הרן א .פינשטין ,שופט (בדימוס))Haran A. Fainstein, Judge (Ret.
רחוב פינס  9רחובות ,מיקוד 9 Pines St., Rehovot 74667
טל Tel. 80-9684069 .פקסFax. 80-9684086 .
haran.fainstein@gmail.com

לכבוד
הקרן לפרס יושב ראש הכנסת
לאיכות חיים.

11.1.11

א.ג.נ.
נשאלתי על נציגי המרכז הישראלי לנפגעי כתות אם אהיה נכון להמליץ עליו כעל זוכה בפרס איכות
חיים מטעמכם.
מכתבי זה משמש כמענה חיובי למשאלתם.
לפני מספר שנים נחשפתי לטרגדיה משפחתית של מכרים.
שתי בנותיהן הבוגרות נטלו את בעליהן וילדיהן ועברו להתגורר במסגרת הכת הידועה כ" -הארי
קרישנא".
התברר כי במשך תקופה ממושכת ביותר לא זכו ההורים של שתי הבנות לראות ולהיפגש איתן ועם
הנכדים ונמנעה מהם הזכות הטבעית לשמש כסבים וכסבתות כדרכו של עולם וכדרכם של סבים
וסבתות.
כל הניסיונות לחדש את הקשר עם בני המשפחה המקורית ועם הנכדים – כשלו.
מאז החשיפה הראשונה שלי אל אנשי המרכז ולנפגעי הכתות  ,השתתפתי במספר מפגשים שלהם
וחוויתי עמם  ,באופן ישיר ,את גודל הכאב הנובע מן הקרע המשפחתי –
על לא עוול בכפם של הנותרים מאחור.
בד בבד התנדבתי ליתן מספר הרצאות בפני פורומים שונים אשר אורגנו על ידי המרכז או בהשתתפותו
 ,בהם הבעתי דעתי מה הן הדרכים המשפטיות האפשריות למלחמה בתופעת הכתות ,הפוצעת אנושות
כל משפחה הנפגעת מהן.
פעילות המרכז ,הנעשית בהתנדבות ולשם שמים ממש ,מבורכת היא וראויה לכל שבח ותמיכה.
חשוב לציין כי פעילות המרכז אינה מצטמצמת לאוכלוסיה ספציפית אלא דלתו של המרכז פתוחה
לעזרה לבני כל העדות והדתות.
נפגע הוא נפגע הוא נפגע!
ועל כך – יבורכו.
לא אחדש לכשאצטט את רבי אלעזר בן עזריה האומר " :אם אין קמח אין תורה ".
ואנשי המרכז  -תורתם בידם .
פשיטא  ,זקוקים הם ל"קמח" כדי להמשיך בפעילותם.
ולפיכך " ,באין כאחד" מכתבי זה ותמיכתי זו.
יודע אני כי במקביל לפנייתי תקבלו גם מכתב מרגש של אם אשר זכתה לגאול את בתה מאחת הכתות
.
אין אלא להתרגש עד עומק הנפש מן האמור בו.
צא ולמד :
אם האמא הזו אינה היחידה אשר הצליחה  ,בעזרת אנשי המרכז  ,לחדש כקדם את קשריה עם בתה
[וכך המצב בפועל] כי אז נעלה מכל ספק גודל ההצלחה של המרכז בהשבת בנים ובנות לגבולם.
תרומת המרכז  -לא תסולא בפז.
כיוון שעסקינן בפרס לאיכות חיים הרי שנקרית לכם  ,בכל הכבוד ,ההזדמנות הנאותה לאחד את
העקרונות הטובים של הקרן עם המוציאים לפועל של מטרותיה.
בברכה חמה ,
הרן א .פינשטין

