראתזוכרתעדייןהיאמהצבא.שחרורהלקראת

שלשולחנועלמונחשהיהראליהספרדיהאמןשל

האישוראתקיבלההיאמשעהפחותאחריהקצין.

לאבצבאאישנפשי.סעיףעלמצה״ללהשתחרר

איתוהשיחהשבעקבותזוג,בןשאותואזידע

הידועההכתמנהיגהיהלחייה,לשםהחליטה

היאהקב״ןעםהשיחהאחרירצון.גואללשמצה,

נשותיו20עםיחדבכתונשארהלזרועותיו,חזרה

ילדיה.חמשתנולדובמהלכומעשור,למעלהבמשך

שרצוןלאחרהרשויות,ידיעלהכתפורקה2010ב־

בנשותיו.להתעללותבחשדנעצר

עשרותהיוםפועלותבארץרצון,גואלבליגם

אליהןהמצטרפיםרובהציבורי,לדימויבניגודכתות.

כמעטלחלוטיןנורמטיביותממשפחותמגיעים

החברהעצמי.חיפוששלתהליךבעקבותכולם

והמומחיםבשטחהמציאותאבללכך,מודעתלא

לכתותשנכנסיםמהאנשיםשרביםמעיריםבתחום

קצרזמןאוהצבא,בתקופתדווקאזאתעושים

הזהותחיפושמתהליךכחלקהשחרורלאחר

לחלופין,אוהצבאית,למסגרתמהכניסהשמונע

השירותחווייתביןקשר"ישממנה.מהיציאה

לכתות״,צעיריםאותםשלהצטרפותלביןהצבאי

לשעברנפשבריאותקציןזהר,גביד״ראומר

שהגיוסספק״איןכתות.בנפגעיומטפלומומחה

ביןשמתבטאעצמי,חיפוששללתהליךגורםלצבא

כלשלובדיקההשחרור,אחריבחו׳׳לבטיולהשאר

לגיטימיתהליךהואהחיפושרוחניות.קבוצותמיני

הצעיריםאוכלוסייתאתהופךזהלצדאבלוחיובי,

לחשופהשאחריההשחרורובתקופתהצבאבתקופת

הכתות״.שלהזההמסוכןלעולםיותר

שעסקהרווחהמשרדשלרוחפורסם2011ב־

פרשתהתפוצצותבעקבותבישראל,הכתותבשאלת

דאז,הרווחהלשרשהוגשהדוחפיעלרצון.גואל

כתות,80מ־למעלהקיימותבישראלכחלון,משה

ביןישראלים.אלפיעשרותהיוםעדנחשפואליהן

מסוימתקבוצההופךמהבשאלהעסקהדוחהשאר,

עסקוחוקריםמעטשלאפיעלאףהרסנית.לכת

ברורההגדרההאקדמיבעולםכיוםאיןבסוגיה,

הזאת.לשאלהוחד־משמעית

מהנורמהשסוטהרוחניתקבוצהכלשלאבעור

הכתות,כלעםהעיקריתהבעיהכת,בהכרחהיא

שמופעלותהמניפולציותהיאמומחים,מסבירים

מנהיגידיעללרובאליהןהמצטרפיםעל

בסופוומורכב,ארוךבתהליךמדוברכריזמטי.

מרצון״,״עבדיםלמעיןהמצטרפיםהופכים

מנהלתליכטנשטיין,רחל

כתזת:לנפגעיהמרכז

מאדחוויההיאבצה״ל״השירות

מאודמשהווישבחיים,מרכזית

לאנשיםשגורםבהוויה,טוטאלי

מחדש.שלהםהזהותאתלבתזן

שנופלצעיריםשלמסויםאחוזיש

הכתות״.לתוךהתהליךבעקבות«|



רםםענחדהמשך

״אי־אפשרבתחום.שפועלתפרטיתעמותה

חוויההיאבצה״לשהשירותמזהלהתעלם

טוטאלימאודמשהווישבחיים,מרכזיתמאוד

הזהותאתלבחוןלאנשיםשגורםהזאת,בחוויה

המקריםברובהגיוס.מרגעכברמחדש,שלהם

והחייםחיובית,בצורהמסתייםהחיפושתהליך

שלמסויםאחוזגםישאבלהלאה.ממשיכים

הכתות״.לתוךבעקבותיושנופליםצעירים

לעולםצעיריםשללהצטרפותבנוסף

מיגםישהצבאי,השירותבמהלךהכתות

ממועדרחוקלאיותרמאוחראליושמגיע

בחלקבעקבותיו.הסברה,ולפיהשחרור,

החללתוךאלנכנסותהכתותמהמקרים,

הצה״לית.מהמסגרתהיציאהבעקבותשנותר

לחפשהולכיםצעיריםבמקרהלא״צעירים

מקרים״ישזהר.ר״ראומרבהודו״,עצמםאת

וגורםמדיחדלאזרחותהצבאביןשהמעבר

מהלךאמרושניםשלושהריבזהות.למשבר

לזכורקצר,להסתפרמדים,ללבושלעשות:

אתהאחרביוםפתאוםואזהאישי,המספראת

לחופשנוקשהממסגרתהמעברלעצמך.אדון

שירותשלהייחודיותלחוויותבנוסףמוחלט,

מסגרתלחפשמהאנשיםלחלקגורמיםצבאי,

עצמםאתמוצאיםמהםקטןוחלקחרשה,

כת״.בתוךדברשלבסופו

ארםבדוי(.)שםאדםהואכזהלמקרהדוגמה

כלוחםששירתצבאלאישבןטובים,כבןגדל

ביוליבצה״ל.המובחריםהסיורמגדודיבאחד

הואהשנייה,לבנוןמלחמתכשפרצה2006

המיוחדות.היחידותבאחתכמילואימניקלחם

אדםשלהיחידהשהתההמלחמהסוףלקראת

חיזבאללהטיללבנון:בררוםהכפריםבאחד

שללמותםהביאשלוהכוחלעברשנורה

בן־משםחזר״ארםביחידה.חייליםתשעה

אדם

$TS1$בןאדם$TS1$

$DN2$בןאדם$DN2$,בדוי(.)שםדפנהאמו,מתארתאחר״

סבלהואכיעזרה,צריךשהואברורלנו״היה

קשה״.מאודטראומהמפוסט

אדםשקיבל,הפסיכיאטרילטיפולבמקביל

במטרהעצמיחיפוששלבתהליךהתחיל

הצבאי.בשירותשעברמהטראומהלצאת

ארגוןשללפגישההגיעהואדבר,שלבסופו

אמרוישר״הםהקבלה.בעולםשעסקרוחני

אמו.משחזרתבו״,לטפלאיךיודעיםשהם

למיןונכנסשקליםמאותכמהשילם״הוא

שאםשםלואמרומסויםבשלבכזה.קורס

להפסיקחייבהואלהחלים,רוצהבאמתהוא

לעולםולהתמסרהפסיכיאטריהטיפולאת

להם״.הקשיבהואלצעריהקבלה.

בארגון,יומיותלפגישותלהגיעהתחילהוא

אתשבר״הואלעניין.וכספוזמנואתמקדיש

שלהחסכונותאתגםלו,שהיוהחסכונותכל

אומרתזה״,בגללגמרכמעטהואשלוסבא

התחילוהםהזהשבשלבהיה״הענייןדפנה.

ימשיךלאהואשאםאמרואותו,להפחיד

לאשהםרקלאיידרדר.שלוהמצבבקורסים

כריבההשתמשוהםטראומה,בפוסטטיפלו

הכת״.לתוךאותוולשעבדאותולהפחיד

משנה,למעלהשלשכנועתקופתבתום

מהכת,אותולהוציאאדםשלהוריוהצליחו

אחרת,לכתכךאחרשהצטרףלגלותכרירק

עםלתקשררצה״הואבסיאנס.שעוסקת

היההואבלבנון.שנהרגולצוותשלוהחברים

אמומוסיפהאותו״,שיצילמהשזהבטוח

ברור״היוםכברה.באנחה

חזרהאקבללאשבחייםלי

לי״.שהיההילדאת

לבנוןממלחמתהחוויותשביןהקשרלמרות

אדם,שלהמשובשחייולמסלולהשנייה

התיאוריהעלשמערערמישישלצייןחשוב

כזאתבצורהלאנשים,גורםבצבאשהשירות

פשוט״הקשרלכתות.להצטרףאחרת,או

שעוסקמגנוס,חיליקבחיוךאומרקיים״,לא

תרמילאיםבחילוץשנה15מ־למעלהכבר

לאחרחלקםבחו״ל,שהסתבכוישראלים

מיתוסשלסוג״קייםלכתות.שהצטרפו

בגללעצמםאתמחפשיםישראליםשצעירים

הצעיריםאחוזאתבודקיםאםאבלהצבא,

שנוסעיםהגרמניםאוהאוסטריםהבריטים,

תגלה2221בגילאמריקהולדרוםלמזרח

מהישראלים,גבוהיותרמשמעותיתשהוא

טירונותעשושהםזוכרלאאניואיכשהו

יותרנפוצההכתותשתופעתלאזהבגולני.

אםבעולם.אחרמקוםבכלמאשרבישראל

לכתות,להיכנסהסיכויאתמפחיתהצבאכבר,

צעיריםמאותםגדולחלקאצליוצרהואכי

לפני״.להםהייתהשלאוחזקהעצמאיתזהות

במהלךלכתבעצמהשהצטרפהראדה,גם

הדברים.ביןישירקשרבהכרחרואהלאהצבא,

ישמתגייסת,הייתילאאםשגםמאמינה״אני

באותהעצמיאתמוצאתשהייתיטובסיכוי

בן־אדםהייתיתמירשליבאישיותכינקודה,

אנשיםהרבהשני,״מצדמסבירה.היארוחני״,

בעקבותהצבא,אחריהצטרפובכתאיתישהיו

דברשלבסופושם.עליהםשעברוחוויות

וחיוביטבעימאודמשהושישלשכוחאסור

לפחדצריךלאעצמנו.אתלחפששלנובצורך

שהיאחייםדרךמלנסותאועצמומהחיפוש

לבולשיםעינייםלפקוחצריךרקשונה.קצת

שבדרך״.לסכנותפעםמדי

קציןזהר,גביד״ר

לשעבר:נפשבריאות

הצבאביןשהמעברמקרים"יש

למשברוגורםמידי,חדלאזרחות

מהלךאמרושניםשלושהריבזהות.

ואזלהסתפר,מדים,ללבושלעשות:

המעברלעצמך.אדוןאתהאחדןביום

הדשה״מסגרתלחפשלאנשיםגורם

ovmw"אץ pooעצמי־19חישללתהליךטרםלצבא



עצמאית.בצורהלחשובהיכולתאתשאיבדו

הפרדהשלבשיטותמשתמשיםכתות״מנהיגי

״מדוברזהר.ד״רמסבירהחיצוני",מהעולם

עלטוטאליתלשליטהלהגיעשרוציםבאנשים

מהמשפחהלהתנתקלוגורמיםהםולכןהאדם,

בעברטראומותמיניכלמנצליםהםומהחברים.

והופכיםעליהם,רקלסמוךאותוומשכנעיםשלו

מוחלט".באופןבהםלתלויאותו

קצתעם״נורמלי״שאדםנראהראשוןבמבט

עולםשללמלכודותייפוללאבריאהיגיון

בדוחשהתפרסמוהנתוניםפיעלאולםהכתות,

עליותר:מורכבתהמציאותהרווחה,משרד

הםבישראלהכתותמחבריאחוז86הדוח,פי

ברובומעלה.הבינוניהמעמדבניהארץ,ילידי

רמתבעליבאנשיםמדוברהמקריםשלהמוחלט

ממשפחותשמגיעיםהממוצע,מעלאינטליגנציה

ומתפקדות.נורמטיביות

נערההזאת:ההגדרהעלעונההרמןיהודית

להחסרהיהשלאקיבוצניקית,אינטליגנטית,

בעייתייםיחסיםמתארתהרמןזאת,למרותדבר.

לאבדידותלתחושתשהביאומשפחתה,לביןבינה

הבנותמאחתשמעההרמןהתיכוןבשנותפשוטה.

כוחותבעלמיוחד,גברעםחיהשאמהבשכבה

בעיהבכללאנשיםלעזורשיכולטבעיים,על

ומתוסכלתמהתיאורמוקסמתבחיים.להםשיש

לכתובהחליטההרמןהאין־סופית,מהבדידות

לאחרקצרזמןרצון.גואלהואהלואגבר:לאותו

לאחתהפכהתקופהואחריאיתו,נפגשההיאמכן

בלשוןהייחודיים,לחייומודעתכשהיאזוגו,מבנות

היחסיםמערכתבמהלךאחרות.נשיםעםהמעטה,

התגייסה.היאאיתו

ישרהרמןנסעהטירונות,שלשבועייםאחרי

לביתהאותההסיעהואלמחרתרצון.שללביתו

הדבריםאתלקחתלהואמרשפיים,בקיבוץ

הקיבוץ,אתעזבתייום״באותולה.החשובים

הדירותבאחתנשיםכמהעודעםלגורועברתי

שנכנסתילומראפשרהזהברגעאביב.בתלשלו

יומיות,עושה״הייתיהרמן.מספרתלכת״,סופית

חוזרתהייתיובערבלצבאהולכתהייתיבבוקראז

אבלאיתו,חיהשאניידעולאבצבאלגואל.

היהגואלכחיילת.ביפגעהמאודהזאתהמציאות

אםעשיתי,מהמחדש,יוםכלחקירותליעושה

פתעביקוריליעושההיההואגברים.עםדיברתי

טעןגםהואצנועה.שאניבודקהקריה,שלבשערים

ברגעלויגידושהואהקצינים,לאחדהגיעשהוא

שהרגשתיהזויהכילי.שאסורמשהואעשהשאני

לו״.שקשהבמצבאותומעמידהשאניאשמה,

לשירותבכתהחייםביןנמנעתהבלתיההתנגשות

מוקדםלשחרורדברשלבסופואותההובילובצה״ל

המסגרותשתיביןהמתמיד״הקונפליקטמהצבא.

למשבראנשיםמכניס:אלה

זהר.ר״רמספרקשה״,:פשי

הראשוניםהמטופלים'׳אחד

שבמקוםצעירבחורהיהטלי

בארץשפעלהשני,רינהשללכתהצטרףלהתגייס

להתאבדשעדיףהטיפההזמןכלרינה80ה־נשנות

להוציאהצלחנומאמציםהרבהאחריבלהתגייס.

שעותכמהלצבא.ללכתלוולגרוםמשם

לקחהביתה,ברחהואלבקו״ם,הגיעשהוא<!חרי

השאירלאהואוהתאבד.שלואבאשלהנשק<>ת

קרהמהבוודאותלהגידיכוללאאניאזמכתב,

בתוךלוישבורינהשלשהדבריםליברוראבלשם,

שברגעבמוח,כזהפסיכולוגיצייפכמוזההראש.

מתפוצץ״.פשוטהואמדי,חזקשהקונפליקט

אחתעלבנינוחותמתיישבתבדוי()שםראדה

ביתה,סלוןרצפתעלשמונחותהעבותמהכריות

הקירעלמונחתמסורתיתהודיתתמונהבעור

שניתלוייםמאוזניהאחתכלעלשמאחוריה.

החליטהאותםוגדולים,עגוליםמתכתעגילי

שעזבהאחריקצרזמןמשנה,פחותלפנילענוד

הצבאי.שירותהמאזחברההייתהבההכתאת

היוםמספרתהיאעגילים״,לשיםלנואסור"היה

דבריםעשיתישניםהרבהכך״כל38בגיל

ירגיששזהידעתילאשאעשה.רצהאחרשמישהו

רוצה״.שאנימהלעשותטוב,כךכל

עםראדהשלהראשוןהמפגשלהרמן,בניגוד

בחילכששירתההגיוס,אחרינעשההכתותעולם

רגילשיטוטבצריפין.התקשוב(אגף)כיוםהקשר

להרצאהאותההוביללגמרירגילביוםאביבבתל

לגיטימיתחייםדרךהקרישנהתודעתעל

״בדיעבד,בעולם.מאמיניםמיליונימאותעם

בהשהייתיהכתביןקשרשוםשאיןיודעתאני

קרישנה״.הראשללערכים

ניגשובסופהבמדים,ראדההגיעהלהרצאה

להוהציעבמערכת(שמור)שמוהמרצהאליה

יחדשהפעילקרישנהתודעתשללמרכזלהצטרף

הכת.כמנהיגתבהמשךשתתגלהמיאשתו,עם

לעזובלהגרמהאמהעםבעייתיתיחסיםמערכת

כשלכהמררז.חבריעםלגורולעבורהביתאת

נוקשה,חייםאורחלאמץהתחילההחיילתהזה

בוקרכלהצבאי:השירותלביןבינולשלבוניסתה

הקבוצהעםתרגלהוחצי,בחמשהתעוררההיא

בצריפין.לבסיסנסעהואזמדיטציהשלשעתיים

השולחןעללפעמיםמתיישבתהייתיבצבא״גם

רארה.אומרתקרישנה״,ומתרגלתבמשרד

כולםדברשלובסופומוזר,עלייהסתכלו״אנשים

הםאזכזאת,מוזרהכמישהינתפסתימרחק.תפסו

סיפרתי״.לאגםואנישאלות,לשאוללאהעדיפו

התחזקלצבאבכתהחייםאורחביןהקונפליקט

למשברדברשלבסופוראדהאתוהובילבהדרגה,

שירותהשלימהשכמעטפיעלאףעמוק.נפשי

עמדהלאכברהיאשחרורהלפניחודשמלא,צבאי

רגעמאותוקבץ.בסיועמהצבאושוחררהבלחץ

מנהיגתשלהמוחלטבצלהשנים18חיההיא

לסמוךהפסקתיפשוטאזלה,סגדו״אנשיםהכת.

״היאמשחזרת.היאשלי",האינסטינקטיםעל

אסורהיהומשול.הפרדשלבשיטהבנושלטה

לנוגרמההיאממנה,חוץאחדאףעםלדברלנו

שהיאהתחושהאתיצרהוהיאמהשני,אחדלפחד

לנוהרסההיאעליו.לסמוךשאפשרהיחידהאדם

אותה״.נצטרךשתמידכדילאט־לאט,החייםאת

אתלשכנעניסתההכתכשמנהיגתהיההשיא

לאנוסכדבריה,נהגה,שאמההוותיקהנתינתה

אחריהיה.לאשמעולםדברבילדותהאותה

אזרהראדההאלה,השקריםבצלנפטרה,שאמה

הכת.אתועזבהאומץ

לשעברחייליםשלובסיפורראדה,שלבסיפור

אכןזההאםפתורה:בלתישאלהנשארתכמוה,

לכתותלהצטרףלצעיריםשגורםהצבאיהשירות

היוםערקיים.ולאמקרישהקשראוהרסניות,

תשאלואםאולםבנושאמחקרשוםנערךלא

ותוצאה.סיבהשלודאיבקשרמדוברמומחים,

רחלטוענתהמצב״,שזהספקבכלללי״אין

כתות,לנפגעיהמרכזמנהלתליכטנשטיין,


