
מה הם השיטות  
והמאפיינים של כת

מה היא כת ולמה המשטרה והצבא  
וכל עובדי הממסד חלק ממנה



מה זה כת

זה קבוצה של אנשים  
שמבודדים משאר  

שהחברים בה  , האוכלוסייה
עוברים תהליך שנקרא  

תהליך  )אינדוקטרינציה 
שבו יש החדרה שיטתית  

לדבוק  , ערכים, של רעיונות
לנהלים המקובלים  

כל זה מתבצע  , (וכדומה
על מנת  , באופן קבוע

להשאיר ולתחזק את חברי  
.הכת לצייט לפקודות



שיטות של כתות

בידוד•

דבקות בנוהל המקובל•

אינדוקטרינציה מתמשכת•

טראומה•

טכניקות של שטיפת מוח  
למצייטי פקודות שויתרו על  

קבלת האחריות על 
:המעשים שלהם



בידוד
הפרדה ובידוד פיזי משאר  -

האוכלוסייה

-אנחנו "יצירת מנטאליות של -
"הם

שלא  "השתלטות על השאר -
לכת" שייכים



דבקות בנוהל המקובל

,  אין אישיות שנלקחת בחשבון-
הזהות האישית המקורית צריכה  

להמחק לחלוטין

נועדו כדי ליצור אחידות  , מדים-
בין כולם מבחינת הזדהות וביטוי  

חיצוני

אותו סגנון של נאום והתנהגות-



אינדוקטרינציה קבועה 
ומתמשכת

הקפדה על לוח זמנים והנחיות-

התנהגויות שחוזרות על עצמן  -
,  מסלולי מכשולים, צעדות: כמו)

,  טקסים, תרגילים, מסדרים
רישומים

,  אותם פראסות וביטויי לשון-
זימורים ושירים שחוזרים על עצמם



טראומה פיזית
רמה גבוהה של פעילות  -

גופנית עד לרמת תשישות

חוסר שעות שינה והפרעות -
תרגילים ואזעקות )שינה 

(וכדומה

תזונה מרובת פחמימות -
ובאיכות ירודה



טראומה מנטאלית  
ורגשית

התעללות פסיכולוגית  -
ומילולית

ארועים בלתי צפויים  -
"מפתיעות"וסצנריות 

אווירת פחד נצחית-



משטרה
נהלים מקובלים שמועברים על ידי  

הממסד כפקודה שאין להטיל בה שיקול  
דעת אישי ומוסרי קבוע

מדים זהים לכולם ומספרים אישיים על  
מנת למחוק את הזהות האמיתית

תדריכים והתנהגויות , נאומים, טקסים
אחידות ותואמות לנוהל המקובל

,  משמרות מרובת שעות גם ביום ולילה
אזעקות ותרגילים ממושכים

מנטאלית  , החדרת טראומה פיזית
ורגשית

תזונה לקוייה וחסרת מזינים כדי לגרום  
להאטת תפקוד המוח והחשיבה מודעת 

צבא
נהלים מטכליים שאין מקום להטיל ספק  

בהם רק לבצע פקודות
מספרים אישיים על  , מדים זהים לכולם

מנת למחוק את הזהות האמיתית
והתנהגוית אחידות  , נאומים, טקסים

ותואמות לנוהל המקובל
,  שמירות, תרגילים, משמרות, חוסר שינה

הגעה למצב תשישות, אזעקות
מנטאלית ורגשית, החדרת טראומה פיזית

תזונה לקוייה וחסרת מזינים כדי לגרום  
להאטת תפקוד המוח והחשיבה המודעת



כת הקורונה

:מה מאפיין את האדם שמאמין לתקשורת לגבי הקורונה ומצייט לפקודות

שטיפת מוח מאסיבית והחדרת רעיונות  : אינדוקטרינציה מתמשכת
:  התנהגויות שחוזרות על עצמן כמו, והשקפות עולם דרך המדיה הממוסדת

ועוד התנהגויות מהונדסות , שמירת מרחק, חבישת מסיכות

אלו  , אנשים שחוזרים מחול: הפרדה ובידוד משאר האוכלוסיה כמו
"אנחנו והם"יצירת מנטאליות , מעקבים על אלו שבודדו, שהתחסנו או לא

על אלו שבוחרים לא לצייט  )לכת " שלא שייכים"השתלטות על השאר 
(ולהפעיל שיקול דעת עצמאי

לבוש , דבקות בנוהל המקובל כפי שהשליטים בוחרים ומשתנה לפי רצונם
מעצרים, סגרים, זהה על הפנים כדי להוריד את הזהות המקורית

כניסה  , בדיקות פולשניות: מנטאלית ורגשית כמו, הכנסת טראומה פיזית
מדיה והכנסת תכנים ממוסדים  , למרחב האישי והאינטימי של כל אחד

ומוזייפים על מנת להשריש עוד פחד במוחות של האנשים ולהכניסם  
לטראומה 

יצירת פחד מתמשך וטראומה על ידי אזעקות ותרגילים מהונדסים כדי  
בריאלהשתיק את המודעות ובחשיבה עצמאית תחת הגיון




