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הצילו, הנוער בסכנה: בחזרה אל בהלת
הכתות של האייטיז

לפני 32 שנה ראה אור הדו"ח הרשמי המקיף ביותר שנעשה כאן על תופעת התפשטות
הכתות בארץ. מה שהוביל לכך היה פאניקה ציבורית שלובתה על ידי סגנית שר נמרצת

ושאפתנית - מרים גלזר־תעסה. בחזרה אל הימים שבהם קרישנה ומדיטציה נחשבו
לאיום קיומי על החברה הישראלית, אל מסקנות המסמך הממשלתי ואל נורית רמון,

הדמות הדומיננטית מאחוריו, שהמאבק בכתות הפך להיות הדלק שהניע את חייה עד
לסופם הטרגי
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צילום: רבקה פינדר תהלוכה של חסידי הרא קרישנה בתל אביב, 1984. תחושת צדק וטוהר

ב-29 באוקטובר 1981 התפרסם בעיתון "הארץ" רמז ראשון להתעניינות של סגנית שר החינוך

והתרבות מרים גלזר־תעסה בנושא כתות. "בכינוס שנערך אתמול בלשכתה", כתב סופר "הארץ",

"אמרה הגב' גלזר־תעסה כי יש להביא לידיעתו ולמודעותו של הציבור הרחב ובמיוחד לציבור המחנכים

את הסכנה החמורה המאיימת על צעירים המצטרפים לכת הגורו ובכך מתנתקים ומתנזרים למעשה

ממשפחותיהם ומחבריהם". הידיעה התייחסה ל"כת הגורו מהרישי המקיימת פעילות ענפה במרכז

הארץ".

כעבור שישה ימים הופיע בעיתון "הארץ" מכתב בשם האגודה הבינלאומית למדיטציה בישראל: "השם

מהרישי הוא שמו של מייסד תוכנית המדיטציה הטרנסצנדנטלית (מ.ט.) ואין שמו קשור בשום צורה

בכת ה'גורו' שנדונה בכתבה. הכוונה במאמר היתה, כנראה, ל'גורו מהרג'י'".

הבלבול בין גורו מהרג'י לגורו מהרישי מאפיין את הבורות וההתרגשות שבהן התקבלו בארץ אותן

תנועות מיסטיות שהגיעו ממזרח. מאמצע שנות השבעים החלו להופיע ידיעות רכילות משועשעות על

הגורו מהרג'י, מנהיג רוחני שמנמן ומפונק מקליפורניה שהתחתן בגיל 16 עם מזכירתו בת ה-24 ואמו

נידתה אותו בשל אורח חייו הראוותני. עם הזמן הידיעות נעשו פחות מחויכות ויותר מודאגות: מתברר

שיש ישראלים שהצטרפו ל"כת הגורו". חייל בצבא קבע (פעמיים חניך מצטיין) נעלם מיחידתו ונמצא

ב"מועדון צמחוני" בשכונת תל השומר; בכרמיאל, "חסיד הגורו" ואשתו הנוצרייה מעודדים את הירידה

מהארץ; בקריות נעצרה חבורת בני טובים, בוגרי "חוג של חסידי הגורו", בחשד למכירת סמים; ואילו

תושבת כפר סבא חוששת שבעלה ימסור לגורו את דירתם החדשה בנס ציונה.

מהר מאוד מתגלה שהגורו מהרג'י לא לבד. "כת מיסיונרית הנעזרת ביוגה" פועלת בשכונת קריית משה

בירושלים; הרבנות בחיפה מאיימת בהסרת ההכשר למועדון "המהנדס" בעקבות אסיפה של חסידי

המהרישי במקום; אנשי הרא קרישנה רכשו בית קולנוע בקריית טבעון; ומאמיני אננדה מרגה, הסוגדים

לסמל דמוי צלב קרס, מודיעים שהם כבר לא רואים בעצמם ישראלים. הארץ מתמלאת כתות ומיטב

הנוער הולך לאבדון.

רוחניות קבוצות על בתלונות הציבורית המערכת את והעסיק אז פעל מודאגים" "הורים של פורום

מורן שריר

התראותפורסם ב-27.06.19
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הורים מודאגים פעל אז והעסיק את המערכת הציבורית בתלונות על קבוצות רוחניות פורום של 

שגורמות נתק בין צעירים למשפחותיהם. במקביל ארגון "יד לאחים" היהודי־דתי פעל לחסל את הכתות

מתוך חשש לנטישה המונית את היהדות. בתנועה הקיבוצית היתה בהלה רצינית. כוח פעולה מיוחד

של התק"ם ניסה להיאבק בגורמים שאיימו אז על עתיד הקיבוצים. לכוח קראו כאס"ח: כתות, אלכוהול,

סמים, חזרה בתשובה. הלחץ של הגופים האלו, יחד עם תלונות הולכות וגוברות ופרסומים מטרידים

בתקשורת, גרם לשר החינוך והתרבות זבולון המר (מפד"ל) להבין שיש פה סכנה לאומית. הוא החליט

למחוץ אותה בעזרת הכלי היעיל ביותר שקיים בידי מדינת ישראל: ועדה בין־משרדית. היתה לו במשרד

מועמדת מושלמת לתפקיד היו"ר.
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מרים גלזר־תעסה היתה באותה תקופה פוליטיקאית קולנית ונמרצת מטעם הליכוד. מירי רגב של

האייטיז. רוב הכותרות במשך שתי הקדנציות שלה הגיעו לא בזכות תפקידים בכירים שמילאה אלא

בעקבות אמירות שערורייתיות ואכיפה מחמירה של ערכי מסורת וגבולות טעם טוב. גלזר־תעסה, מורה

ומחנכת ילידת תימן, אסרה מלחמת קודש על ההידרדרות המוסרית של הנוער הישראלי וביקשה

להדביר את נגע הסמים, האלכוהול והתרבות הרעה. עניין מיוחד היה לה ביצירות אמנות פרובוקטיביות.

היא תבעה שהמדינה לא תממן פורנוגרפיה ומצאה בכל מחזה מתגרה או תערוכה נועזת הזדמנות

לסקנדל. בסופו של דבר המורשת שלה נקבעה בכך שכינתה את יונה וולך "בהמה מיוחמת"

ושהזדעזעה מ"ערוותו המתנדנדת" של השחקן יוסף כרמון בהצגה "ייסורי איוב".

- פרסומת -

בהלת הכתות התיישבה טוב על האג'נדה של גלזר־תעסה. בזמן שהסמים והאלכוהול קרצו לנוער וזממו

לפורר את המפעל הציוני, הכתות המיסטיות מהמזרח גם היוו איום ישיר על המסורת היהודית. סגנית

השר התחילה להביע דאגה והזמינה לפגישות מתוקשרות בלשכה את הגורמים שניסו להיאבק במכת

הכתות. כששר החינוך החליט להקים את הוועדה הבין־משרדית בתחילת 1982, הוא שמח לתת

לסגנית שלו משהו שיעסיק אותה ואילו הסגנית קפצה על ההזדמנות.

וחקיקה חוק במחלקת שעבד 35 בן בתשובה חוזר מבריטניה חדש עולה אז היה קראון חיים עו"ד

צילום: יעקב סער / לע"מ מרים גלזר־תעסה, 1981. מלחמת קודש נגד ההידרדרות המוסרית של הנוער
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ד חיים קראון היה אז עולה חדש מבריטניה, חוזר בתשובה בן 35 שעבד במחלקת חוק וחקיקה עו

במשרד המשפטים. באותה תקופה התחילו להגיע לשולחן שלו פניות ממשפחות שהתלוננו כי ילדיהן

הצטרפו לכתות, עברו שטיפת מוח וניתקו קשר. "הסיינטולוגיים אז היו מאוד חזקים, הם התמחו איך

לפתות אנשים להיכנס לכל השטויות שלהם", משחזר כיום קראון במשרדו הזעיר ועמוס המסמכים

בשכונת הר נוף בירושלים. "לו היה מדובר רק בשטויות אז מילא אבל זה היה מאוד מסוכן. הם גרמו נזק

נפשי להרבה אנשים. אנשים היו משנים את האופי שלהם, מתחילים להתנהג כמו זומבים. גם המוניס

התחילו לפעול אז בארץ. ליועץ המשפטי לממשלה לא היה מושג מה לעשות. אנחנו היינו אנשי חוק

ולא היה ברור על איזה חוק הם עוברים. הזמן עבר והגיעו עוד ועוד פניות.

"יהודית קרפ, שהיתה אז סגנית היועץ המשפטי, ביקשה ממני לטפל בזה. איך שאני מגיש לה סיכום

היא אומרת לי 'מעניין, קיבלתי עכשיו מכתב מסגנית שר החינוך גלזר־תעסה'".

מה רצתה סגנית השר?

"היא אמרה שזבולון המר העביר אליה את הנושא הזה".
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ועדת גלזר־תעסה מנתה 17 איש. היו שם נציגי משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות,

מנהל המחלקה לכנסיות במשרד החוץ, נציגי המשטרה וצה"ל ואנשי אקדמיה מתחומי הפסיכולוגיה,

הסוציולוגיה והקרימינולוגיה. כמעט כל חברי הוועדה שפנינו אליהם בעניין זה נשמעו מנותקים רגשית

מהפרק הזה בחייהם. "אתה כתב לענייני ארכיאולוגיה?" זו שאלה שחזרה יותר מפעם אחת. חלקם

נשמעו נבוכים, מנסים להתנער, להקטין נוכחות. אחרים כמעט הופתעו לגלות שהם כיהנו בוועדה הזו.

הם פישפשו במגירות הזיכרון וניסו למצוא פירורים. היו כאלה שהתעקשו שהם לא זוכרים דבר

מהתקופה ההיא ושאין להם מה לתרום אבל ככל שהשיחה התגלגלה ניצתו בהם זיכרונות וגם אמוציות.

ומה עם חזרה בתשובה?
"אני אקדים ואומר - זה היה לפני המון שנים", התנצל פרופ' נחמן בן־יהודה שהיה בזמן הוועדה ד"ר

במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית. "אני לא מנסה להתחמק אבל אני שומע את השאלות

שלך ואני כבר אומר לך - על חלק מהן היתה לי תשובה בזמנו אבל אני כבר לא זוכר".

“אני ממש לא זוכרת כלום", אמרה בשיחת טלפון חברת הוועדה יהודית קרפ. "באיזו שנה זה היה?"

בין 82' ל-87'.

"כל כך הרבה שנים ישבנו?"

צילום: רחל הירש ישראלים במפגש של סיינטולוגים, 1977 

 Mass Wedding: From Strangers to 'I Do Mass Wedding: From Strangers to 'I Do……

https://www.youtube.com/watch?v=yCfvGOeBJtw
https://www.youtube.com/channel/UCBi2mrWuNuyYy4gbM6fU18Q
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בהתחשב בכך שמגיפת הכתות קטלה מדי יום נפשות טהורות ונדרש טיפול בהול ויעיל - הוועדה לקחה

את הזמן. לא פחות מחמש שנים עברו מאז הודיע שר החינוך זבולון המר על מינוי הוועדה עד ש"דוח

הוועדה הבינמשרדית לבדיקת נושא ה'כתות' ('קבוצות חדשות') בישראל" הוגש לשר החינוך החדש

יצחק נבון. הדו"ח - 450 עמודים לא כולל ביבליוגרפיה - הודפס, נכרך, תויק בארכיב הלאומי ובכך,

פחות או יותר, סיים את תפקידו ההיסטורי. אפילו לא כל החברים החתומים עליו קראו אותו.

צילום: דן איתן רנה שני, סוף שנות ה־ 60 . הכת היחידה תוצרת ישראל

http://http//www.infokatot.com/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=402727
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&link=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&display=popup
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הוועדה חקרה עשר קבוצות שאותן הגדירה כ"כת" או "קבוצה מיוחדת": סיינטולוגיה, אימן, אסט, הרא

קרישנה, מדיטציה טרסנדנטלית, גורו מהרג'י, בהגואן ראג'ניש (אושו), מוניס, אננדה מרגה ו"אצבע

אלוהים" - הכת היחידה תוצרת ישראל. בפברואר 1983, כשנה לתוך פעולת הוועדה, התאבד חייל

משדה בוקר ביומו הראשון בצה"ל. לפי הפרסומים מאותם ימים, הצעיר היה חבר בכת "אצבע אלוהים"

של רנה שני ("ריין שיין"). ההתאבדות שלו תידלקה את הבהלה הלאומית מכתות. רנה שני, שהיתה

מקבלת עולים לרגל בביתה בזכרון יעקב ומטפלת בהם בעזרת יסודות מהנצרות, היהדות והבודהיזם,

בשילוב עם כריזמה מהפנטת והרבה מאוד גראס, מתה בסוף אותה שנה בהודו מצהבת.

ההחלטה על עשר הכתות שייכללו בדו"ח לא עברה בשקט. עו"ד קראון שריכז את פעולות הוועדה

נזכר: "אחד החברים אמר 'הכל טוב ויפה ומה לגבי חוזרים בתשובה?'"

מה היתה דעתך?

"אני חשבתי שזה לא נכון".

אתה בעצמך חוזר בתשובה.

"נכון. לכן אני יודע בדיוק את התהליך וידעתי עם יד על הלב שאין שום שטיפת מוח".

אז מה עשיתם?

"גלזר־תעסה אמרה לי 'תלך לשם, תכין איזו תשובה'. הלכתי לכמה ישיבות בירושלים".

יכולת באמת לבוא בראש פתוח ולבחון את הנושא הזה?

"בוודאי כי אני ידעתי שאני צריך באמת לבדוק ולהוכיח, אני לא יכול סתם להגיד לאנשי הוועדה".

פה הזיכרון מתחיל לתעתע בחברים. יהודית קרפ זוכרת בבהירות גדולה ביקור של חברי הוועדה בבית

של אורי זוהר בעיר העתיקה בירושלים. קרפ מספרת שזוהר ניסה לשכנע אותם שחזרה בתשובה זו לא

כת אבל היא לא השתכנעה.

את היית בעד להכליל אותם?

"אם נדבר עוד קצת אולי אני אזכר".

https://www.haaretz.co.il/gallery/1.3361009
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&link=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&display=popup
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קראון, מצדו, אומר שלא היה ולא נברא. "הבאתי את אחד המרצים מישיבת 'אור שמח' שייפגש עם

הוועדה וייתן הרצאה. הוא הסביר להם שאין קשר בין חזרה בתשובה לשטיפת מוח".

חברי הוועדה קיבלו את העמדה הזאת?

"הם לא השתכנעו אבל המשיכו בוועדה".

גם כאן הזיכרונות לא אחידים. ד"ר עמירם רביב, שהיה אז פסיכולוג ראשי בשירות הפסיכולוגי הייעוצי

(שפ"י), מתאר נטישה של כמה מחברי הוועדה משום שהחזרה בתשובה לא נכללה ברשימת הכתות.

"רוב הפסיכולוגים שהיו בוועדה פרשו ממנה", אומר רביב. "אני הפראייר היחיד שנשאר כי הייתי איש

שפ"י וגם עניין אותי קצת לראות מה קורה. הייתי ענייני. אמרתי שגם אם היא לא עוסקת בחזרה

בתשובה, לפחות שתעסוק בעניין כתות".

רביב מספר שבנימין בית הלחמי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה החליט לשבור את הכלים

ולפרוש מהוועדה במחאה על כך שלא הכלילו את החזרה בתשובה בדיוני הוועדה. פרופ' בית הלחמי,

שחוקר את הפסיכולוגיה של הדת, היה מהבודדים בוועדה שהתמחו בנושא הכתות. בשיחה מקונטיקט

שבארצות הברית, שם הוא חי ומלמד, הוא מספר שאכן עזב את הוועדה "אחרי שנה ורבע". הוא נשמע

גאה על כך שפרש אבל מכחיש קשר לעניין החזרה בתשובה. "התפטרתי בין השאר כי הכלילו בין

הקבוצות את אסט. אני חשבתי שזה מיותר, ולא מפני שיש לי דעה טובה על אסט. בעיקרון חשבתי

שלמדינה אין זכות להתערב בעניינים של דת, אמונה, חופש מחשבה. מהרגע הראשון הייתי מאוד

אמביוולנטי והיו עוד חברים שהיו אמביוולנטים".

AP :צילום חתונת המונים של כת המוניס בניו יורק, 1982 

תחקיר בכולבוטק הסיינטולוגיה תחקירכת בכולבוטק הסיינטולוגיה כת

https://www.youtube.com/watch?v=m-r781BwyTo
https://www.youtube.com/channel/UCUkrslZxOYo6CBG6Hisu3yw
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&link=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&display=popup
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לא חשבת להשפיע על הדו"ח מבפנים?

"מההתחלה היתה ציפייה, שלא נאמרה במלים מפורשות, שאני אכתוב את הדו"ח הסופי. לכן היתה

טענה שיש לי אפשרות להשפיע מבפנים ואוכל לכתוב דו"ח מאוד ליברלי. אני חשבתי שאפילו אם

הדו"ח יהיה ליברלי, אין מקום לדו"ח כזה ואין מקום לאמירות של המדינה בתחום הזה".

היה איזה קש ששבר את גב הגמל?

לא. מהרגע הראשון הייתי מאוד אמביוולנטי. הסיפור עם אסט היה אולי איזה ַקשון".

אסט היתה חברה בינלאומית שהעבירה סמינרים לפיתוח אישי ומקצועי על פי כתביו של המייסד שלה,

ורנר ארהרד. הטענות בזמנו היו שאנשים שנרשמים לקורס עוברים השפלות, נמנע מהם ללכת לבית

השימוש ובמקרים מסוימים, הקורס דופק להם את האישיות. באמצע שנות השמונים אסט נסגרה

ונפתחה מחדש בשם פורום לנדמרק. הפורום פעיל עד היום ומציע קורסים בעולם וגם בישראל. ד"ר

מרדכי פרישטיק היה מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן בעת שכיהן בוועדה. הוא זוכר

שהשתתף, יחד עם חברי ועדה נוספים, בסדנה של אסט בבנייני האומה. "הם אמרו למשתתפים

שישתפו בחוויה שהם עברו השבוע. אז אחד נניח עלה לבמה וסיפר שהשכן חסם לו את המכונית והוא

לא יכול היה לצאת. אז מה עושים במקרה כזה".

מה עושים במקרה כזה?

"אז אמרו לו שישים פתק לנהג ויגיד לו שהוא סולח לו ושזה בסדר. במקום לקלל, דווקא לעבוד על

המידות".

ר ה בכולבוטק תחק נטולוג רכת הס ה בכולבוטק תחק נטולוג כת הס

https://www.youtube.com/watch?v=m-r781BwyTo
https://www.youtube.com/channel/UCUkrslZxOYo6CBG6Hisu3yw
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=110687712359084&redirect_uri=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&link=https://www.haaretz.co.il/gallery/lifestyle/.premium-MAGAZINE-1.7411887&display=popup
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זה לא נשמע כל כך נורא.

"נכון. אני לא התרשמתי לרעה. מה שכן, התלוננו לגביהם שיש להם תנאים. למשל שאנשים סגורים

שם ולא נותנים להם לצאת לשירותים וזה פוגע בבריאות. דיברו גם על שטיפות מוח. אני לא ראיתי את

זה. דעתי היתה שהסדנאות היו די נורמטיביות".

עו"ד קראון השתתף מטעם הוועדה באופן סמוי בסדנה של אסט והוא זוכר חוויה שונה לגמרי.

דו"ח הוועדה, 1987 . עיכוב של שנים וגניזה
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מה עברת בסמינר הזה?

"שטיפת מוח".

מה זה אומר?

"אתה יושב שלושה ימים מהבוקר עד הערב והרצאות אחרי הרצאות ומכניסים לראש שלך את כל

הפילוסופיה של המייסד ורנר ארהרד. אם אני מסכם, המטרה היתה להכניס אותך לתוך האימפריה של

ארהרד כדי להמשיך לעשות קורסים. אמרו לי שזו רק ההתחלה - התחלה של שינוי בחיים וזה לא קורה

ביום אחד. זה תהליך ותהליך מצריך קורס נוסף וקורס נוסף ואז עוד קורס ועוד. כל אחד עולה כמובן

הרבה כסף".

אסט זה אלה שצועקים עליך שאתה זבל ולא שווה כלום?

"כן".

צעקו עליך?
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"כן. הם רוצים להשפיל בנאדם ולהקטין אותו לאפס ואז לבנות אותך מחדש בדמות של אסט".

המתנגד העיקרי להכללת אסט בדו"ח הכתות היה עורך הדין שלהם, אהוד אולמרט. אולמרט היה אז

ח"כ מטעם הליכוד ובתקופה שלחברי כנסת היה מותר לעסוק בעבודות צדדיות, הוא ייצג את אסט.

אולמרט עתר לבג"ץ נגד הוועדה, נגד שר החינוך המר ונגד חברתו לסיעה מרים גלזר־תעסה בדרישה

שהלקוח שלו לא ייכלל ברשימה אחת עם סיינטולוגיה, הרא קרישנה וגורו מהרג'י. עו"ד קראון, שייצג

את הוועדה בעליון, זוכר את אולמרט כעורך דין אגרסיבי מאוד ואומר שהעתירה היתה אחת הסיבות

לעיכוב של שנים בפרסום הדו"ח הסופי. בסופו של דיון בית המשפט העליון דחה את העתירה ואסט

נכללו בדו"ח. אבל זו לא היתה המלה האחרונה שלהם. פרופ' בית הלחמי מספר שיום אחד, כשהיה

בניו יורק, הוא קיבל שיחת טלפון מפתיעה. "הם עשו עבודת מודיעין בלתי רגילה. הם מצאו אותי, זה

היה די קשה אז. קיבלתי טלפון מאחד מעורכי הדין שלהם, הוא אמר שהוא רוצה לדבר איתי".

על מה?

"הוא רצה להזמין אותי לצהריים. שאלתי אותו למה ומהר מאוד התברר שהם יודעים שעזבתי את

הוועדה והם חושבים שיש לי מידע למסור להם והם מוכנים לשלם".

הוא נקב בסכום?

לא שאתה למישהו אומר כשאתה למשל ברורים מאוד ביטויים יש האמריקאית בשפה לא לא "לא

צילום: סער יעקב / לע"מ אהוד אולמרט, 1988 . ייצוג אגרסיבי
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לא לא לא. בשפה האמריקאית יש ביטויים מאוד ברורים. למשל, כשאתה אומר למישהו שאתה לא

תצטער על השקעת הזמן".

הלכת לארוחה?

"לא הלכתי כמובן. הוא ממש היה לחוץ. שאלתי אותו מה אכפת לכם מה אומרים עליכם בישראל

ובשיחה מאוחרת יותר, אחרי שדחיתי אותו, הוא הודה שוורנר ארהרד נתן הוראה אישית כי מתברר

שישראל היא מקור הכנסה לא רע לארגון".

נציג שירות של פורום לנדמרק ישראל הפנה אותנו אל משרד יחסי ציבור בארצות הברית. ממשרדה

בצפון קרולינה, אשת יחסי הציבור נשמעה מאוד נלהבת מהאפשרויות שהקורסים של לנדמרק מציעים

וכמובן שזו לא כת, היא אומרת. היא ציינה שכמו סמינרים אחרים, גם לנדמרק לא מתאים לכל אישיות

והציעה שאדבר עם נשיא לנדמרק העולמי מיק ליוויט. ליוויט, שהוא גם מפיק גדול בברודווי, אמר שלא

ידוע לו על כל הצעה כספית שהגיעה לפרופ' בית הלחמי והדגיש שזו לא פרקטיקה מקובלת בפורום

לנדמרק או באסט. הוא אמר שלמיטב בדיקתו, אף נציג של אסט לא זומן לשוחח עם חברי ועדת

גלזר־תעסה. וכמובן שזו לא כת.

גם גד תיק, שהיה בזמנו יו"ר האגודה למדיטציה טרנסצנדנטלית ושמו מוזכר בדו"ח, אומר שהוועדה לא

נפגשה איתו. 32 שנה אחרי פרסום דו"ח גלזר־תעסה, הוא נשמע עדיין מרוגז ומכנה את הדו"ח "אסון".

“זו היתה בדיחה. היא עירבבה את הכל, לא היה לה מושג על מה היא מדברת".

היו שם הרבה אנשי מקצוע.

ההיא בתקופה טרנסצנדנטלית למדיטציה גדולה מאוד התנגדות היתה מקצוע אנשי כאילו שם "היו
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היו שם כאילו אנשי מקצוע. היתה התנגדות מאוד גדולה למדיטציה טרנסצנדנטלית בתקופה ההיא,

חשבו שזה שטויות. היום המדע מקבל את זה כעובדה. יש מאות מחקרים".

איך קרה שנכללתם ברשימה אחת עם סיינטולוגיה, מוניס ורנה שני?

"הם לא הבינו. בשבילם כל דבר שהוא לא יהודי, היה אותו הדבר".

ניסיתם להסביר?

"ניסינו. לא היה עם מי לדבר".

למה אתה חושב?

"היה להם קטע דתי, היה אז השר מהמפד"ל זבולון המר. הוא התחיל את כל הסיפור הזה כי זה לא

יהודי".

אתה חושב שהם לא באמת באו במטרה לחקור?

"הם באו להשמיץ. הם באו להגיד שזה לא יהודי, זה לא טוב, אל תיגעו בזה".

הם עשו לכם נזק?

"להיפך, זה עשה לנו מאוד טוב. לפני פרסום הדו"ח אף אחד לא דיבר על זה. הדו"ח הביא מודעות שיש

דבר כזה". מצד שני, תיק מספר שאחרי פרסום הדו"ח הוצת בית האגודה למדיטציה בתל אביב על ידי

קבוצה דתית קיצונית. הוא קושר בין פרסום הדו"ח להצתה.

חברי הוועדה זוכרים במעומעם גביית עדויות מחברים לשעבר בכתות. נציגי המרכז לסיינטולוגיה דהיום

טוענים שהדו"ח לא התבסס על עבודת מחקר רצינית אלא על פרסומים מהעיתונות ועל ועדות חקירה

פסולות ממדינות אחרות. הם גם מאשימים שהדו"ח היה תפור ונכתב בידי אנשים עם מעורבות אישית

נגד כמה מהקבוצות המוזכרות בו. נציגי "סיינטולוגיה ישראל" סירבו לשתף פעולה עם עבודת הוועדה.

בדו"ח מצוין שפרופ' יהושפט (שפי) גבעון מסניף הסיינטולוגיה בבאר שבע נפגש עם יו"ר הוועדה "רק

כדי להסביר שהופעה בפני הוועדה עשויה להיות אישור להיותם כת".

גבעון עזב מאז את הסיינטולוגיה. בשיחה כיום הוא מתאר את המפגש עם הוועדה כחוויה מאוד לא

נעימה.

מדוע?

"משום שאני הכרתי את מרים תעסה בצעירותי והיא התנהגה כאילו שהיא לא מכירה אותי".

ההיכרות? מאיפה
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מאיפה ההיכרות?

"אתה לא תאמין. היא היתה מדריכה שלי בבית"ר. היא הכירה אותי טוב מאוד".

אז למה התעלמה?

"אתה קראת את הפרוטוקולים של זקני ציון?"

לא.

"חבל. זה טקסט שמי שקורא אותו, מאותו רגע הוא יסתכל על כל ציוני כעל אדם שאסור לשמוע מלה

ממה שהוא אומר משום שהוא מסוכן ומהווה סכנה נוראית לעולם. יש לי הרגשה שזה מה שקרה עם

מרים תעסה. כאילו מישהו שיכנע אותה שאסור לה להקשיב למלה אחת שאני מדבר. כאילו כל דבר

שאני אנסה לשכנע אותה, רק יוכיח כמה שאני מסוכן".

זה היה מעליב?

"לא הרגשתי נעלב, זה בעיקר היה מוזר. בשבילי זה היה כמו איזה מין סיוט. אדם שהכיר אותי, שחיבב

אותי, שאני אהבתי מאוד בתור מדריכה שפתאום התנהג ככה. זה היה מוזר מאוד. מאוד מוזר".

גד לובן היה פרח קרישנה צעיר בעת פעילות הוועדה. היום הוא ואשתו דורית עומדים בראש ארגון

"יוגה של אהבה" שמפיץ את בשורת הבהגווד גיטא - אחד מכתבי הקודש ההינדיים העתיקים. לפני

תשע שנים תחקיר אולפן שישי הציג את "יוגה של אהבה" ככת מסוכנת ואת הזוג לובן כמי שמפתים

צעירים להתמסר אליהם ולהתנתק ממשפחותיהם.

מהרישי מסביר על המנטרה והמדיטציה הטרנסנדנטלית (עם תרגום לעברית)מהרישי מסביר על המנטרה והמדיטציה הטרנסנדנטלית (עם תרגום לעברית)
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לובן, בן 69, רזה וגלוח שיער, מקבל בבית צמוד קרקע במושב אודים סקרנים שמתעניינים בתורת

התנועה הבינלאומית למען תודעת קרישנה. הבית מבולגן, ציפורי שיר מטרטרות ברקע ועל המקרר

רשימת מטלות ומגנטים מחתונות. הסקרנים זוכים לשבת על ספת דמוי־עור לבנה, לעיין בעותק של

הבהגווד גיטא, לשמוע על נצחיות הנפש, לזמר מזמורים בליווי הרמוניום ולטעום מתקרובת מיוחדת -

ג'חנון. המארחים מציעים לנו גם מרקחת אדומה שמתגלה כרסק עגבניות (יש גם חריף).

לובן מספר שבעת דיוני הוועדה הוא היה פעיל בראשית דרכו. בקול מדוד ודק הוא משחזר: "עד כמה

שזכור לי החומר שלהם בנוגע לקבוצה שלנו התבסס אך ורק על מקרים שהיו בחו"ל. מלבד זה הם

קראו לי ולחבר שלי לאחת הפגישות של הוועדה. הוא היה הבוגר בינינו, הוא דיבר. אני הייתי בתפקיד

לגמרי פאסיבי, לא הייתי בעניינים. בדו"ח, עד כמה שלמדתי אותו, לא התייחסו למה שדיברנו".

התרשמת שיש להם סקרנות אמיתית?

"לא. הם באו עם אג'נדה".

היתה לדו"ח השפעה?

"אני מתאר לעצמי שעל דעת הקהל זה כן השפיע אבל לא עלינו".

זה יכול להרתיע אנשים מלהקשיב לרעיונות שלכם.

"מן הסתם. אבל זה לא השפיע על תחושת הצדק והטוהר שלנו".

היתה לך תחושה שנעשה לכם עוול?

"ההתייחסות שלי לדברים האלה היא שיש לי מסר ואני רוצה להביא אותו לציבור אז מעצם רצוני לתת

מסר לחברה, בהכרח אני אתקל בשליליות מסוימת. אם הייתי רוצה שכולם יאהבו אותי הייתי שותק

ומגדל פרחים".

HARE KRISHNAS OF TEL AVIV - ISRAELHARE KRISHNAS OF TEL AVIV - ISRAEL……

https://www.youtube.com/watch?v=ycrYjBpMyos
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במשך העבודה פרשו עוד ועוד אנשי אקדמיה מהוועדה. ויקטור עזריה מהחוג לסוציולוגיה

באוניברסיטה העברית ניצל יציאה לשנת שבתון כדי לפרוש מהוועדה בשקט. נחמן בן־יהודה לא היה

שלם עם אופן המחקר. "אני חושב שלקחת עדות של אדם אחד, וזה לא משנה אם הוא נציג של

הקבוצה או שנפגע מהקבוצה, זו אינדיקציה מאוד חשובה אבל היא לא מספיקה. היתה לי שיחה עם

גלזר־תעסה ואמרתי לה שכל הסיפור הזה עם צורת איסוף החומר והאופן שבו החומר מעובד ומנותח

לא נראה לי. השיחה היתה נעימה, היא ניסתה לשכנע אותי אבל עזבתי. תזכור שאני בא ממקום שבו

כשאתה עושה מחקר אתה עושה מחקר. יכול להיות שזה לא היה ממש מחקר־מחקר".

קראת את הדו"ח כשהוא יצא?

"לא. זה יצא הרבה זמן אחרי שעזבתי ואיבדתי עניין בזה".

מרדכי פרישטיק מאוניברסיטת בר אילן, שנשאר עד הסוף, מספר שהוא לא ראה את הדו"ח לפני

שחתם עליו. כיום הוא מתנער ממנו ואומר שהוא קיצוני מדי. הדו"ח מרשיע את כל עשר הקבוצות

שנבדקו בפעילות המסוכנת לנפש ובחלק מהמקרים גם מאשים אותן בהונאה כלכלית וסכנה

לדמוקרטיה הישראלית. למרות הטון המחמיר של הדו"ח, ההמלצות לפעולה נותרו די פרווה: אין צורך

בחקיקה מיוחדת נגד הכתות. מספיק שתהיה פעילות חינוכית להגברת מודעות ואכיפה מוגברת של

חוקים קיימים, כגון החוק להגנת הצרכן ומס הכנסה, כנגד הכתות. גם פרופ' בית הלחמי לא התרשם

מהדו"ח הסופי.

אתה חושב שהיתה לו איזושהי השפעה?

"לא, אני לא חושב. גם לא ציפיתי. עיינתי בו, לא בטוח שקראתי כל מלה. ידעתי בערך מה יהיה בו כי

ידעתי מה נורית חושבת".

פנאטיות, אובססיה, טראומה

היתה היא הוועדה הקמת בעת מחקרי" מידע כ"מתאמת בוועדה ששירתה רמון נורית היא נורית
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. בעת הקמת הוועדה היא היתה מתאמת מידע מחקרי נורית היא נורית רמון, ששירתה בוועדה כ

סטודנטית לתואר שני במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. את התואר הראשון שלה היא

עשתה בתיאטרון. לרמון לא היה עניין מיוחד בכתות, בשבילה זה היה ג'וב. בעוד הדוקטורים

מהמחלקות לפסיכולוגיה, סוציולוגיה וקרימינולוגיה היו הסמכויות האקדמיות, התפקיד של רמון היה

כמעט טכני. אך עם השנים, בעוד החוקרים נשרו או איבדו עניין בפעילות הוועדה, רמון הפכה להיות

הדמות המשפיעה ביותר בה ונושא הכתות הפך להיות הדלק שהניע את כל חייה וגם הציף אותם

רגשית עד הסוף הטרגי.
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אנשים שהיו קשורים לוועדה מספרים שבתחילה רמון בכלל לא חשבה שיש למדינה זכות להתערב

באמונות של אזרחיה. בית הלחמי זוכר את היום שבו עוזרת המחקר הצעירה הצטרפה לעבודת

הוועדה: "ישבתי באיזה משרד והיא נכנסה ואמרה: 'למה אתם חושבים שיש לכם בכלל את הזכות

לכתוב ולדבר על הדברים האלה? מי אתם חושבים שאתם?' מה שקרה זה שבהמשך היא שינתה לגמרי

את הקו והפכה להיות אנטי. אנטי קבוצות. כשקוראים את הדו"ח, רואים את הניסוחים שלה".

איך אתה מסביר את זה?

"היא נחשפה לדברים שזיעזעו אותה והיא הגיעה למסקנה שצריך להילחם בתופעות האלו. היא כתבה

על שטיפת מוח למשל וביטויים שאני לעולם לא הייתי משתמש בהם".

יהודית קרפ זוכרת שהוועדה הסתמכה בעיקר על העבודה של רמון: "היא נראתה לי די פנאטית בכיוון

של המלחמה בכתות. היא היתה מאוד אובססיבית בעניין הזה". כמה מאנשי הוועדה מתארים אותה

כ"אדם מוזר".

חיים קראון, שעם הזמן הוועדה החלה לתפוס חלק עיקרי בעבודתו בפרקליטות, עבד צמוד לרמון:

"נורית היתה פרפקציוניסטית והיא לא הסכימה לכתוב בלי להבין עד הסוף במה מדובר". קראון מסביר

שההתעקשות של רמון לרדת לפרטים היתה הסיבה העיקרית לעיכוב בפרסום הדו"ח. "היא החליטה

ללמוד מא' עד ת' על כל קבוצה. ניסיתי לשכנע אותה שלא צריך ללמוד את כל הפילוסופיה של

הסיינטולוגיה או ראג'ניש והיא התעקשה ללמוד לעומק כל קבוצה והפכה למומחית עולמית של אימן.

אז זה לקח חודש, לקח חודשיים ועוד ועוד.

"עבדנו יחד ימים ולילות. וראינו שאין סוף לדבר הזה. וכל הזמן גלזר־תעסה שואלת 'נו, מה עם הדו"ח?'

עד שהיא הרימה ידיים אבל אנחנו המשכנו".

קראון מתאר את רמון כאשה "לא חברמנית" וסגורה אבל עם הזמן הם הפכו לחברים של ממש.

אדם שהיה קרוב לנורית רמון באותה תקופה מתאר אותה כאשה המושקעת רגשית במלחמה בכתות,

לוקחת את המטלה הזאת איתה הביתה גם אחרי שעות העבודה, מצלמת מסמכים על חשבונה. "היא

עבדה מהרגש לא פחות מאשר מהראש. היו דברים שמאוד הכעיסו אותה, כשבתפקיד כזה צריך לשמור

על קור רוח. בתחילת הדרך העמדה שלה היתה שזה לא התפקיד של המדינה להתערב באמונות

ובאורח החיים של הפרטים. משם זה הגיע להתנגדות עזה, אולי אובססיבית אפילו ומלחמה של ממש

בכתות".

מאיפה אתה חושב שזה בא?

במסגרות בתפקוד אישיים קשיים תמיד לה היו שלה אנטי־ממסדי המאוד באופי זה את מסביר "אני

צילום: מתוך העיזבון של נורית רמון נורית רמון, שנות ה־ 60. על גבול הפשיזם
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ממסדי שלה. היו לה תמיד קשיים אישיים בתפקוד במסגרות. אני מסביר את זה באופי המאוד אנטי

ככל שהיא נחשפה לחומרים והבינה כמה המסגרות של הכתות טוטליטריות ודכאניות ואפילו אלימות,

אני חושב שזה הקפיץ לה ממש את הפיוז האנטי־ממסדי והיא הבינה שגופים כאלה, ראוי להילחם בהם.

זאת הפסיכולוגיה בגרוש שלי".

גורם מוסמך במרכז הישראלי לסיינטולוגיה טען בפנינו שרמון היתה בעברה חברה בכת האימן. זו אינה

אמת. אדם שהכיר אותה באותה תקופה אומר שלא היה לה אינטרס אישי מול אף אחת מהקבוצות

שחקרה.

הם אבל תקפו אותה אישית.

"היה אינסידנט אחד שבאתי מתוך סקרנות לשמוע הרצאה שהיא נתנה באוניברסיטה ואנשי האימן

ישבו בקהל וניסו להפריע לה". הוא אומר שהתקרית הזאת היתה חד פעמית אבל האימן היו

משמעותיים בניסיונות שלהם להילחם בוועדה.

היא חששה שיפגעו בה?

"היא חששה, לדעתי לא בצדק. היו אז כל מיני דיווחים שחלק מהקבוצות האלו מיליטנטיות ומפעילות

עורכי דין וממררות את החיים למי שמעביר עליהן ביקורת, אבל אני לא חושב שהם באמת היוו לה

סכנה".

העבודה בוועדה השפיעה על הנפש שלה בהמשך?

"אני חושב שכן, אבל מכיוון שהנפש שלה היתה מורכבת למדי ומסוכסכת עם עצמה וסביבתה, אז מאוד

קשה להגיד מה סיבה ומה תוצאה".

יש פה מקרה של מישהי שנקלעה כמעט בטעות לתחום שלא העסיק אותה לפני כן, ופתאום

הוא משנה את מסלול חייה.

"זה נכון. הפרויקט הזה בהחלט היה טראומטי עבורה. עצם החשיפה לחומרים וההשקעה האישית

העצומה ללא הוקרה ראויה, וזה שכמה חברים שהיא העריכה פתאום לא רוצים לחתום, וגם ההשפעה

הנמוכה של הדו"ח - כל זה היה בהחלט טראומטי. אבל מוגזם להגיד שזה הרס את חייה. חייה היו די

לזה היתה אחרות סיבות שלל בגלל גם אבל אישית מבחינה טרגית דמות באמת וזו כך אחר הרוסים
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הרוסים אחר כך וזו באמת דמות טרגית מבחינה אישית אבל גם בגלל שלל סיבות אחרות. היתה לזה

תרומה מן הסתם אבל לא הייתי אומר שבגלל זה חייה נעשו אומללים".

נורית רמון, ילידת 1939, היתה נשואה תקופה קצרה אבל מעולם לא הקימה משפחה. היו לה אח ושתי

אחיות. אחיה, הקולנוען חתן פרס ישראל ג'אד נאמן, זוכר אותה מקריאה בהתרגשות גדולה עדויות

קורעות לב של בני משפחות נפגעי כתות. "היתה לה עוינות עצומה כלפי הכתות. אני לא יודע אם זה

עזר לה לכתוב את הדו"ח או שזה הפריע לה. אני זוכר את המיליטנטיות שלה. היא ראתה בזה על גבול

הפשיזם. ממש סוג של השתלטות, שטיפת מוח מאוד חזקה שאי אפשר להתנתק ממנה".

זה התעצם עם הזמן?

"כן. ככל שהיא הכירה יותר, היו כל מיני סיפורים על ילדים שהיא ניסתה להציל אותם".

גם אחרי שהדו"ח פורסם?

"כן, היא המשיכה להתעסק עם זה גם אחרי הדו"ח. משפחות הזמינו אותה לטפל בילדים שנשבו והיא

ניסתה לחבר מחדש את הילדים עם ההורים הביולוגיים שלהם".

היא הצליחה?

"כן, היו כמה מקרים שזה עלה יפה".

היא עשתה את זה במסגרת עבודה?

"לא, בהתנדבות".

נאמן אומר שהעיסוק בכתות ובעיקר החשיפה למקרים שבהם צעירים אבודים מתנתקים

ממשפחותיהם היו קשים לנורית ועם הזמן היא עצמה החלה להיסגר בפני הסביבה. "זה מעניין בהפוך

על הפוך - היא ניתקה את הקשר איתנו. איתי ועם שתי האחיות. ממש בכוח ניסינו לשמור על הקשר

ולחדש אותו אבל זה לא היה קל".

אתה רואה קשר בין זה לבין העבודה שלה בוועדה?

"זה הכל השערות. היא היתה ילדה דחויה במשפחה ומאוד סבלה מזה. יכול להיות שהיא ביקשה

איזשהו פיצוי".

אתה מתאר אשה שלא מצאה לעצמה מקום במשפחה והלכה להילחם בכתות שהן מעין

משפחה אלטרנטיבית.

עומס היה עצמן לכתות התייחסה היא - בכתות שקיימת שירטטה שהיא הקנאות ובאותה המעניין "זה
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זה המעניין. ובאותה הקנאות שהיא שירטטה שקיימת בכתות - היא התייחסה לכתות עצמן. היה עומס

רגשי עצום בכל הפרשה הזאת של ההתמודדות עם הכתות ואז היא לקחה כמה צעדים אחורה, היא

גרה בירושלים, רחוק מהמשפחה".

רמון עוד הספיקה לביים כמה הצגות תיאטרון בתקופה שאחרי הוועדה אבל עם השנים פסקה מרוב

עיסוקיה והלכה ונסגרה בפני הסביבה. אחיה ואחותה התאמצו לשמור איתה על קשר והיו מגיעים

לדירתה בירושלים, שם היתה מקבלת אותם, מעשנת בשרשרת ולא מרבה בדיבור. לפני שנה וחצי,

נורית רמון שמה קץ לחייה. היא ביקשה שגופתה תישרף.

אחיה אומר שהפעילות שלה בוועדה היתה תקופה טובה עבורה, שהעניקה לה חדוות עשייה, יציבות

ומצב רוח טוב.

היא הביעה תסכול מההשפעה הדלה של הדו"ח?

"היא לא אהבה שנטשו אותו. הניחו אותו במגירה ובזה זה נגמר".

אף אחד מחברי ועדת גלזר־תעסה שאיתם שוחחנו לא שמר על קשר עם נורית רמון ולא ידע שהיא

אינה בחיים.

מרים גלזר־תעסה, כמעט בת 90, הסבירה לנו שהיא לא בריאה וביקשה לא להתראיין בנושא.

חלק מהכתות שנחקרו בדו"ח גלזר־תעסה כבר אינן פעילות בישראל. אחרות, כמו המדיטציה

הטרנסצנדנטלית, בהגואן ראג'ניש ואחרות, מקיימות פעילויות אבל לא מוגדרות ככתות מסוכנות.

ביישוב מעלה צביה שבגליל מתקיימת עדיין פעילות של אנשי כת האימן. המרכז לסיינטולוגיה ישראל

פועל מתוך מבנה אלהמברה המשופץ והמרהיב ביפו. לטענת הארגון, כ-350 איש באים ללמוד שם כל

שבוע וכ-2,500 ישראלים נמצאים בקשר מתמיד עם הארגון.
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משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ
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