
 

 

" לאחים יד" הקיצוני החרדי הארגון של השפעתם

 תעסה דו"ח על פלר רמי המיליונר החרדי ושל

 .רוחניות קבוצות לבחינת גלזר

 :רקע

 ברחבי רוחנית התעוררות מתופעת כחלק רוחניות קבוצות בישראל להתעורר החלו השמונים שנות בתחילת

 חרדי ארגון של לחץ החינוך, ובעקבות כשר( הדתית ל"מפד ממפלגת) המר זבולון של כהונתו בזמן. העולם

 היהודי העם על והשפעתם מזרחיות כתות תופעת לבחינת משרדית בין ועדה הוקמה", לאחים יד" בשם

 .בישראל

 אמונה בכל ולהילחם, הלכה למדינת ישראל מדינת את להפוך ביקשו קיצוניים חרדיים ארגונים, היום כמו, אז

 .היהודית האמונה מלבד אחרת

גלזר, אשר הייתה ידועה בדעותיה  תעסה מרים' הגב על הוועדה לניהול המשימה את הטיל המר זבולון השר

 1 אסמכתא. השמרניות והקיצוניות בכל הנוגע לדת בישראל

 

 2 אסמכתא": לאחים יד" קיצוני החרדי לארגון פלר רמי בין הקשר

 פלר רמי' 79 שנת בסוף: "נחשף המצורפות תבותכ ולפי, השמונים משנות" אחרונות ידיעות" עיתון תחקיר לפי

 ."דולר מליון חצי של בסכום שהוערכו חובות צברו שעסקיו לאחר אביו ידי על בערבות שוחרר

 ידי על ייעצר" לאחים יד" החרדי הארגון ראש, פלר רמי': "80ה משנות נאה בוקי העיתונאי של כתבה מתוך

 ."לישראל יחזור כאשר ישראל משטרת

 .חוקיים לא אלחוטיים טלפוניים לארץ שהבריחה רשת בראש שעמד חשוד ל"בחו כרגע השוהה, פלר"

 ".הטלפונים את והתקינו הפיצו שלטענתה נוספים חשודים שלושה במעצר מחזיקה המשטרה

 עבר, בתשובה לחזור פלר רמי החליט החוק עם וההסתבכויות הכלכליות ההסתבכויות לאחר הכתבות, פ"ע

 ."לאחים יד" קיצוני החרדי בארגון מחלקה למנהל והפך  קבר בבני לחיות

 

 3 אסמכתא :החרדים"“לוי,  אמנון של מספרו ללמוד ניתן" לאחים יד" ארגון על

 http://yadleahim.tripod.com/mahteret/mahteret.htm 

 "יד לאחים -פרק: "מחתרת חרדית 

 



 

 

  

 

 

 

יד  -ה כתר, ירושלים. פרק חמישה עשר: "מחתרת חרדית ( "החרדים". בית הוצא1988מתוך: לוי, אמנון )

 (191-180)חלקים מעמודים ” לאחים

 :מתוך כתבת תחקיר תוכנית מבט שני

watch?src_vid=GvtxhvKs_WA&feature=iv&annotation_id=annotation_752025&vhttp://www.youtube.com/

=6Rg0uZPbFLU 

http://www.youtube.com/watch?src_vid=GvtxhvKs_WA&feature=iv&annotation_id=annotation_752025&v=6Rg0uZPbFLU
http://www.youtube.com/watch?src_vid=GvtxhvKs_WA&feature=iv&annotation_id=annotation_752025&v=6Rg0uZPbFLU


 

 

תחקיר מבט שני מוכיח שארגון חרדי קיצוני הפך לחלק מהמנגנונים הרגישים ביותר של משרד הפנים. שתי 

מקבלים מהם כתבות חושפות כיצד מפעילים פקידי משרד הפנים באופן שיטתי את פעילי ארגון יד לאחים ו

הנתפסים  -מידע שנאסף באמצעות מעקבים, הלשנות ופיקוח של הארגון על אזרחים, תושבים ותיירים 

כמאיימים על ההגמוניה היהודית. על סמך מאגרי המידע הלא מורשים של יד לאחים מתקבלות במשרד 

 .הפנים הכרעות הנוגעות לזכויותיהם ולחייהם של אזרחים ותושבים במדינת ישראל

טוען בתכנית: "הממשלה מנצלת את הדמוקרטיה ”, הרב דב שלום ליפשיץ, יו"ר ארגון "יד לאחים

לא לעשות מה שחייבים. הממשלה צריכה להחליט אם המדינה היא דמוקרטית או יהודית, יחד זה 

 ."הם לא חברים... ודמוקרטיה שסותרת לתורה זה לא זיווג טוב -לא תמיד הולך 

 

 תעסה וועדת על והשפעתם" לאחים יד" הקיצוני החרדי לארגון קשריו, ווהשקפותי פלר רמי על

 4 אסמכתא: הבאה מהכתבה ללמוד ניתן גלזר

 פלר רמי עם שערך ראיון פרסם ברוק קובי אחרונות ידיעות עיתון כתב, גלזר תעסה דוח לפרסום במקביל

 :ימים 7 במוסף

 :נבחרים ציטוטים

 שחזר לאחר ברק בבני יושב הוא מכן לאחר שנים חמש היום....  טטוהתמו פלר רמי של עסקיו שנים 5 לפני"

  ן".הילמינ והמיסטיות הדתיות הכתות נגד כוחו בכל ונלחם בתשובה

. זה בארגון מחלקה מנהל פלר...  מיליטנטי ארגון זהו. 'לאחים יד' הדתי בארגון מרכזי פעיל נחשב פלר רמי"

 בסיינטולוגיה,, מהרישי בגורו, קרישנה בהרי המלחמה את זמרכ פלר. הארגון את אופף סודיות של מעטה

 האמונה… שונות  ומסטיות דתיות מכתות אנשים לחילוץ מומחה. ברוח עסוק הוא, היוםט ... ובאס באימן

 '."שדים מגרש' פלר. פועל הוא שבמסגרתו" לאחים יד" ארגון גם עוזר וכמובן. עוזרת רק החדשה

 הגורו ,סיינטולוגיה, אסט, האימן נגד כך השונות ובכתות במיסיונריות מהלמלח מכוונות פעולותיו עיקר"

 ".בירושלים המורמונית הכנסייה נגד גם וכך. ודומיהם י'מהרג

 ".מתמיד בקשר נמצא הוא, בראשותה משרדית הבין והוועדה גלזר תעסה עם"

 תולים הם תקווה הרבה. דההווע להקמת שדחפו הידיים אחת לאחים יד גם היתה אחרים דתיים גורמים כמו"

 ".בה

 

 (:עצמה )דגשים לא במקור בכתבה עצמו פלר רמי שאמר דברים מתוך

 ..."ביותר הקשה השואה זו ההתבוללות"

 כבר פלר רמי...  פורסם לא עדיין אולם הושלם והדוח עבודה את הוועדה סיימה' 83 בספטמבר"

  ."ד'מאו חיובי ,עבורנו מאוד חיובי הוא' … ח"הדו את ראה

 

 ?עליו חותם שהיית חוק של נוסח איזה יש

 אור להיות צריכים אנחנו...  !לכאן להיכנס אחד לאף יתנו שלא...  !לכולם. לפה להיכנס להם לתת לא פשוט"

 ."לגויים



 

 

 מפני, מוח שטיפת זו דיסקו גם, יודע אתה. המערבית החברה של המוח שטיפת מבול מול להיכנע אסור"

 ."היהודי לעם אסון יהיה זה, האמריקאים בממדים לכאן יגיעו הדברים אם…  הגוף את להניע לך גורם שהוא

 הרבה יש באימן, סרוגות כיפות עם בחורים הרבה מסתובבים בסיינטולוגיה. נראה שזה כמו פשוט לא זה"

. בסיינטולוגיה שנתפס מאוד דתית לאישיות בן עם מקרה גם לי היה…  מאוד משכילים גבוהה ברמה חברה

 ".מהסיינטולוגיה אותו להוציא והצלחתי קשה איתו עבדתי…  חכם תלמיד

 ...'."זמן לוקח זה...  להוכיח צריך רק, אלוהים יש'… בטחון מפגין לפעמים, לוחש כמעט פלר רמי"

 

 5 אסמכתא: גלזר תעסה וועדת על פלר ורמי" לאחים יד" קיצוני החרדי הארגון של השפעתם

 

 הוועדה מתוך פרוטוקול דיוני. 1

 

30.5.82  

 ."אמר יוסף הרב. זרה עבודה זו מהכיתות חלק": אורח עד –" לאחים יד"מ ליפשיץ הרב

 "לישיבות ילכו שהבנים מוכנים אנו הורים ארגון את שהקימו בזמן: "… אורח עד – דכשטיין אבי

 "…בתשובה כשחזרתי. האוויר בחיל קצינה וחצי שנה לפני עד הייתי"… : אורחת עדה – עופרה

 

13.3.83  

 יד"מ שיש ומה מהמשטרה הביא שגל ומה לדיון מצוין בסיס שזה ביניים הצעות יש" :גלזר תעסה מרים

 ."הבאה פעם בסיסיות עמדות לגבי עמדה ונגבש" לאחים

 

24.4.83  

 כיצד התלבטות לי יש, בזה עניין להם שיש ואנשים מפרופסיונלים יורכב( הבא הדוח) שהוא טוב יותר: "ויקטור

 או המודאגים ההורים כמו זו קבוצה נגד הנלחמים האינטרסנטים הגורמים תחת ליפול לא זו מקבוצה למנוע

  "...הדתיים

 

 .לוועדה שהעביר החומרים כל את חזרה לקבל הדורש פלר רמי של דינו מעורך מכתב העתק ב"מצ. 2

 

 :להם שהוגשו החומרים לבעייתיות מודעים היו הוועדה חברי. 3

 22.1.84 רוטוקולהפ מתוך

 הבחנה ביניהם להבחין שיש יסודות משני מורכב בהכנתו עוסקים שאנחנו הוועדה דוח: " נאמן. צ

 אבל, הוועדה של ומסמכותה מתפקידה כמובן הן ההמלצות. מאידך והמלצות מחד מידע: ברורה

 ללא (לה שנקרא כפי -הדווחנית , המומחית, הרכזית או)מהבודקת  הוועדה קיבלה המידע את



 

 

 היטב בדוקים הנתונים שכל ובהנחה אמון מתוך אלא הוועדה מליאת מצד נוספת בדיקה או אימות

 כי צוין חדשות דתיות בתנועות העוסק 1983 מינואר האירופאי הפרלמנט מסמך על שגם ראינו… 

  ".פלוני מר( דווח) הרפורטור אותו הגיש

 

 6 אסמכתא :שונות רוחניות קבוצות נגד פלר רמי החרדי האיש של פעולותיו המשך

 קבוצות בנושא" למעמקים הכמיהה" בשם ספר ומפרסם כספי לד"ר בועז חובר פלר רמי 90-ה בשנות. 1

מרצה חרדי בולט בסמינרים של חזרה , סרברניק ר שלום"ד של עט שם הוא כספי' בועז ר"ד. 'רוחניות

 ".בתשובה במסגרת ארגון "ערכים

 למעוטי ועזרה בנזקקים תמיכה הן המרכז מטרות". חסד לענייני המשרד" את פלר רמי מייסד 2001 בשנת. 2

 .יכולת

: שלו לפעילות נוספת מטרה ומוסיף הציבור לתועלת לחברה הופך" חסד לענייני המשרד" 2006 בשנת. 3

 ".השונות בכתות הנלחמים בגופים תמיכה"

 הקמתו מאז המרכז לפעילות המימון". ותכת לנפגעי הישראלי המרכז" מייסדת קדם איילת 2006 באוגוסט. 4

 ח"ש 980,000) פלר רמי של פרטיות הלוואות דרך מגיע העתק הניתנות בו, משכורות המכסה את, היום ועד

 ".חסד לענייני המשרד" ודרך( 2006-2007 בשנים רק

 .תקע למשכורות זכאי אשר החברה כעובד פלר רמי מופיע 2006 משנת החברה של הבוחן מאזן פ"ע. 5

 אמיר את מר ראיין הכתב. ”ימים 7במוסף " אחרונות ידיעות עיתון ידי על תחקיר כתבת פורסמה 2011 במרץ. 6

 :במרכז שהתנדב תקשורת איש זמורה,

 ?מאחוריו עומד מי ידעת

זה היה סוד, אבל אני כל הזמן שאלתי: מאיפה הכסף? אחרי תשעה חודשים קדם גילתה לי שבעקבות סדרת "

ה על כתות, פנה אליה רמי פלר והציע לה להיות מנכ"לית המרכז. היא עזבה את העיתונות כתבות שעשת

ועברה לנהל את החברה בשכר. היא הסבירה שפלר לא רוצה להיות בחזית, כי הוא חרדי, והיתרון בגוף הזה 

נים הוא עשה. אמרתי לה שכדי שאוכל לעזור לה בתכ —שהוא חילוני. את כל המימון, ההקמה והיוזמה 

 ."ובאסטרטגיה שיפוטית, כדאי שאכיר אותו. מבחינתי כל הזמן הזה מדובר בטיפול בנפגעים ולא בכתות

 ?ונפגשתם

היא לקחה אותי אליו למשרד,ואחר כך גם הייתי בביתו. הוא נראה חרדי ולבוש כחרדי, אבל מדבר בלשון "

א גייס את קדם ואת כל הצוות החבר'ה. היה לי לגמרי ברור מהמפגש איתו שהמרכז זה הוא.אחר כך הו

החילוני לעמוד בחזית. לא מצאתי לנכון להמשיך איתו את הקשר. התחיל להפריע לי שנכנסו לרשימה כל 

מיני גופים, שאני לא בטוח שהם כתות. האנג'נדה הייתה: כל מה שהוא לא יהודי הוא כת. זמן קצר אחרי 

 ".שפרשתי, קדם פרשה

 

 7אסמכתא  אחים" ל"מרכז הישראלי לנפגעי כתות":הקשר בין הארגון החרדי "יד ל

כיום מי שמנהלת את הפעילות של "המרכז הישראלי לנפגעי כתות" היא אישה חרדית שעבדה עם רמי פלר . 1

 ."בארגון החרדי הקיצוני "יד לאחים

 :מתוך מסמכים שהארגון החרדי קיצוני "יד לאחים" הגיש לרשם החברות



 

 

 

 

 :כז הישראלי לנפגעי כתות לרשם החברותמתוך מסמכים שהגיש המר

 

 

מועסקים ודנית קרן החילונית פרשה כלומר בכל החברה נשארה עובדת חרדית אחת  2אם בחברה יש  ***

 .שהפכה להיות המנכ"ל

מתוך תגובה של "המרכז הישראלי לנפגעי כתות" לתחקיר הכתבה על "המרכז הישראלי לנפגעי כתות" 

 :כארגון חרדי במסווה

יה שנים ביד לאחים, גויסה למרכז לנפגעי כתות בזכות כישור 6חל ליכטנשטיין, עבדה לפני ר"

 ת".ונסיונה הקודם בעבודה מול כתו

עובד נוסף של הארגון הקיצוני החרדי "יד לאחים" בשם כהן זדה מאיר עובד במרכז הישראלי לנפגעי . 2

 :כתות



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ישראלי לנפגעי כתות" הינה אישה חרדית בשם גליה גינרמן בנוסף, מבקרת הפנים של "המרכז ה

 ."שעבדה בחברה הפרטית של רמי פלר בשם "רמפל

חבר  –ובנוסף לכך, יועץ המס של "המרכז הישראלי לנפגעי כתות" הוא הרב יעקב וירז'בינסקי 

 .מועצה ויו"ר ועדת כספים של עיריית בני ברק והגזבר לשעבר של מפלגת יהדות התורה


