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  מבוא

"כתות - הצעת החוק שהוגשה לוועדת הכנסת לחוקה, חוק ומשפט, קובעת הגדרה ל
פוגעניות" וקובעת שישה סעיפי חוק המיועדים להיאבק בקבוצות אשר נחשבות 
ככלולות במסגרת ההגדרה, על מנת להגן על חבריהן אף אם הדבר עומד בניגוד 

  לרצונם. 

יות משפטיות רציניות; כך גם סעיפי החוק הגדרת "כתות פוגעניות" עצמה מציבה בע
האחרים. החוק שהוצע לחברי הוועדה, מפר התחייבויות בינלאומיות בתחום זכויות 
אדם שניתנו על ידי מדינת ישראל, ויפר באופן מהותי את זכויות חבריהם של קהילות 

  דתיות, לא רק מיעוטים אלא גם דתות מסורתיות.  

ת מידה לעניין זכויות חוקתיות ויסודיות שנקבעו על כמו כן, מדובר בהפרה של אמו
), אשר ישראל התחייבה להן OSCEידי הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה (

  .OSCE-כאשר הצטרפה כשותפה ב

חוק צרפתי דומה, גונה על ידי מוסדות בינלאומיים בתחום זכויות אדם. שופטים 
ת של הוראותיו, וסירבו להיות חלק צרפתיים לא יכלו ליישם את החוק עקב העמימו

משיטה בה הרשות המבצעת תפר את עצמאות הרשות השיפוטית על ידי מתן מידע 
  מוטה בתיקים פליליים. 

האסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה דחתה לאחרונה הצעה צרפתית להמליץ על 
  אימוץ חוק דומה אצל מדינות אירופיות אחרות.

קיצונית אף יותר, ולא ניתן להתירה לאור חוקי יסוד הצעת החוק הישראלית הינה 
ועקרונות ישראליים, וכן לאור אמות מידה בינלאומיות לזכויות אדם שישראל 
מחויבת להן. כמו כן, הצעת החוק תיצור בעיות חמורות בהחלת המשפט הפלילי 
הישראלי, בעיקר על ידי שימוש במושג "שליטה בתהליכי החשיבה", אשר יאפשר 

  דים לחמוק מאחריות פלילית אישית.ליחי

  אולם בעיקר, אין כל צורך בחקיקת חוק זה.

  

  אין צורך בחוק חדש .1

- דברי ההסבר להצעת החוק, מציינים כי ההצעה הינה בהתאם לממצאי ועדת תעסה
  אשר קבעה כי: 1987גלזר משנת 

 במסגרת המבוצעת העבריינית הפעילות וכי ומסוכנות פוגעניות הן מהכתות חלק"
 או סחר, ההגירה בחוקי פגיעה, מס העלמות ביניהם, תחומים במספר נוגעת הכתות
 וכספים תרומות באיסוף הונאה, רישיון ללא ואימונים נשק אגירת, בסמים שימוש

  ". בה החברים וכלפי בקבוצה המתנגדים כלפי ואלימות

 גלזר קבעה מספר המלצות,-על בסיס האמור, בהתאם לדברי ההסבר, ועדת תעסה
  אשר אחת מהן הייתה אימוץ חקיקה מיוחדת לעניין כתות.

גלזר, למרות שזיהתה מספר תחומים שבהם יתכנו פעילויות בלתי -אולם, ועדת תעסה
לקבוע חוקים או תקנות חדשים,  לאחוקיות, המליצה למעשה את ההיפך, דהיינו 

לעיל כבר אלא לעשות שימוש באלו הקיימים כבר. כפי שצוין נכונה, כל הפעילויות 
כפופות לעונש לפי הדין הישראלי הקיים, בהתאם למאפיינים הפליליים כאמור, 

  והוועדה לא מצאה כל צורך בחקיקה מיוחדת חדשה.

  

  2015 –הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות 
  ניתוח משפטי
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. הדו"ח 2011-דברי ההסבר מפנים גם לדו"ח משרד הרווחה והשירותים החברתיים מ
על הרעיון סקר הגדרות וסיווגים שונים של "כתות", ולבסוף אימץ הגדרה המבוססת 

כי "כתות פוגעניות" עושות שימוש בשיטות של שליטה בתהליכי חשיבה והתנהגות 
ותלות נפשית וציות של מאמיניהן על מנת לפגוע בהם.  הדו"ח המליץ על חקיקה 

  מיוחדת חדשה בהקשר זה.

עם זאת, בגין פגיעות שנגרמות על ידי "כתות פוגעניות" כבר הוטלו עונשים על ידי 
בישראל, והחוק הקיים הוכח כמספק על מנת להתמודד עם פעילויות  בית המשפט

  פוגעניות.

), בית המשפט המחוזי בירושלים 2013לספטמבר  10(מדינת ישראל נ. ד.א. בפרשת 
הרשיע ראש קהילה, ד.א., ואחד מעוזריו, בעבירות אלימות ועבירות מין שונות, 

יו עשרים ושש שנות מאסר (ת"פ לרבות  עבדות. בית המשפט הרשיע את ד.א. וגזר על
)). התיק נמצא 2013לאוקטובר  17. (מדינת ישראל נ. ד.א 6749-08-11(ירושלים) 

  בערעור.

), בית 2014לספטמבר  9(מדינת ישראל נ. רצון "כת" של גואל רצון, -בתיק הדן ב
יפו דחה את עבירת העבדות. אבא גואל גואלי רצון, -המשפט המחוזי בתל אביב

, הוביל קהילה ובה עשרים ואחת נשים בלתי חוקיות ושלושים 64ט בן פוליגמיס
טבעיים וכי הינו המשיח, בעודו מתייחס - ושמונה ילדים שלו. הוא טען לכוחות על

  לנשים כרכוש, לטובתו הכספית, המינית או האחרת. 

רצון הואשם והורשע במספר עבירות מין נגד שש נשים וילדות, לרבות אונס, עבירות 
כלפי בן משפחה, מעשים מגונים ותקיפה, ונגזרו עליו שלושים שנות מאסר (ת"פ  מין

  )).2014לאוקטובר  28(מדינת ישראל נ. אבא גואל גואלי רצון  23751-02-10(ת"א) 

רצון זוכה מעבירת העבדות. בית המשפט קבע כי התיאוריה של שליטה בתהליכי 
יכה בקהילה האקדמית, וכי חשיבה, כפי שהוצגה על ידי התובע, לא זכתה לתמ

במקרה זה המתלוננות לא היו נתונות להגבלה פיזית, נפשית או משפטית אשר מנעה 
מהן מלעזוב את הנאשם או מלהתנגד לו. הנשים לא נכלאו, יכלו לצאת לעבודה והן 
בחרו לחיות בקהילה. עם זאת, רצון נענש בחומרה בגין פשעיו לפי הדין הפלילי 

  הישראלי.

), בית המשפט דן במקרה 2010למאי  12( מדינת ישראל נ. קוגמן ואח'רת, בפרשה אח
של חסידיו של אליאור חן, רב מטעם עצמו, מנהיג של קבוצה אשר ביצעה פגיעות 
אלימות וברוטליות בקטינים. ארבעה ממאמיניו של חן טענו, לשם הגנתם, כי הם היו 

בין את הרוע שבמעשיהם. נתונים להשפעה ההרסנית של חן ואיבדו את היכולת לה
הם טענו כי קהילתו של חן הינה "כת" אשר חבריה היו נתונים לשליטה מחשבתית על 

  ידי אליאור חן, ולכן אין להטיל עליהם אחריות בגין פשעים בגינם הואשמו. 

מאמיניו, הורשעו בהתעללות בילדים,  4-השופטים דחו טענה זו, ואליאור חן ו
התנהגות סדיסטית אחרת אשר גרמו לכך שאחד הכאתם בפטישים ומוטות, ו

שנות מאסר, וארבעת  24-מהילדים נתון בתרדמת עד היום. אליאור חן נשפט ל
שנות מאסר בגין התעללות סדיסטית בילדים, על ידי בית  20-תלמידיו נשפטו ל

  המשפט המחוזי בירושלים.

עליון אישר את ), בית המשפט ה2014לאפריל  27(קוגמן נ. מדינת ישראל בערעור, 
כשירות נפשית כך -פסק הדין של בית המשפט המחוזי, וקבע כי הטענה של הרחבת אי

שיכלול "קורבנות כת", תמנע את החלתו של המשפט הפלילי ותפגע ביעילותו לשם 
"קארט בלאנש" עבור קיצוניים, המספק להם דרך - מניעת פשע, וניתן לראותה כ

לאפריל  27(קוגמן נ. מדינת ישראל  9612/10 להתחמק מאחריות פלילית אישית (ע"פ
  ).76), פסקה 2014
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כתוצאה מהתפתחויות בעת האחרונה וכיסוי בתקשורת, הסוגיה של קהילת לב טהור 
וילדיה, שימשה כניסיון לעקיפת סמכותם של בתי המשפט הישראליים על ידי 

  המחוקק. 

יה של אחותה אישה בשם אורית כהן הביעה באופן פומבי את חששה לגבי ילד
המתגוררים בקהילה זו, אם כי ביחד עם הוריהם, ודחפה לחקיקה חדשה בנושא 
"כתות". המחאה העיקרית שלה, לפי העיתונות, הייתה כי הקבוצה הורשתה להימלט 

  לגואטמלה.

) הנושא על הפרק היה האיטיות של 1עם זאת, מנקודת מבט חיצונית, נראה כי: 
) גב' כהן כבר 2ת הישראליות, בנקיטת צעדים; הרשויות הקנדיות, ולא הרשויו

, צו מבית המשפט לענייני משפחה בישראל, למנוע משתיים 2011השיגה, בשנת 
מהאחייניות שלה הצטרפות לקהילה בחו"ל. לכן ניתן להסיק כי די היה בבית המשפט 

  לענייני משפחה על מנת לפתור את מצב החירום באותה עת.

ה בקהילה מרצונה ביחד עם משפחתה, וגידלה את ילדיה אחותה של גב' כהן התגורר
לפי הפרשנות החרדית של הקהילה של היהדות. גב' כהן לא הסכימה עם דרך החיים 
של אחותה ובחירותיה הדתיות, ודחפה לאישור הצעת החוק. עם זאת, אין הוראה 

 באשר לטענות בהצעת החוק אשר נוגעת להגנת ילדים או בקרות לעניין רווחתם.
  נוספות בנוגע לפעילות פלילית, הרי אלה ניתנות לטיפול תחת החוק הפלילי הקיים.

לא ניתן לערער על כך כי לרשויות עמדו אמצעים די דרסטיים על  כאמור,ד.א.  תבפרש
מנת להתערב, בהתאם לדיני המשפחה והעונשין. משרד הרווחה והשירותים 

תלונה אודות התעללות בנשים  החברתיים והמשטרה, פשטו על ביתו של ד.א. לאחר
  וילדים. שש הנשים שלו הופרדו מילדיהן, אשר נלקחו על ידי השירותים החברתיים.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכן חוק הנוער (טיפול והשגחה) מספקים 
  כבר כיום צעדים דרקוניים לשם הגנה על ילדים בסיכון.

בכלל לרווחת ילדים. היא קשורה עם:  המטרה בפועל של טיוטת החוק, אינה קשורה
"כתות", על -) האפשרות לעקיפת הסכמתם של חסידים להיות בקבוצות הנחשבות כ1

מתן תוקף להסכמתם, תוך הסתמכות על תיאוריית השליטה בחשיבה, אשר -ידי אי
) היפטרות מאותם מיעוטים בלתי רצויים על ידי 2ידי הקהילה המדעית; -הופרכה על

אשמה, על מנת להרשיע את מנהיגיהם ללא כל הוכחת פשע, לחלט את יצירת הנחת 
  רכושם ולהצהיר כי החסידים שלהם אינם כשירים, כך שניתן יהיה "לטפל" בהם. 

לטיוטת החוק, אשר קובעים עונש על ראשי קבוצות של עשר שנות  3-ו 2סעיפים 
גוני פשע, אשר מאסר וחילוט רכוש, דומים מאוד להוראות הקיימות בחוק לעניין אר

חל כאשר מוכחים פשעים אמיתיים. הוראות החוק המוצעות,  לפיכך, בלתי נדרשות 
לשם התמודדות עם פעילות פלילית אמיתית. הצדקתן היחידה, כך נראה, היא כוונתו 

  של החוק החדש ליצור יכולת להעניש "כתות" ומאמיניהן בהעדר כל הוכחת פשע.

  לפי המשפט הישראלי והבינלאומי. הצעת החוק מציבה בעיות מהותיות

, תקן OSCE-בתחילת "הוראות לעניין בדיקת חקיקה בקשר עם דת או אמונה" של ה
  , נכתב:OSCE-אשר ישראל מחויבת לו כשותפה לשיתוף פעולה ב

"לעיתים, חקיקה מיוחדת העוסקת בסוגיות דתיות, מוצעת כתגובה לתקרית אשר 
עשה להתמודד עמה בדרך טובה יותר עוררה את הציבור, אולם אשר ניתן למ

  באמצעות פעולות פליליות או מנהליות רגילות". 

החקיקה והפסיקה הקיימות בישראל מספקות על מנת להעניש התעללויות שבוצעו 
  בקהילות דתיות, תוך עמידה בעקרונות יסוד ישראליים והתחייבויות בינלאומיות.

ת חוק נוספת לכנסת אשר מציעה עובדה זו נכונה עוד יותר מאז הגשתה של טיוט
עונשים פליליים לכהני דת אשר מקיימים יחסי מין עם בגירים במסגרת הייעוץ או 
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ההדרכה הרוחנית, בהסכמה אשר מושגת תוך ניצול תלות נפשית ממשית שמקורה 
בייעוץ או בהדרכה. כהן דת מוגדר בחוק זה באופן נרחב כך שההגדרה תכלול את מי 

זה וכן אדם הידוע כבעל סגולות רוחניות מיוחדות או מציג את שמציג את עצמו ככ
  עצמו ככזה. 

הוראות אלה, בדומה להוראות הקיימות המסדירות יחסי מין בין מטפלים נפשיים 
והמטופלים שלהם, אמורות להיות מספיקות לטיפול במקרים המדאיגים האחרונים 

  נהיגי כתות״ לכאורה.ידי ״מ- בישראל בנוגע לניצול מיני של נשים בוגרות על

  

  ניסוח החוק .2

הצעת החוק קובעת תחילה הגדרה של "כת פוגענית", אשר כוללת שני יסודות: 
שליטה בתהליכי חשיבה או השפעה בלתי ראויה המופעלת על חברי הקבוצה, וביצוע 

  עבירות. 

לפי ההגדרה, מדובר בקבוצה של אנשים שהתאגדו על מנת להפעיל שליטה מחשבתית 
ינים ולבצע עבירות. החוק אינו קובע מפורשות האם ביצוע העבירות נחשד, על המאמ

נטען או הוכח באמצעות הרשעות פליליות של חברי הקבוצה, אך ניתן להבין 
"פועל בתבנית מאורגנת, שיטתית  –מהמונחים שבהם נעשה שימוש בהגדרה 

לק בלתי כי הפעילות הפלילית נחשדת כמהווה ח –ומתמשכת תוך עבירת עבירות" 
  נפרד מהפעילות הרגילה של הקבוצה.

מטרת החוק הינה לדכא קבוצות לפני כל זיהוי או הוכחת עבירה פלילית, שכן החוק 
מחשיב את ההפעלה של סוג מסויים של שליטה מחשבתית על החברים בתור 
הפעילות הפלילית באותן קבוצות. יסוד השליטה המחשבתית הינו היסוד העיקרי 

לת משטר מיוחד על "כתות פוגעניות", כאמור בסעיפי החוק אשר מאפשר הח
  הבאים:

 ;הקמת תיקים מיוחדים לגבי הקבוצות הללו וחבריהן  

  ענישה סיסטמתית של ראשי הקבוצה לעשר שנות מאסר, אך ורק בשל עמידה
  בראש או ניהול הקבוצה, וחילוט רכושם;

 יכות דתית הצהרה כי חברי הקבוצה הינם בלתי כשירים נפשית עקב השתי
למרות שהם משתייכים לה מרצונם, שלילת זכויותיהם האזרחיות והשמתם 

  תחת אפוטרופסות;

  טיפול" בחברי הקבוצה על מנת להפריד אותם מהאמונות והנוהגים של"
  הקבוצה ולגרום להם להתכחש לאמונתם.

יסוד השליטה המחשבתית מסתמך על התיאוריה כי מאמינים בגירים בהסכמה, אשר 
ם בקהילות דתיות כאמור, הינם קורבנות מבלי שידעו זאת. הסכמתם נחשבת חברי

לפיכך כבטלה, הבחירה הדתית שלהם ניתנת להתעלמות, וזכויותיהם, לרבות הזכות 
  לאוטונומיה דתית, ניתנות להפרה לשם "טובתם".

  

  שליטה בתהליכי חשיבה או השפעה בלתי הוגנת .3

, מואגד בלתי או מואגד, אדם ניב חברהצעת החוק מגדירה "כת פוגענית" כ
 מצוקה או מרות, תלות יחסי ניצול שמתקיים באופן, רעיון או אדם סביב המתלכדים

 בתהליכי שליטה של בשיטות שימוש ידי על מהחברים יותר או אחד של נפשית
 תוך ומתמשכת שיטתית, מאורגנת בתבנית ופועל, ההתנהגות ובדפוסי החשיבה

  .עבירות עבירת
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"יחסי תלות" או "מרות", וכן "שיטות של -עיקריים בהגדרה זו הינם בהקשיים ה
שליטה בתהליכי חשיבה". תלות בסמכות מוסרית או רוחנית הינה חלק בלתי נפרד 
מכל השתייכות דתית ואצל מאמינים בדת ובמנהיגיה הדתיים. שליטה בתהליכי 

להחיל על כל דת, חשיבה הינה חלק מכל הנחיה דתית. הגדרה זו בטיוטת החוק ניתן 
ובעיקר בכל הנוגע לנוהגים הנחשבים כתובעניים ומגבילים, כגון אצל יהודים חרדים 

  ואחרים.

התיאוריה של "שליטה במחשבה", תוך החלתה על קהילות דתיות, נדחתה כבלתי 
מוכחת מבחינה מדעית וכבלתי אמינה על ידי בתי המשפט ומוסדות זכויות האדם 

-70-י המשפט האמריקאים, בהן אומצה לראשונה בשנות הברחבי העולם, לרבות בת
80 .  

  

  א. בתי משפט אמריקאים.  

תיאוריה זו נוצרה על ידי הפסיכולוגית מרגרט זינגר, שהוזכרה כמומחית בדוחות 
בעניין כתות, לשם תמיכה באימוץ חקיקה ספציפית  2011-ומ 1987-הישראליים מ

  לעניין "שליטה מחשבתית". 

מסביר: "רפורמת חשיבה  2011רווחה ושירותים חברתיים משנת דו"ח המשרד ל
מאפשרת השגת שליטה מוחלטת בתהליכי החשיבה ודפוסי ההתנהגות של חברי הכת, 
על ידי ניתוקם מהאישיות המקורית שלהם. מצב ממושך זה נקרא 'שליטה 
 מחשבתית' והינו נושא לוויכוח בין הקהילה המדעית לבין מטפלים העוסקים בתחום

זינגר, אשר ביססה את השימוש במושג -זה. מצד אחד, ישנה עמדתה של פרופ' ת'אלר
  זה בהקשר של פעילויות פוגעניות מצד כתות". 

אולם, התיאוריות של מרגרט זינגר נדחו לא רק על ידי הקהילה המדעית, אלא גם על 
ם ידי בתי המשפט אשר סירבו לקבל אותה כעדה מומחית בתיקים בהם היו מעורבי

  קבוצות לגביהן נטען כי הינן "כתות". 

-CR-88(מס.  1990לאפריל  13מיום  United States v. Fishmanבהחלטה חשובה, 
0616 DLJ בית המשפט הפדראלי המחוזי של קליפורניה הציג מידע מפורט אודות ,(

  התיאוריות של מרגרט זינגר, לפני שדחה אותן.

תרמית דואר, אשר הייתה טעונה כוונת סעיפים של  11-הנאשם, פישמן, הואשם ב
ספציפית לרמות. הוא טען, להגנתו, כי עבר "שטיפת מוח" על ידי "כת", וזימן שני 

  עדים מומחים, ד"ר מרגרט זינגר וד"ר ריצ'רד אופשה, על מנת שיעידו בנושא.

להגנתו של פישמן, זינגר טענה כי הוא עבר שטיפת מוח וכי "מצבו הנפשי הגיע למצב 
יקול דעת ושיפוט מעורפלים ביותר". היא הגיעה למסקנה כי "תפיסתו הכוללת של ש

  ]". delusionalאת המציאות במהלך תקופה זו הייתה מושלית [

ממשלת ארה"ב התנגדה לקבילות עדויות המומחים, וטענה כי "התיאוריות בנוגע 
ופשה, לרפורמת חשיבה [שליטה מחשבתית], אשר אומצו על ידי ד"ר זינגר וד"ר א

  אינן מקובלות בקהילה המדעית הרלבנטית". 

בית המשפט המחוזי בקליפורניה הסביר תחילה את מקורן של התיאוריות הללו, 
וציין כי הן נבעו ממחקרים לגבי שבויים אמריקאים במהלך מלחמת קוריאה בשנות 

, וכי "על מנת להסביר מדוע שבויים מסוימים אימצו את שיטת האמונה של 50-ה
, אדוארד האנטר, גיבש תיאוריה לפיה הרצון CIA-בים שלהם, העיתונאי ופעיל ההשו

החופשי והשיפוט של השבויים הללו בוטלו באמצעות טכניקות מורכבות של שליטה 
  מחשבתית או ׳שטיפת מוח׳". 

בית המשפט ציין כי יישום המושג של שכנוע בכפייה על כתות דתיות מצד אנשים כגון 
אופשה, הינה התפתחות מזמן מאוחר יותר ונתקל בהתנגדות מצד ד"ר זינגר וד"ר 
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חברי הקהילה המדעית, המאמינים כי תיאוריית רפורמה מחשבתית לגיטימית 
  בהכרח מוגבלת לשכנוע המלווה בהטלת מגבלות פיזיות את התעללות. 

, שניתן "ברומטר משמעותי של דעות מקובלות בקהילה המדעית" בית המשפט מצא
) והאיגוד APAרגונים מקצועיים כגון האיגוד הפסיכולוגי האמריקאי (על ידי א

  )], וקבע כי:ASAהסוציולוגי האמריקאי (

 ASA-ולא ה APA-"הראיות בפני בית המשפט, כאמור להלן, מראות כי לא ה
  תומכים בדעות של ד"ר זינגר וד"ר אופשי לגבי רפורמה מחשבתית. (...)

אופשי בנוגע לשכנוע בכפייה, - עמדת זינגרהתייחס לטיבה המדעי של  APA-״ה
הקים צוות משימה על מנת ללמוד  APA-. באופן ספציפי, ה80-באמצע שנות ה

 APA-ולהכין דו"ח בנוגע לשיטות שכנוע ושליטה בדרכי תרמית ודרכים עקיפות. ה
בסופו של  APA-קרא לד"ר זינגר לעמוד בראש צוות המשימה. (...) חשוב לציין כי ה

את דו"ח צוות המשימה בראשות זינגר לגבי שכנוע בכפייה, לאחר שהוגש  דבר דחה
מצא כי הדו"ח של ד"ר זינגר לקה בחוסר בסיס מדעי וכי  APA-. ה1988באוקטובר 

  המחקרים שביססו את ממצאיו, לקו בחוסר תוקף מתודולוגי.  

שה, אופ- האיגוד הסוציולוגי האמריקאי אף הוא שקל לאחרונה את התיזה של זינגר
 ASA-, דו"ח הAPA-אשר החילה שכנוע בכפייה על כתות דתיות. (...) כפי שעשה ה

  אופשה".-נקט בעמדה מנוגדת לחלוטין לתזה של זינגר

  בית המשפט קבע לבסוף:

"התיאוריות [של ד"ר זינגר וד"ר אופשה] בנוגע לשכנוע בכפייה על ידי כתות דתיות, 
[הדגשה ה בבתי משפט פדראליים". לא הוכחו דיו על מנת שיהיו קבילות כראי

  הוספה]

, ד"ר זינגר ותלמידיה לא הורשו, על ידי כמה בתי APA-מאז דחיית ממצאיה על ידי ה
  משפט, להעיד כמומחים בנוגע לתיאוריות "שכנוע בכפייה". 

ומדענים אחרים בתחום מדעי החברה אשר מתחו  APA-ד"ר זינגר תבעה את ה
מחשבתית שלה, בשתי תביעות נפרדות, תוך טענה כי ביקורת על תיאוריית השליטה ה

  ההכנסה שלה מפעילות מקצועית זו, פחתה משמעותית. 

 Margaret Singer and Richard Ofshe v. Americanבתיק הראשון, 
Psychological Association, et al 92(מס.  1993לאוגוסט  9., מיום CIV. 6082 

(LMMרק דחה את התביעה וקבע שלהצהרות שנעשו )), בית המשפט המחוזי לניו יו
 .Margaret Singer et al. vבמהלך הליכים משפטיים מעמד מוגן. בתיק השני, 

American Psychological Association, et al 730012(מס.  1994ליוני  17.  מיום-
B בית המשפט העליון של מדינת קליפורניה קבע כי המקרה "מהווה בברור סכסוך ,(

יין החלת התיקון הראשון [חופש הביטוי] על ויכוח ציבורי לגבי עניינים שהינם לענ
  אקדמיים וגם מקצועיים".

של קליפורניה,  SLAPP-שכ"ט עו"ד לפי חוק ה 80,000$זינגר ואופשה חויבו לשלם 
הקובע הטלת קנסות על אלו שמטרידים אחרים בשל מימוש זכויותיהם לפי התיקון 

  1הראשון.

ה הנ"ל של בתי המשפט האמריקאים, ברור כי אין להחשיב את מרגרט לאור הפסיק
זינגר כמקור אמין וכי התיאוריה שלה לגבי "שליטה מחשבתית" בתחום הדת 

  והאמונה, מעולם לא הוכחה כתקפה.
                                                 
1  

תביעה נגד השתתפות ציבורית הינה תביעה אסטרטגית אשר מיועדת לצנזר, להרתיע ולהשתיק מבקרים על    
כאמור הינן בלתי חוקיות ידי הטלת עלות של הגנה משפטית עד לנטישת הביקורת את ההתנגדות שלהם.  תביעות 

  במדינות רבות, מכיוון שהן פוגעות בחופש הביטוי.
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  ב. בתי משפט ישראליים 

  גם בתי המשפט הישראליים דחו תיאוריה זו.

חה, ד"ר דוד גרין, אשר העיד מטעם בפרשת רצון שהוזכרה לעיל, הפסיכולוג המומ
התביעה והציג את תיאוריית השליטה המחשבתית על מנת לתמוך בטיעוני העבדות, 
קבע כי הקריטריון העיקרי לאפיון אנשים כנתונים לשליטה מחשבתית הינו מידת 

  הסטייה מנורמות חברתיות מקובלות. 

ברה" הרלבנטית, "ח-בית המשפט קבע כי קריטריון זה מעלה קשיים בזיהוי ה
"מידת הסטייה" מהנורמות החברתיות. העדר כלים קליניים מקובלים -"ערכיה" ו

משמעיים, מעלה את החשש כי יסודות משמעותיים בקביעת התוצאה המשפטית -וחד
במקרים הללו, יהיו מבוססים על אמות מידה שאינן משפטיות או מקצועיות.  לאור 

אין מקום לתיאורית השליטה המחשבתית בבית הטיעונים הללו, בית המשפט קבע כי 
  המשפט בישראל. 

פי התיאוריה של התביעה, -בית המשפט קבע עוד, כי עצם קיומה של האפשרות, על
לפיה ניתן להשתיל בליבו של אדם מחשבות וכוונות לא לו, יוצרת קשיים משמעותיים 

קריטית להלך  במערכת המשפטית, ככלל, ובמשפט הפלילי, בפרט, בו נתונה חשיבות
הנפש של המעורבים. בית המשפט ציין כי אף אם הטיעונים הללו מועלים על ידי 

שפיות. לפי -התביעה במקרה זה, גם ההגנה עשויה להעלותם בתיק הבא, כהגנת אי
בית המשפט, "דברים אלו מעלים אפשרות מטרידה לפיה, בפני כל נאשם בעבירה 

ו אחרת, או אף טוען להיותו חבר בה, תהיה כלשהי, הנמנה על קבוצה ייחודית כזו א
פתוחה הדרך להעלות טענות בדבר אי קיומו של היסוד הנפשי״, וזאת ״בלא שיסתמך 
מצידו על כל אבחנה רפואית פסיכיאטרית או נוירולוגית מוכרת ומקובלת, ומבלי 
שיינתנו לגורמי חקירה ובתי המשפט כלי עזר ממשיים מטעם אנשי מקצוע לבחון את 

  ונות הדברים". נכ

בית  ),2010למאי  12( מדינת ישראל נ. קוגמן ואח'בתיק נגד מאמיניו של אליאור חן, 
המשפט העליון דחה טענת הגנה דומה. ד"ר אליעזר ויצטום, פסיכיאטר, היה העד 
המומחה עבור מר קוגמן. לדעתו, קוגמן ושני הנאשמים האחרים, היו חברים בכת, 

ניתן להטיל עליהם אחריות פלילית. בית המשפט דחה עברו שטיפת מוח ולכן לא 
  טענה זו, בהתאם לממצאים הבאים.

שפיות, יש להוכיח אחד -ח לחוק העונשין, בעת שימוש בהגנת אי34בהתאם לסעיף 
משני יסודות: א) האדם היה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה או את 

של ממש להימנע מעשיית המעשה.  ) האדם היה חסר יכולת2הפסול שבמעשהו, או, 
עם זאת, בית המשפט קבע כי במקרה זה, הנאשמים היו מודעים היטב לאיסור 

  שכרוך במעשיהם וניסו להסתיר אותם.

-כמו כן, בית המשפט קבע כי לא היה בסיס עובדתי לעדותו של ד"ר ויצטום, מכיוון ש
ו מהעולם החיצוני "התנאים לחברות בכת" לא התקיימו: שלושת הנאשמים לא בודד

אלימות,  –ולא היו טכניקות של "כפייה" שננקטו לגביהם, כאשר הכפייה היחידה 
  הופעלה למעשה על ידיהם על הילדים.  –שלילת שינה וכד' 

בנוגע לטיעון כי הנתבעים, מגיל צעיר, למדו להאמין כי אליאור חן הינו בעל כוחות 
באותו אופן אך עדיין נמנעים מביצוע על, בית המשפט ציין כי רבים בישראל גדלים 

  פשעים חמורים כמו אלו שהנאשמים הואשמו בהם. 

אכן, מאמינים רבים בקהילה הדתית היהודית (בייחוד חסידים וחלקים מסוימים 
מתנועת בעלי התשובה) מאמינים כי ישנם רבנים או מקובלים בעלי כוחות מאגיים 

ם או מחרוזות שיקבלו ברכה) אשר יש וכי ישנם מקומות ודברים (כגון קברי צדיקי
  בהם כוחות מאגיים.
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  מיסטיקה זו, עם זאת, אינה מביאה לפשעים נגד ילדים כגון אלו במקרה זה.

  לבסוף, בית המשפט העליון קבע כי:

פרופ' ויצטום ציין בחקירתו, כי המוטיבים החשובים בעניינו של קוגמן הם האמונה "
ראויה, קשה להלום כי די באמונה ובפחד כדי והפחד. בהיבט של מדיניות משפטית 

לפטור מאחריות פלילית. כפי שציין בית משפט קמא בהכרעת דינו, מתן פטור למבוגר 
שהתעלל בילד בשל אמונה או פחד מבטלת את האדם כאישיות מוסרית 

  ואוטונומית.״

  בית המשפט הגיע למסקנה כי:

כתות", עלולה לפגוע ביעילותו ״הרחבת גבולותיה של טענת אי השפיות גם ל"נפגעי 
של החוק הפלילי במלחמה נגד הפשע, ולהתפרש כמתן היתר לבעלי דעות קיצוניות 
בתחומים שונים, לתימהונים ולבעלי מוזרויות למיניהן ולסוגיהן, להתחמק מאחריות 

  פלילית.״

תיאוריית שטיפת הכוח או השליטה המחשבתית נמצאה, אם כן, כבלתי רלבנטית 
  ימה. ובלתי יש

  

  ג. בית המשפט האירופי לזכויות אדם ומסמכי זכויות אדם בינלאומיים

עדי בית המשפט האירופי לזכויות אדם קיבל החלטה חשובה בהקשר זה בפרשת  
  .2010ליוני  10, מיום יהוה של מוסקבה נ. רוסיה

בית המשפט קבע כי "אין הגדרה מקובלת ומדעית לגבי 'שליטה בחשיבה'" (פסקה 
  וכמו כן קבע:), 129

"ידוע כי אורח חיים דתי דורש מהמאמינים ציות לכללים דתיים ומסירות לפעילות 
דתית אשר עשויה ליטול חלק נכבד מזמנו של המאמין ולעתים להיות בעלת תצורות 
קיצוניות כגון אורח חיים נזירי, אשר מקובלים אצל עדות נוצריות רבות, ובמידה 

  ).111איזם" (פסקה פחותה יותר, בבודהיזם והינדו

בית המשפט ציין כי, למרות זאת, "כל עוד מסירות לעניינים דתיים הינה תוצר של 
החלטתו העצמאית והחופשית של המאמין, ואף אם בני משפחתו אינם מרוצים 

  מהחלטה זו", יש להגן על זכותו של המאמין.

ות אמות מידה בית המשפט הדגיש כי "מאפיין שכיח של דתות רבות הינו כי הן קובע
להתנהגות שלפיהן המאמינים מחויבים לנהוג בחייהם הפרטיים", וכי "באמצעות 
ציות לכללים הללו בחיי היומיום, המאמינים מבטאים את רצונם לקיים באופן קפדני 

לאמנה  9את האמונות הדתיות בהן בחרו, וחירותם לעשות כן מוגנת על ידי סעיף 
רת החירות לקיים חיים דתיים ברשות הרבים או [הגנה על הזכות לחופש דת] במסג

  ). 118ברשות היחיד". (פסקה 

לכן, שליטה מחשבתית או השפעה בלתי ראויה מהווה מושג שאינו רלבנטי 
  להשתייכות ומסירות דתית.

  כמו כן, בית המשפט ציין, בנוגע לטענה בדבר פירוק משפחות:

בתי המשפט הרוסיים כ'כפייה  "כמו כן נראה מתוך העדויות, כי מה שפורש על ידי
להרוס את המשפחה', היה התסכול שבני המשפחה שאינם חברים בעדת עדי יהוה 

הסכמתם לגבי האופן בו קרוביהם המשויכים לעדה החליטו לחיות את -חשו עקב אי
חייהם בהתאם לדתם, והבידוד הגובר שלהם עקב הותרתם מחוץ לחיי הקהילה של 

  וה". קרוביהם המשויכים לעדי יה

לבסוף, בית המשפט קבע כי "בידוד זה אין משמעותו כי הדת גרמה לפירוק המשפחה. 
לעיתים קרובות, ההפך הוא הנכון: ההתנגדות וחוסר הנכונות של בני המשפחה 
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שאינם דתיים לקבל ולכבד את זכותו של קרובם לקיים אורח חיים דתי, הם הם 
  מקור הסכסוך".

רבה להאשמות של פירוק משפחות מצד בני משפחה יש, אם כך, להתייחס בזהירות 
שאינם דתיים אשר מסרבים לקבל ולכבד את הבחירות הדתיות ואת אורח החיים של 

  קרוביהם. 

וכך גם יש להתייחס להאשמות שלהם לעניין שליטה מחשבתית במטרה לשלול את 
ויבות הבחירות שקרוביהם עשו, מושג אשר ניתן להחיל על כל קהילה דתית או כל מח

  חזקה אחרת.

חוקים אשר הינם עמומים ביותר, כגון חוק זה לעניין שליטה מחשבתית, שהינם 
מפלים מבחינת כוונתם ותחולתם, ואשר מאפשרים הטלת צעדים דרקוניים על 
קהילות דתיות ומאמיניהן, אינם עולים בקנה אחד עם שלטון החוק בחברה 

ל ידי כל האמנות הבינלאומיות דמוקרטית ולכן מפרים זכויות יסוד המוגנות ע
  העיקריות בדבר זכויות אדם.

לאמנה  15האופי העמום של הגדרת "כתות פוגעניות" בהצעת החוק, נוגד את סעיף 
הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות ("האמנה"), לפיו כל פעילות העשויה 

בהירים,  להוות בסיס לאישום פלילי, חייבת להיות מוגדרת במונחים שהינם
ספציפיים וצפויים מראש על מנת שאזרחים ידעו מראש מהם המעשים והמחדלים 

  אשר יגררו אחריות ועל מנת למנוע העמדה לדין באופן שרירותי.

הצפיות של יישום המושגים אשר כלולים בהצעת החוק, לעניין "ניצול -העמימות ואי
ליכי חשיבה ודפוסי יחסי תלות" או "מרות" או "שימוש בשיטות של שליטה בתה

התנהגות" בתחום של מסירות דתית, אינם עולים בקנה אחד עם העקרונות של 
ודאות משפטית והוגנות ההליך הפלילי. הדבר מטיל על בתי המשפט בישראל את 

  הצורך לקבל החלטות שרירותיות ומפלות. 

  

  ד. הניסיון הצרפתי 

, במסגרת 2001ית" בשנת צרפת אישרה חוק ובו מושג דומה של "שליטה פסיכולוג
פיקארד, על שמם של חברי -החוק לדיכוי תנועות כיתתיות, אשר ידוע כחוק אבוט

  הפרלמנט ניקולס אבוט וקתרין פיקארד אשר הגישו אותו. 

לקוד הפלילי הצרפתי, אשר אסר ניצול  313-4קתרין פיקארד ביקשה לתקן את סע' 
כבר , "על אנשים שהינם מצב חולשה, שכן הסעיף חל, בהתאם לטענתם שלהם

, עקב גילם או מסיבות פיזיות" (בעיקר קטינים או פגיעים מבחינה אובייקטיבית
  אנשים בעלי חולשה מסוימת, עקב גיל, מחלה, נכות, ליקוי פיזי או נפשי או הריון).

על מנת  גורם סובייקטיבי של "כפיפות פסיכולוגית"פיקארד ביקשה להכניס 
, אוסר ניצול מצב של חולשה 223-15-2"כתות". הסעיף החדש, להפליל פעילות על ידי 

אצל אנשים שהינם פגיעים מבחינה אובייקטיבית כאמור לעיל, אולם גם אצל "אדם 
במצב של ניצול פיזי או פסיכולוגי עקב לחץ מהותי או חוזר ונשנה או טכניקות בהן 

ן או לאדם האחר נעשה שימוש על מנת להשפיע על שיפוטו, מתוך מטרה לגרום לקטי
  לפעול או להימנע מלפעול בדרך אשר מזיקה לו". 

מומחי משפט צרפתיים הביעו את חששם לגבי ההוראות "הסובייקטיביות" הללו. 
לנובמבר  28ביום  Le Semaine Juridiqueבמאמר שפורסם בכתב העת המשפטי 

ברה ומדע דוליבר, מרצה באוניברסיטת למדעי המשפט, מדעי הח-, אניק דורזנר2001
  , הסבירה:Lille Il-המדינה ב

"העבירה החדשה, שלעיתים נקראת ניצול נפשי, הינה בעלת יתרון, לדעת המחוקק, 
של התגברות על הקשיים הנוגעים להסכמה שניתנת על ידי מאמיני כת לכל התנהגות 
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הנדרשת מהם. אולם, היא עשויה לגרום לקשיים אחרים. בייחוד, מצב של כפיפות 
יון עדין להגדרה ולכן להגבלה. ייתכן ויידרש באופן סיסטמתי לעשות שימוש הינו רע

במומחה על מנת לאפיין אותו. הדרישה ללחץ רציני או חוזר ונשנה או טכניקות 
המשמשות להשפיע על שיפוטו של אדם, אינה בטוחה מספקת כנגד שרירותיות, 

שיש לו השפעה על הציבור מכיוון שדרישה זו עשויה לחול, באופן כללי, על כל דובר 
שלו וכן, באופן ספציפי, על הורים אשר ברצונם להשיג ציות מילדים ועל פסיכיאטר 
אשר עושה שימוש בטכניקות שונות של ניתוח אישיות כחלק מטיפול במטופל. באשר 
לדרישה לאופי פוגעני באופן רציני של המעשה או המחדל שנגרם, הדבר מוביל באופן 

כה סובייקטיבית מאוד. לדוגמא, האם הכללים המוחלים כיום על בלתי נמנע להער
לא עשויים להיחשב יום  –צום, עוני, נזירות, ציות  –ידי קהילות דתיות מסוימות 

אחד כגורמים נזק מהותי לאדם?  ניתן אף לבקר את המבנה של ההוראה. בניסיון 
שטרת המחשבה. ניתן להגן יותר מדי על הקורבנות מפני עצמם, הסיכון הינו יצירת מ

לצפות את הסיכון שבשימוש לרעה בעבירת הניצול הנפשי על ידי המדינה, אשר 
  תהפוך להיות טוטליטרית."

  פיקארד גונו כעמומות וכמפלות על ידי מועצת אירופה והאו"ם.-הוראות חוק אבוט

כתבה אסמה ג'הגניר,  2005,2לספטמבר  18-29-בדו"ח שנכתב לאחר נסיעתה לצרפת ב
  בת מיוחדת של האו"ם לעניין חופש הדת והאמונה:כת

. עם זאת, השאלה של המאבק נגד כתות, מעלה סוגיה במסגרת הזכות לחופש 87"
-הדת והאמונה, כפי שמוגן לפי אמות מידה בינלאומיות. לאחר אימוץ חוק אבוט

 1309כאמור לעיל, האספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה, בהחלטה  פיקארד
גישה כי 'למרות שמדינה חברה רשאית לנקוט בכל צעד שהיא רואה לנכון ), הד2002(

 9על מנת להגן על הסדר הציבורי, המגבלות על החירויות שמובטחות לפי סעיפים 
(חופש האסיפה וההתאגדות)  11-(חופש הביטוי) ו 10(חופש המחשבה, המצפון והדת), 

את הממשלה הצרפתית לשקול אנו מזמינים לאמנה, כפופות לתנאים ספציפיים...[ו] 
  ."חוק זה מחדש

  החוק לא בוטל עד כה, אולם מיושם לעיתים רחוקות.

, נציגים ממשלתיים הצהירו כי 2011פיקארד, בשנת - ביום השנה העשירי לחוק אבוט
מההחלטות הללו היו  4-5פעמים על ידי בית המשפט, אולם רק  35החוק יושם 

ו רק מקרה אחד אשר נגע להתאבדות של חבר כרוכות בכתות. עם זאת, הנציגים זיה
חברים. המנהיג המואשם הצהיר כי אינו  20, קהילה מיסטית קטנה בת Neophare-ב

רוצה בכל הגנה, כי החוק שטותי וכי הוא מעדיף לכתוב ספר. וכך, לאחר עשר שנות 
  קיום, חוק זה הוחל למעשה רק פעם אחת על מיעוט דתי.

כה עמום כמו זה של כפיפות פסיכולוגית. בכתב העת שופטים התקשו ביישום מושג 
Justice Actualites) איגוד השופטים הלאומי ,ENM:ביטא את ההערכה הבאה (  

נכנס לתוקף, הושמעו ביקורות לעניין המושג של כפיפות  2001"כאשר החוק משנת 
ידי  פסיכולוגית, שהינה הבסיס להליכים פליליים בעניין זה. מושג זה, אשר נחשב על

"משטרת המחשבה", "ציד מכשפות" -חלק מהאנשים כעמום מדי וכשרירותי (גורם ל
וכו'), נחשב על ידי כולם כקשה ליישום. באופן עובדתי, קשה להוכיח רעיון אשר נותר 

   3עמום ולכל הפחות הינו מרוחק ממושגים משפטיים".

                                                 
2  

   E/CN.4/2006/5/Add.4, 8  2006למרס.  

  

3  
   Justice Actualites .42, עמ' 2013, שנת 8, מס.  
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חשבתית רעיונות עמומים בחקיקה, כגון "כפיפות פסיכולוגית" או שליטה מ
במאמינים, דורשים משופטים לקבל החלטות שהינן לא רק שרירותיות אלא גם 

  מפלות. 

"כתות" הינו, כשלעצמו, הפרה של אמות מידה -"דתות" ול-מיון קבוצות דתיות ל
בייחוד האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות בינלאומיות בדבר זכויות אדם, 

ופוליטיות, אשר נחתמה ואושרה על ידי ישראל, וכן עקרונות בסיסיים של מדינת 
"דתות", ושלילת -ישראל. מתן הגנה על ידי הממשלה לקבוצה הממוינות על ידה כ

"כתות", הינם אסורים -הגנה ונקיטת צעדים נגד קבוצות המסווגות על ידה כ
  ים.ומפל

  

  ההבדל בין כתות לבין דתות .4

קיומם של תיקים מיוחדים לגבי "כתות פוגעניות" וחבריהם, בהתאם לטיוטת החוק 
שהוגשה לוועדה, יהווה הפרה של זכותם של החברים לחופש הדת או האמונה ויפגע 

  בעצמאות הרשות השופטת.

  לפי דברי ההסבר לטיוטת החוק: 

ת ע צ ה ק ״ ו ח ה ה ד ע ו א נ י ב ה ת ל ר ד ס ה ק ל ח הה ק ב י י ב ם ס ו ח ץ ת ו ר  פ
ה ל ז ת ש ו ת ת כ ו י נ ע ג ו ם, פ ר ו ג ם ה י ת ע ת ל ו ב ו ר י ק ש ו ת ק ח כ ו ה  ב

ר ש ק ן ה י ם ב ה י ש א ם ר ה י ל י ב ו מ ל ו ם ש י נ ו ג ר ג א ו ס ה מ ן ז י ב  ל
ן ע ו צ י ל ב ת ש ו ר י ב ך. ע ו ת ך ב ת, כ ע צ ק ה ו ח ה ה ר י ד ג י מ ה ת מ  כ

ת י נ ע ג ו ך פ ו ן ת ו ז י ה א נ ח ב ה ן ו י ת ב ו ת ת כ ו י מ י ט י ג ן ל ה ת ש ו ל ע  ב
ם י נ י י פ א ם מ י י ת ן ד י ב ת ל ו ת ר כ ש תמ א ו נ י י פ ו י א ס ח י ה ב ט י ל  ש

ת ו ר מ ת ו ו ל ע ו פ ך ו ו ת ת ר י ב ת ע ו ר י ב ״ע .  

"הבחנה בין כתות לגיטימיות שהן בעלות מאפיינים דתיים לבין כתות", מיון קהילות 
לאילו אשר אמורות להיחשב כדתות אמיתיות ואילו אשר לא אמורות להיחשב 

  ומועצת אירופה. OSCE-ככאלו, גונו מפורשות על ידי האו"ם, ה

דת או המצפון מוגן גם על ידי העקרונות המעוגנים במגילת העצמאות של חופש ה
  :1948למאי  14מדינת ישראל, מיום 

"מדינת ישראל...תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על 
המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת 

  האומות המאוחדות."

"כבוד - ת המאוחדות, מדינות חברות באו"ם מחויבות, בין היתר, ללפי מגילת האומו
אוניברסאלי וקיום זכויות אדם וחרויות יסוד לכל, ללא הבחנה בין גזע, מין, שפה או 

  ג' לאמנה). 55דת." (סע' 

  

  האומות המאוחדות .1

  לאמנה, מגן על חופש הדת או האמונה. 18סע' 

לליות על מנת לפרט את הפרשנות מועצת זכויות האדם של האו"ם קבעה הערות כ
  :18, לעניין סעיף 1, פסקה 22והיישום של סעיפי האמנה, בייחוד הערה כללית מס. 

תאיסטיות ואתאיסטיות, וכן על הזכות -מגן על אמונות תאיסטיות, בלתי 18"סעיף 
 18"דת" יפורשו בהרחבה. סעיף - שלא לקיים כל דת או אמונה. המונחים "אמונה" ו

ל ביישומו לדתות מסורתיות או לדתות ואמונות בעלות מאפיינים מוסדיים אינו מוגב
או הדומים לאלו של דתות מסורתיות. לכן, המועצה מתייחסת בדאגה לכל מגמה 
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להפלות נגד דת או אמונה מכל סיבה שהיא, לרבות העובדה כי הן הוקמו לא מכבר, 
  מצד קהילה דתית שלטת."או מייצגות מיעוטים דתיים שעשויים להיות נשוא עוינות 

הכתבת המיוחדת של האו"ם לעניין חופש הדת והאמונה הינה משקיפה עצמאית 
מטעם האו"ם אשר תפקידה לבדוק את חופש הדת בכל מדינה בעולם (באמצעות 
ביקורים, דוחות וכד') ולדווח למדינות החברות באו"ם באספות השנתיות של מועצת 

  ללית. זכויות האדם של האו"ם ולעצרת הכ

המנדט של הכתבת כולל מתן המלצות לעניין אימוץ צעדים לאומיים על מנת להבטיח 
את הגנת הזכות לחופש הדת או האמונה, זיהוי מכשולים קיימים וחדשים להנאה 
מזכות כאמור, והמלצות לגבי דרכים להתמודדות עמם, וכן בחירת תקריות ופעולות 

  ממשלתיות אשר נוגדים זכות זו.

למועצת זכויות האדם,  2006מיוחדת, אסמה ג'הגיר, בדו"ח שלה משנת הכתבת ה
סיכמה את העמדות של הכתבים המיוחדים לעניין מיעוטים דתיים הקרויים "כתות" 

  ). A/HRC/4/21, 2006לדצמבר  26(

, כתב כי "היבטים באשר d'Almeida Ribeiroהיא ציינה כי הכתב המיוחד הראשון, 
נבואה שלה וקיום ספר קדוש, בעודם חשובים, אינם לעתיקות של דת, לטיב ה

מספקים על מנת לעשות הבחנה [בין דתות, כתות ואיגודים דתיים]. אפילו אמונה 
בקיומו של כוח עליון, ריטואל מסוים או מערך של כללים אתיים וחברתיים, אינם 

לא  בלעדיים לדתות, וניתן למצוא אותם גם אצל אידיאולוגיות פוליטיות. עד כה,
  ). 110, פסקה E/CN.4/1990/46הושגה הבחנה מקובלת ומספקת". (

, כתב כי "דתות לא ניתנות להבחנה מכתות על Adelfattah Amorמחליפו בתפקיד, 
בסיס שיקולים כמותיים, תוך אמירה כי לכת, שלא לדת, יש מספר קטן של מאמינים. 

נה על מיעוטים, אשר זהו לא תמיד המקרה. הדבר נוגד את העיקרון של כבוד והג
מעוגן במשפט לאומי ובינלאומי ומוסר. כמו כן, לפי טיעון זה, מהן הדתות הגדולות 

  ).95, פסקה E/CN.4/1997/91אם לא כתות מוצלחות? (

לאחר מכן, הכתב המיוחד הדגיש שוב את הגישה של פרשנות היקף התחולה של חופש 
ים של חירות זו עשויים להיות הדת או האמונה בהרחבה, תוך התחשבות בכך שביטוי

כפופים למגבלות כאמור בחוק ואשר נדרשות על מנת להגן על ביטחון הציבור, סדר, 
  בריאות, או מוסר או זכויות יסוד וחירויות של אחרים.

  הכתב סיכם את דבריו בנוגע למגבלות המוטלות על ידי מדינות:

ק, ואשר הייתה חברה במועצת "רוזלין היגינס, כיום נשיאת בית הדין הבינלאומי לצד
של המועצה, 'התנגדה נחרצות  22זכויות האדם כאשר נוסחה ההערה הכללית מס. 

לרעיון שיהיה למדינות חופש פעולה מלא להחליט מהי אמונה דתית אמיתית. תוכן 
של דת אמור להיות מוגדר על ידי המאמינים עצמם; ובאשר לדרכים בהן האמונה 

קיימת על מנת למנוע מהן מלהפר את  18בסעיף  3פסקה שלהם באה לידי ביטוי, 
). הצהרה דומה ניתנה על ידי 48, פסקה CCPR/C/SR.1166הזכויות של אחרים." (

Adelfattah Amor  למועצת זכויות האדם. שם, הזכיר הלה  1997בדו"ח שלו משנת
ינה למעט הערוצים המשפטיים הקיימים נגד פעילויות פוגעניות, "אין זה מעניכי 

של המדינה או כל קבוצה או קהילה לפעול כאפוטרופוס למצפון של אנשים ולעודד, 
  ) [הדגשה הוספה]99, פסקה E/CN,4/1997/91(להטיל או לצנזר כל אמונה דתית". 

לכן, אל להן למדינות לאמץ הגדרה של "כתות" שתאפשר להן להבחין "בין כתות 
", כפי שמוצע על ידי הצעת החוק. אין לגיטימיות בעלות מאפיינים דתיים לבין כתות

זה מעניינה של המדינה להחליט מהן הקבוצות בעלות מאפיינים דתיים לגיטימיים, 
  ומהן הקהילות המהוות דתות אמיתיות. 

  הדבר נכון בעיקר כאשר הזכויות של הורים מאמינים וילדיהם עומדות על הפרק.
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ים הבאים בדו"ח הביניים שלו , ציין את הממצאHeiner Bielefeldtהכתב המיוחד 
  )A/69/261: (2015לאוגוסט  5לאספה הכללית של האו"ם מיום 

. (...) בעת עיסוק במיעוטים דתיים, קהילות קטנות או תנועות חדשות, אשר 61
לעיתים קרובות נקראים "כתות", ישנן רשויות מדינה אשר נראה כי פועלות לפי 

להיות מופרדים מהוריהם. לפיכך העדר  ההנחה כי במקרה של ספק, ילדים אמורים
כבוד ובדיקה רצינית, אולי כתוצאה מדעה קדומה, הינם מקור לחששות כבדים 

  בתחום זכויות האדם, גם מנקודת המבט האמנה בדבר זכויות הילד.

. במקרים מסוימים, התערבות מצד המדינה עשויה להיות הכרחית על מנת להגן 62
ותיו של הילד לחיים, בריאות או חינוך מצויות בסכנה. על טובת הילד, כגון אם זכוי

נדרשת עם זאת, כל מקרה כאמור מחייב הערכה אמפירית ונורמטיבית זהירה. 
דבקות קפדנית לעובדות ממשיות, בין היתר, כדי להימנע מהדבקת סטראוטיפים 

חברי אשר עלולים להסתמך על שמועות, הכללות או פחדים מופשטים ומגוחכים. 
ות דתיות קטנות או תנועות דתיות חדשות לעיתים נתונים בסיכון מוגבר של קהיל

הפרת זכויות. במקרים קיצוניים, הורים איבדו את המשמורת על ילדיהם ללא כל 
בדיקה אמפירית רצינית וללא מתן סעדים משפטיים אפקטיביים. מעבר לרשלנות 

משקל ראוי לכל  ישנה הסכנה של רשלנות נורמטיבית, אם לא ניתןאמפירית, 
ההיבטים של זכויות האדם שמוטלים על הכף ואם מתעלמים מהקריטריונים 

  [הדגשה הוספה] שנקבעו מראש להגבלות"

"כתות פוגעניות" ואשר מצהיר כי ההורה - חוק אשר מסווג קהילות דתיות מסוימות כ
המאמין הינו בלתי כשיר מבחינה נפשית, תוך מתן אפשרות לשלילת הזכויות 

יות ללא כל הערכה אמפירית, מפר את זכויות המאמינים ואת זכויות ילדיהם. ההור
  לכן, החוק המוצע לוועדה, מפר התחייבויות של מדינת ישראל בתחום זכויות האדם. 

  

  ומועצת אירופה OSCE-ה .2

ישראל הינה עמיתה לשיתוף פעולה בארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה. ככזאת, 
בתחומי הדמוקרטיה וזכויות  OSCE-לאמות המידה של ה מדינת ישראל מחויבת

  אדם.

"מועצת ונציה", שכן - הידועה כ –המועצה האירופית לדמוקרטיה באמצעות החוק 
הינה הגוף המייעץ למועצת אירופה בנושאים חוקתיים.  –מפגשיה נערכים שם 

התפקיד שלה הינו לספק ייעוץ משפטי למדינות החברות על מנת לעמוד באמות 
המידה האירופאיות והניסיון הבינלאומי בתחומי הדמוקרטיה, זכויות אדם ושלטון 

  החוק.

בנושא חופש הדת או האמונה, מועצת ונציה  OSCE-ביחד עם פאנל המומחים של ה
ערכה הנחיות עבור מדינות שרצונן לחוקק חוקים בדבר דתות, הקרויות "הנחיות 

  לבדיקת חקיקה בנושא דת או אמונה". 

ות הללו, שנכתבו על ידי מומחים בינלאומיים במשפט חוקתי וחירויות יסוד, ההנחי
"סוגיות מהותיות אשר בדרך כלל עולות במהלך חקיקה" -מתייחסות בתחילתן ל

  )023AD(201-CDL(4(וקובעות כי תחילה יש לבדוק: 

האם החקיקה הכרחית. חשוב לזכור כי חקיקה עשויה שלא להיות הכרחית  .1
לעיתים, חקיקה ברבים מהנושאים אשר עבורם המדינה שוקלת לחוקק חוקים. 

מיוחדת לעניין סוגיות דתיות, מוצעת כתגובה לתקרית אשר עוררה את דעת 
יים או הציבור, אולם בפועל ניתן לספק לכך מענה באמצעות צעדים פליל

אם קבוצה דתית מעורבת, למשל, בתרמית או תקיפה, אין זה מנהליים רגילים. 
הכרחי להגיב על ידי חקיקת חוקים חדשים לגבי דת. לפיכך, ראוי לשקול האם 
החוקים הכלליים לעניין תרמית או תקיפה הינם מספיקים על מנת לתת מענה 
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ו במסגרת פעילות לבעיה, ללא חקיקת חוק חדש לשם מענה לעבירות שבוצע
  דתית. [הדגשה הוספה]

לאחר מכן, ההנחיות מתייחסות לעצם הרעיון של "דת", וקובעות את ההוראות 
  "כתות":-הבאות לגבי הגדרת "דתות" ו

חקיקה לעיתים כוללת את הניסיון המובן להגדיר "דת" או מונחים הגדרת "דת".   .2
מקובלת למונחים הללו  קשורים ("כתות", "דת מסורתית" וכו'). אין כל הגדרה

במשפט הבינלאומי, ומדינות רבות התקשו בהגדרת המונחים הללו.  כפי שנטען, 
המונחים הללו בלתי ניתנים להגדרה במובן המשפטי, מפאת העמימות שבעצם 
המושג של דת. טעות נפוצה הינה לדרוש כי אמונה באל תהא הכרחית לשם הכרה 

הנן בודהיזם, אשר אינה תאיסטית,  בדת ככזאת.  דוגמאות הנגד הקלאסיות
כמו כן, מונחים כגון "כת" נמצאים בשימוש והינדואיזם, שהינו פוליתאיסטית. 

לעתים קרובות באופן מזלזל ולא אנליטי. במידה שהחקיקה כוללת הגדרות, על 
המלל להיבדק בזהירות על מנת לוודא שהן אינן מפלות וכי הן לא מוטות כנגד 

  יסיות על חשבון אחרות". דתות או אמונות בס

לכן, בהתאם לאמות המידה החוקתיות הללו לדמוקרטיה, זכויות אדם ושלטון 
, כמו גם עמיתות לשיתוף פעולה כגון ישראל, OSCE-החוק, על מדינות המשתתפות ב

להימנע מאישור חקיקה אשר תקבע הגדרות "המבחינות בין כתות לגיטימיות בעלות 
  ת", כגון זאת המוצעת לכנסת ולוועדה זו.מאפיינים דתיים לבין כתו

  

  גינוי המדיניות הצרפתית נגד כתות .3

מיעוטים דתיים ברשימה  137בצרפת, סיווג של כתות הביא להטלת סטיגמה והכנסת 
  .1996"כתות" בדו"ח מאת ועדת פרלמנט משנת -שחורה כ

"ם , הכתבת המיוחדת של האו2005-בדו"ח המצוין לעיל לעניין ביקורה בצרפת ב
  מצאה כי:

"בנוגע לשאלה של קבוצות כתות ותנועות דתיות חדשות, הכתבת המיוחדת בדעה כי 
סובלנות כלפי הקהילות - ייתכן שמדיניות הממשלה תרמה לאקלים של חשד ואי

שברשימה שנוצרה בהמשך לדו"ח פרלמנטרי, והשפיעה באופן שלילי על חופש הדת 
  הללו". או האמונה של חברים בקהילות או בקבוצות 

בעקבות כך, היא "הפצירה בממשלה לוודא כי המנגנונים שלה להתמודדות עם 
הקבוצות או הקהילות הדתיות הללו שולחים מסר של סובלנות, חופש הדת או 
האמונה והעיקרון כי אף אדם לא יישפט בגין מעשיו אלא באמצעות הערוצים 

  )112השיפוטיים המתאימים". (פסקה 

חדת "הפצירה במנגנונים שיפוטיים ומנגנונים ליישוב סכסוכים כמו כן, הכתבת המיו
." (פסקה 1996-שלא יתייחסו או ישתמשו ברשימה אשר פורסמה על ידי הפרלמנט ב

114(  

משרדי למעקב ומאבק -(הצוות הבין MIVILUDESהקמת רשות ממשלתית כדוגמת 
קים לגבי בכתות פוגעניות) על ידי הרשויות הצרפתיות, רשות אשר מחזיקה בתי

"כתות" ומעמידה אותם לרשות שופטים והרשות השופטת, מהווה הפרה בוטה של 
  ההמלצות הללו.

המדיניות הצרפתית לעניין "כתות" גונתה לאחרונה על ידי מועצת אירופה, באמצעות 
-דחיית הצעת המלצה למדינות החברות לאמץ את המודל הצרפתי על מנת להילחם ב

  "כתות". 

, MIVILUDES, חבר פרלמנט צרפתי, רודי סאלס, בתמיכת 2014למרס  17ביום 
הגיש דו"ח לגבי "הגנת קטינים מפני פעילות כתות", אשר כלל נוסח של החלטה 
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רשמית אשר האסיפה הפרלמנטרית ומועצת אירופה התבקשו לאמץ, כמו גם סדרה 
  של המלצות לפרסום מטעמן למדינות החברות באיחוד.

כללה קריאה למדינות החברות "להקים או לתמוך, ככל  טיוטת ההצעה של מר סאלס
שנדרש, במרכזי מידע לאומיים או אזוריים לגבי תנועות דתיות ורוחניות הדומות 

  "מבנה שהינו ייחודי באירופה". - כדוגמא ל MIVILUDES- לכתות", תוך שימוש ב

ל טיוטת ההחלטה כללה גם קריאה מהאספה למדינות החברות "לאמץ או לחזק, ככ 
שנדרש, הוראות חוק המענישות בגין ניצול חולשה פסיכולוגית ו/או פיזית", והסבירה 
כי בהתאם לדוגמא מצרפת, "הפיכת ניצול חולשה פסיכולוגית ו/או פיזית לעבירה 
פלילית, על ידי הוספת הוראה בחוק הפלילי, תהא יעילה ביותר ועשויה להיות 

ועות דתיות ורוחניות הדומות לכתות". אפקטיבית מבחינת ענישה והרתעה" כנגד "תנ
קריאה זו הייתה מכוונת לגרום למדינות חברות לאמץ חקיקה לגבי "ניצול 
פסיכולוגי" או "שליטה מחשבתית" כדוגמת החקיקה בצרפת והצעת החוק 

  הישראלית. 

הוראות המטילות סטיגמה על תנועות דתיות "הדומות לכתות" אינן עולות בקנה 
-(חופש הדת או האמונה) ו 9ה לעניין זכויות אדם, לרבות סעיפים אחד עם אמות מיד

(חופש מהפליה) לאמנה האירופית בדבר זכויות אדם. לכן, ניסיונו של מר סאלס  14
לגרום לאימוץ "המודל" הצרפתי על ידי המדינות החברות במועצת אירופה נדחה, 

  והטקסט הסופי שאומץ, גילה יותר כבוד לזכויות מיעוטים. 

צעת ההחלטה תוקנה באופן דרסטי (החלק של ההמלצה בוטל) וההחלטה הסופית, ה
  ) הצהירה:2014( 1992מס׳ 

. האספה מודאגת כאשר קטינים נפגעים בכל אופן שהוא. חשוב כי חקיקה קיימת 4"
- ו 9תוחל בקפידה וכי הדבר ייעשה תוך כיבוד זכויות הילדים והוריהם בהתאם לסע' 

  בר זכויות אדם ופסיקת בית המשפט האירופי לזכויות אדם.לאמנה האירופית בד 14

(...)  

האספה קוראת למדינות החברות לוודא כי לא תותר אפליה על בסיס השאלה . 9
כי לא תבוצע הבחנה בין דתות מסורתיות ותנועות דתיות האם תנועה נחשבת ככת, 

משפט  כאשר מדובר בהחלתשאינן מסורתיות, תנועות דתיות חדשות או כתות, 
, וכי כל צעד אשר ננקט כלפי תנועות דתיות שאינן מסורתיות, תנועות אזרחי או פלילי

דתיות חדשות או כתות, יהא בהתאם לאמות המידה בדבר זכויות אדם כאמור 
באמנה האירופית בדבר זכויות אדם ומסמכים רלבנטיים אחרים אשר מגנים על 

  הם". כבודם של כל בני האדם ועל הזכויות השוות של

  השיטה הצרפתית גונתה גם בצרפת על ידי שופטים האחראים על יישום החוק.

המליץ כי "בתי המשפט ישתפו פעולה עם  MIVILUDESבעוד שנשיא 
MIVILUDES לשם החלת עבירת ניצול החולשה על ׳כתות׳", שופטים צרפתיים "

  סירבו להתערבות הרשות המבצעת אצל הרשות השופטת. 

הצהיר כי  MIVILUDESעל ידי איגוד השופטים הלאומי, נשיא  2013בראיון משנת 
ישימות -הקושי הראשון בהחלת חוק לעניין ניצול חולשה (בנוסף לעמימות ולאי

 MIVILUDES-המושג) הינו כי שופטים ותובעים מסרבים לחלוטין לעשות שימוש ב
קה בתיקים שלהם, "תוך התייחסות לצורך בסודיות של חקירות פליליות והזי

   4, סוכנות הכפופה במישרין לרה"מ, והרשות המבצעת".MIVILUDESהקיימת בין 

                                                 
4  

   Justice Actualites  .50, עמ' 2013, שנת 8מס .  
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יש להחמיא לשופטים הצרפתיים בגין עמדה זו, שכן הם מיישמים משפט חוקתי 
צרפתי ואמות מידה בינלאומיות בדבר זכויות אדם למרות רצונה של הרשות 

  המבצעת להפר את עצמאות הרשות השופטת.

  

  אות הרשות השיפוטיתהפרת עיקרון עצמ .5

מסירת מידע מוטה אודות "כתות" על ידי גוף ממשלתי לידי שופטים ותובעים, פוגעת 
  בעצמאות הרשות השופטת וחזקת החפות אשר מוגנת על ידי:

 .חוק יסוד: השפיטה  

  'לאמנה, אשר מבטיח כי כל אדם יהא שווה  14מסמכים בינלאומיים כגון סע
ישום פלילי או זכויות וחובת במסגרת הליך בפני בתי המשפט, וכי בקביעת א

משפטי, כל אדם יהא זכאי לשימוע הוגן וציבורי בפני בית משפט מוסמך, 
  עצמאי ובלתי מוטה שהוקם לפי דין. 

  עקרונות היסוד של האו"ם בדבר יושר הרשות השיפוטית, כפי שעוגנו בטיוטת
על ידי  , אשר אומצו2001קוד בנגלור בנושא התנהלות שיפוטית משנת 

הקבוצה השיפוטית לעניין חיזוק יושר הרשות השיפוטית, כפי שתוקנו 
בישיבת השולחן העגול של שופטים ראשיים שהתקיימה בארמון השלום, 

  ;2002לנובמבר  25-25האג, 

  הוראות האו"ם לעניין תפקידם של תובעים, אשר אומצו בקונגרס האו"ם
 7 –אוגוסט  27, הוואנה, קובה, השמיני לעניין מניעת פשע וטיפול בעבריינים

  .1990ספטמבר 

הקמת בסיס נתונים לגבי "כתות פוגעניות", בהתאם להצעת החוק שהוגשה לוועדה, 
מיועדת בבירור לתמיכה בהרשעות פליליות של ראשי קבוצות הנחשבות "כתות 

  לחוק. דברי ההסבר לטיוטת החוק הינם ברורים ביותר: 2פוגעניות" לפי סע' 

מוצע כי המשרד הרווחה והשירותים החברתיים יקים בסיס נתונים שירכז "כמו כן 
את כל המידע בנוגע לפעילות כתות פוגעניות בישראל. בסיס נתונים זה יכלול, בין 

  היתר, מידע בנוגע לראשי ומנהלי הכת, וכן מידע לגבי תחומי הפעילות שלה". 

הוראה מהרשות המבצעת לפי חוק יסוד: השפיטה, שופטים אינם אמורים לקבל כל 
  "כת פוגענית" ולהעמידו לדין או להרשיעו.  - לגבי מי יש להחשיב כחבר כ

  לאמנה: 14לסעיף  32מועצת זכויות האדם של האו"ם ציינה, בהערה כללית 

, 1, פסקה 14"דרישת הסמכות, העצמאות והעדר הטיה של בית משפט לפי סעיף 
ה. הדרישה לעצמאות מתייחסת, מהווה זכות מוחלטת שאינה כפופה לכל החרג

במיוחד, לעצמאות בפועל של בית המשפט מכל התערבות פוליטית על ידי הרשות 
המבצעת והמחוקק. על מדינות לנקוט בצעדים ספציפיים על מנת להבטיח את 
עצמאות הרשות השופטת, ולהגן על שופטים מכל סוג של השפעה פוליטית בקבלת 

  החלטות."

רישת העדר הטיה יש שני היבטים. ראשית, על שופטים להימנע הוועדה הוסיפה כי לד
מהשפעת דעות קדומות או הטיה אישית על פסק הדין, להימנע מתפיסות מוקדמות 
לגבי התיק שבפניהם; ושנית, על בית המשפט להיראות כבלתי מוטה בפני הצופה 

  הסביר.

ט יהא חופשי מכל עקרונות היסוד של האו"ם בדבר יושר הרשות השיפוטית, "שופלפי 
הרשות המבצעת והמחוקק, וכן ייראה כבלתי מוטה קשר בלתי ראוי והשפעה מצד 

  )1.3בפני הצופה הסביר". (סע' 
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, תובעים "ימלאו את תפקידם באופן הוראות האו"ם לעניין תפקידם של תובעיםלפי 
ת או , גזעית, תרבותית, מינידתיתבלתי מוטה ויימנעו מכל הפליה פוליטית, חברתית, 

  אחרת". 

הצעת החוק, לפיה יוקם בסיס נתונים אצל המשרד, על מנת לתמוך בהרשעות 
פליליות של ראשי קבוצות הנחשבות "כתות פוגעניות", מפרה באופן ברור את חוק 

  היסוד כאמור ואת המסמכים הבינלאומיים כאמור אשר מחייבים את ישראל. 

  

  הפרת הזכות לחזקת החפות .6

שנות מאסר אך ורק עקב היותו של אדם ראש  10ובעת עונש של בנוסף, הצעת החוק ק
  של קבוצה אשר נקבע לגביה כי הינה "כת פוגענית".

  כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק:

"הצעת חוק זה מיועדת להסדיר את החקיקה בתחום בלתי מוגדר זה של כתות 
נהיגי פוגעניות, אשר לעיתים קרובות מעלה קושי בהוכחת הקשר בין ראשי ומ

  ארגונים מסוג זה לבין ביצוע עבירות". 

"קושי בהוכחת הקשר בין ראשי ומנהיגי ארגונים מסוג זה לבין -על מנת לפתור ה
  לחוק קובע: 2ביצוע עבירות", סעיף 

 –"אדם שעומד בראש כת פוגענית או אדם אשר מנהל או מארגן פעילות בכת פוגענית 
  ייענש בעשר שנות מאסר". 

העבירה י אין צורך בהוכחת פעילות פלילית או הפרת הדין הפלילי. חשוב לציין כ
-מתקיימת אך ורק עקב עמידה בראש קבוצה אשר מתויגת על ידי הרשות המבצעת כ

לחזקת החפות והאחריות האישית "כת פוגענית". הדבר מפר את העקרונות בנוגע 
  . למעשים פליליים ואישומים המוגדרים במדויק

  ה:לאמנ 14לפי סעיף 

. בקביעת אישום פלילי, כל אדם יהא זכאי באופן שוויוני, לאמור להלן: (א) להיות 3"
  מיודע ללא דיחוי ובפירוט, בשפה המובנת לו, אודות הטיב והגורם לאישום נגדו".

מכיוון שאין צורך באישום מדויק, זכות היסוד לחזקת החפות, מופרת על ידי הצעת 
  החוק.

צת זכויות האדם, מספקת את ההסבר הבא לגבי מה של מוע 32הערה כללית מס. 
  מחייב מדינות כמו ישראל, אשר חתמו ואישרו את האמנה:

, כל אדם אשר מואשם בעבירת פלילית, יהא זכאי להיחשב 2, פסקה 14"לפי סעיף 
כחף מפשע עד אשר תוכח אשמתו לפי דין. חזקת החפות, אשר הינה יסודית לשם 

התביעה את הנטל להוכיח את האישום, מבטיחה כי  מטילה עלהגנת זכויות אדם, 
לא ניתן יהא להניח אשמה עד שהאישום נוכח מעבר לספק סביר, מבטיחה כי 

מחובתן ודורשת כי נאשמים יטופלו בהתאם לעיקרון זה.  הנאשם ייהנה מהספק, 
, למשל על ידי הימנעות של כל הרשויות הציבוריות להימנע משיפוט מראש

מלאזוק נאשמים או יש להימנע בדרך כלל ות לגבי אשמת הנאשם. מהצהרות ציבורי
להציגם בבית המשפט באופן המציין כי להחזיקם בכלובים במהלך המשפטים או 

. על התקשורת להימנע מכיסוי חדשותי הפוגע ייתכן כי מדובר בפושעים מסוכנים
  בחזקת החפות". [הדגשה הוספה]

ות על ידי האמנה, טיוטת החוק קובעת בניגוד להוראות הללו והזכויות המובטח
הרשעות סיסטמתיות של ראשי "כתות פוגעניות" ומאפשרת  חזקת אשמה מוחלטת

  ללא כל אישום ספציפי, ללא קביעת אשמה ואף ללא משפט הוגן.
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  אפוטרופסות וטיפול .7

טיוטת החוק קובעת כי חברי "כתות פוגעניות" יכול ויושמו תחת אפוטרופסות 
  וטיפול.  

  

  טרופסות אפו .1

קובע כי בית המשפט  1962(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 33סעיף 
רשאי למנות אפוטרופוס בעיקר לקטינים, אנשים נעדרי כשרות משפטית או אנשים 

  אשר אינם מסוגלים, באופן זמני או קבוע, לטפל בענייניהם. 

כת פוגענית  לפי טיוטת החוק, האמור לעיל יחול גם על "אדם תחת השפעה של
  ". 2015כהגדרתה בחוק הטיפול בכתות פוגעניות 

מדובר באפיון החברים בקבוצות כאמור כבלתי כשירים מבחינה משפטית, אך ורק 
  עקב השתייכות דתית. 

הוראה זו מקבילה להמלצה לפי דו"ח משרד הרווחה והשירותים החברתיים משנת 
2011:  

הצוות  - 1962 - האפוטרופסות התשכ"ב תיקוני חקיקה לגבי חוק הכשרות המשפטית ו

ממליץ לשקול עריכת תיקון בחוק זה, כך שיצוין במפורש כי מצב בו אדם נתון לשליטה ממשית 

של אדם אחר בחייו או להשפעה בלתי הוגנת עליו, ייחשב כמצב בו אדם אינו מסוגל לדאוג 

  לענייניו ולכן רשאי ביהמ"ש למנות לו אפוטרופוס.

מור, הדבר יאפשר שלילת זכויות אזרח ממאמינים, אך ורק עקב אם ייחקק חוק כא
  חשד או האשמה בדבר שליטה מחשבתית המופעלת כלפיהם. 

התייחסות לחברי קהילות דתיות כבלתי כשירים עקב בחירתם בהשתייכות דתית, 
מהווה שלילה בוטה של חופש האמונה או הדת שלהם, דבר האסור לפי עקרונות יסוד 

  מידה בינלאומיות לזכויות אדם.  בישראל ואמות

למרות כמו כן, הדבר שולל ממאמינים אוטונומיה דתית ואחריות בגין מעשיהם, 
  פסיקת בית המשפט העליון בישראל בניגוד לכך במקרה של אליאור חן.  

על ידי התייחסות לחברי "כתות" כאמור כבלתי אחראים, ושלילת זכויות האזרח 
ת בית המשפט העליון לפיה חברי קבוצות כאמור מהם, המחוקק עוקף את פסיק

אחראים למעשיהם הפליליים. הוראה זו תפתח את הדלת להתחמקות מאחריות 
  פלילית ותפגע מהותית במאבק בפשיעה.

  

  טיפול .2

הצעת החוק יוצרת תשתית אשר תספק "טיפול נפשי" לחברי "כתות פוגעניות". 
אינו ממליץ  2011משנת  למרות שדו"ח משרד הרווחה והשירותים החברתיים

במפורש על "תכנות מחדש" מכיוון שפעולה זו הוצאה מחוץ לחוק במדינות בהן היא 
ננקטה בעבר, הצעת החוק ממליצה על "ייעוץ יציאה". לפי הצעת החוק, ייעוץ יציאה 
יינתן למאמינים על ידי יחידת טיפול נפשי אשר תהא רשאית לעשות שימוש, בהתאם 

  שיטות התערבות בתחום זה". "-לדברי ההסבר, ב

עם זאת, לחצים מצד משפחה או "יועץ יציאה" כלפי חברי "כתות" על מנת לשכנע 
לאמנה הבינלאומית בדבר  18-2את המאמין לעזוב את הקהילה, מפרים את סעיף 

  זכויות אזרחיות ופוליטיות, לפיו:

  לפי בחירתו".  "אף אדם לא יהא נתון לכפייה אשר תפגע בחירותו לאמץ דת או אמונה
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ישראל חתמה ואישרה את האמנה. "טיפול" בחברי קהילות דתיות כנגד רצונם יהא 
  בלתי חוקי לפי התחייבות זו. 

  , משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסביר:2011-בדו"ח מ

״בשלב העזיבה של הכת או לאחריו, יש להבחין בין נפגעים היוצאים מהכת מתוך בחירה ובין 
שרים מן הכת כתוצאה מתהליכים פנימיים או חיצוניים לכת, ולהתאים את שיטת נפגעים הנו

הטיפול ואמצעי התמיכה לכל נפגע, בהתאם לאבחון מצבו הנפשי והפיזי. הפרוצדורות הטיפוליות 
), שמיושם interventionהעומדות לרשות המטפלים בשלב זה מבוססות על מודל ההתערבות (

 90-וה 80-הסובלים מהתמכרויות. שיטות מסוג זה פותחו בשנות הפעמים רבות בטיפול באנשים 
, העושה שימוש במקורבים של החבר הנמצא על Exit Counseling-של המאה העשרים, בהן שיטת ה

  סף יציאה מהכת ובחברים לשעבר באותה הכת שעברו תהליך שיקומי.

  ההסברים הללו מראים כי:

ינים אשר ייתכן כי לא בחרו לעזוב "ייעוץ יציאה" מהווה ניסיון לטפל במאמ -
  את הקהילה הדתית שלהם.

מודל ההתערבות מיושם במסגרת טיפול באנשים המכורים לסמים, קרי,  -
המאמין מצוי תחת השפעה "בלתי ראויה" של הקהילה הדתית ומעוניין לחזור 

  "שיקום" מרמז כי יש להכרית את אמונותיו.-אליה, ומושג ה

", העושות שימוש בחברים 90-וה 80-שנות ה"שיטות מסוג זה שפותחו ב -
"משוקמים" על מנת לשכנע את המאמין לעזוב את קהילתו, הינן ללא ספק, 

  5שיטות "תכנות מחדש", אפילו אם לא מעורבות בהן חטיפה או בידוד.

כל האמור לעיל מוכיח, כי "ייעוץ יציאה" מורכב מהפעלת לחץ על מאמינים לנטוש 
לאמנה, ככפייה על אדם לנטוש  18.3מפורשות לפי סעיף את אמונתם. הדבר אסור 

  אמונתו.

הדו"ח מפרט גם את טיבה של ההתערבות מצד "יועץ היציאה מהכת" על מנת 
"לנטרל את ההשפעה הפסיכולוגית של הכת" "תוך התמקדות בשאלות כמו מהי כת 
 פוגענית? כיצד הכת פוגעת בחבריה? האם הקבוצה שאליה משתייך הנפגע יכולה

  )״2010להיות מזוהה ככת? ועוד. (רוס, תכתובת אישית, אוקטובר 

הדו"ח מתייחס בגלוי לריק רוס, אשר ייעץ ותרם לדו"ח. ריק רוס היה "מתכנת 
מחדש" אמריקאי שטען כי התערב במאות מקרי חילוץ. הוא הפסיק לאחר שתביעה 

קוסטית בגין חילוץ בכוח של חבר הכנסייה הפנט 1991-אזרחית הוגשה נגדו ב
  המאוחדת, ג'ייסון סקוט, שנגמרה בפיצויים של מיליוני דולרים. 

, בית המשפט הפדראלי המחוזי למחוז המערבי 1995לאוקטובר  3לפי פסק דין מיום 
-של וושינגטון קבע כי חטיפתו של ג'ייסון סקוט על ידי צוות ובו שלושה מתכנתים

כפיצויים  875,000$עים פסק מחדש הפרה את זכויות האזרח של סקוט.  חבר המושב
מחדש ומיליון - מיליון $ כנגד שלושת המתכנתים 3מיליון $ כפיצויים עונשיים,  4-ו

  ).CANדולר כנגד הארגון שפעל נגד כתות, הרשת למודעות לכתות (

, הגישו בקשות לבית המשפט לשם קיום משפט CAN-מחדש הראשי, רוס, ו-המתכנת
  ט דחה את הבקשות לפי הנימוקים הבאים:חדש והפחתת הפיצויים. בית המשפ

"בהתחשב בעדות הרחבה אודות הריסת חיי המשפחה של סקוט, וכן הבעיות הפיזיות 
והנפשיות שלו לאחר התכנות מחדש, בית המשפט קובע כי הראיות לא מצדיקות 

                                                 
5  

בארה"ב, על מנת "לתכנת  80-שר הופיעה בשנות ה) היה שיטה אdeprogramming"תכנות מחדש" (   
מחדש" מאמינים ממיעוטים דתיים, מתוך הנחה שהם עברו שטיפת מוח ויש לכפות עליהם לנטוש את אמונתם 

  באמצעות חטיפה, כליאה ושכנוע בכוח. שיטה זו הוצאה מחוץ לחוק לאחר סדרה של פסקי דין לעניין קורבנות שנפגעו.
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משפט חדש או הפחתת הפיצויים. שוב, עדים רבים אימתו את ההיקף של הפגיעות 
-ימושו של מר רוס בטרמינולוגיה אינו יכול לגבור על הראיות הבלתיהללו [...]. ש

, ולכבול אותו הוא השתתף באופן פעיל בתכנית לחטוף את מר סקוטמוכחשות לפיהן 
תוך אמירות המזלזלות באמונותיו עם אזיקים ונייר דבק ולהחזיק בו כנגד רצונו 

  הדתיות.

ת למנוע הישנות המעשה ולהקטין ״פיצויים עונשיים גבוהים, אף הם נדרשים על מנ
. באופן ספציפי, בית המשפט Haslipאת הנזק, בהתאם לפקטורים המפורטים אצל 

מציין כי מר רוס עצמו העיד כי פעל באופן דומה בעבר וימשיך לבצע ׳תכנות מחדש׳ 
  בעתיד".

לבסוף, בית המשפט ציין את "חוסר היכולת של כל אחד מהנאשמים להבין את הזדון 
שיו כלפי מר סקוט", והגיע למסקנה כי "לכן, נראה סביר והכרחי שינתן פסק שבמע

על מנת לאכוף ומר רוס,  CANדין של פיצויים נרחבים על ידי חבר המושבעים כנגד 
את קביעת חבר המושבעים לעניין האכזריות שבמעשי הנתבעים ולהרתיע מפני 

מור הוגש ערעור ובית [הדגשה הוספה] על פסק הדין האהתנהגות דומה בעתיד." 
  המשפט לערעורים אישר את ממצאי בית המשפט המחוזי.

ידי בתי משפט בארה״ב על ״האכזריות -מדאיגה במיוחד העובדה שרוס, אשר נענש על
שבמעשיו״ ועל "חוסר היכולת [שלו] להבין את הזדון שבמעשיו כלפי מר סקוט", 

יש לדחות את  .2011-מעדיין נמצא ראוי לשמש כאסמכתא במסגרת הכנת הדו"ח 
הוראות הצעת החוק לעניין "טיפול" שהוגשו לוועדה, מכיוון שהן יאפשרו "הצבה 

מחדש מגונים כגון אלה של רוס ואחרים, תחת הכותרת -מחדש" של נוהגי תכנות
  "ייעוץ יציאה". 

- מחקר שנערך על ידי פסיכיאטרים יפניים הראה כי לא רק כליאה גורמת ללחץ פוסט
אלא גם הפרת זכותו של האדם לבחור את אמונתו הדתית. הם פרטו את טראומטי, 

, International Journal of Law and Psychiatryממציאיהם במאמר בכתב העת 
, המוציא לאור הגדול ביותר בעולם בתחום Elsevierהיוצא לאור על ידי קבוצת 

  המשפט והמדעים. 

  לפי המאמר:

- אשר ביפן ובה אירעו מקרים רבים של תכנות"בארה"ב, בה דתות פעילות יותר מ
), המונחים ׳שטיפת מוח׳ ו׳שליטה מחשבתית׳ Ikeda, 1996; Watanabe, 1999מחדש (

 ,Galanter, 1989; Lewisספגו ביקורת מנקודות מבט פסיכיאטריות ופסיכולוגיות (
1987; Lifton, 1961, 1989; Maleson, 1981מחדש בכוח נחשב-).  כמו כן, תכנות 

היציאה מדת הינה פוגענית כהפרת זכויות אדם וכפעולה בלתי חוקית עקב העובדה ש
  )." [הדגשה הוספה]Watanabe, 1999(אלא אם הינה ספונטנית 

המחקר קבע כי "מצב שבו אוטונומיה באמונה דתית נפגעת, עשוי לגרום לטראומה 
   6טראומטי".- ולתסמונת לחץ פוסט

ת לנטוש את אמונתם על ידי "זלזול באמונתם כפייה על מאמינים בקהילות דתיו
הדתית" תחת לחץ מצד המשפחה ומצד יועצי יציאה, כמוצע בהצעת החוק בפני 

  הוועדה, הינה פוגענית, מפרה את זכותם לחופש הדת ואין להתירה.

  

                                                 
6  

   “Forced deprogramming from a religion and mental health: a case report of PTSD”, Keiko Ikemoto 
and Masakazu Nakamura, International Journal of Law and Psychiatry  :זמין באינטרנט בכתובת .

www.sciencedirect.com .  
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  מסקנה

כמפורט בניתוח זה, טיוטת החוק אינו עומדת באמות מידה משפטיות בסיסיות לפי 
דם בישראל ובעולם. בנסיבות הללו, מוצע לוועדה לדחות את הצעת דיני זכויות א

  החוק. 

  

 


