אלהמברה.היהפור לסניף
המרכזי בשלם של הכת
סי הרפז
צילום:

אשריהמאמיו
חשיפה :הסניףהעולמי של כת
הסיינטולוגיה ייפתח על חורבות תיאטרון אלהמברהביפו

מסוכנת .לאייתכן שתל אביב תהפוך קרקעפורייהלכתות

המוחהישראלי
לנפגעי כתות מתנגד:זו כת

דובדת הכת :אנחנו מוכרים כדת
לגיטימית ורשמית בעשרותמדינותבעולם

"לא
המרכז הישראלילנפגעי כתות מנסה
רייה
הסיינטולוגי כבניין
למנוע את הקמת המרכז
$DN2$פורייה$DN2$לכתות
תיאטרון אלהמברה ברחוב
ירושלים.
הגדול והמפואר של הכת .בתור חבר מועצה
01 a/wרי.
ליכטנשטיין ,מרכזת
רחל
הפעילות במ־
$TS1$במרכז$TS1$
לפגיעות קשות
ניקות
יש בידךהיכולתלהתנגד בוועדות להקמת
המובילות
$DN2$בטכניקות $DN2$מסוכנות
הדרבורשטיין ,דוברת כת
הסיינטולוגיה,
ארנוןגלעדי
רכז
$DN2$במרכז$DN2$הישראלי ,פנתה השבוע במכתב לחבר
מרכז זה .יש להתאחדולהתנגד להיתר שי־
$TS1$שימוש$TS1$
וחמורות והורסות את חייהם של אנשים
מסרה :״האג׳נדה האנטי דתית של המרכז
מוש
(ליכוד) וכת־
$TS1$וכתבה$TS1$
בכל
$DN2$שימוש $DN2$חורג במבנהולהסבתו למרכז של כת
מועצת העיר ארנוןגלעדי
לנפגעי כתות לא
משקפת את הדמוקרטיה
העולם".
בה
ידי
נקנה
$DN2$וכתבה$DN2$לו כי
כת
׳׳בניין התיאטרון
הסיינטולוגיה".
לשי־
$TS1$לשימוש$TS1$
מסר
בישראל
״אישור
בתגובה:
על
ורק
אך
ויכולה
כתבים שמ־
$TS1$שמחפשים$TS1$
גלעדי
לעניין
הסיינטולוגיה ,וכימים אלה נמצאבהלי־
$TS1$בהליכי$TS1$
הסיינטולוגיה הוא חוסר
מוש
במכתבה כי הכת
$DN2$לשימוש $DN2$החורג לכת
$DN2$שמחפשים $DN2$סנסציה.
חפשים
ליכטנשטיין טוענת
הסיינטולוגיה מוכרת כדת
כי
מסוכנת וגרמה
$DN2$בהליכי $DN2$שיפוץ מתקדמים לצורך הפיכתו למרכז
לנפגעים .״בדוח ועדת הכ־
$TS1$הכנסת$TS1$
אחריות ציבורית ,היות ואלהמברה הוא לגיטימית ורשמית בעשרות מדינות ברחבי
נסת
ולסניף המרכזי
הסיינטולוגי המפואר ביותר
$DN2$הכנסת $DN2$שחקרה את תופעת הכתות בישראל
סמל תל אביבי יפואי בעל ערכים תרבו־
פורטוגל ,דרום
$TS1$תרבותיים $TS1$העולם,כולל ארה״ב ,ספרר,
בארץ
חמש שנים הוכרזה
במשך
הסיינטולוגיה
$DN2$תרבותיים $DN2$ואותנטיים .כניסת הכתלמבנה תהווה
תיים
ובעולם״.
אפריקה,
איטליה ,הורו,
אוסטרליה ,שבריה,
״העובדה כי מרכז גדול ומפואר של
ככת המסוכנת ביותרבישראל .הכת הוגד־
$TS1$הוגדרה$TS1$
ולחידוש פנייפו .יתרה
סטירת לחילשיקום
הונגריה ,ארגנטינהועוד ,כנוסף לפסיקה
רה
מיליונידולרים,
הכת נבנה בהשקעה של
$DN2$הוגדרה $DN2$על ידי הוועדה מטעם הפרלמנט האוס־
$TS1$האוסטרי$TS1$
מזו ,הכת מסוכנת והיא איום חברתי ,מוסרי
חד משמעית משנת  2007של בית המשפט
$DN2$האוסטרי $DN2$כך:
טרי
דרך מאמינים שכספם נלקה מהם בהונאה,
ורפואי .כל מי שייתן ידלכניסת הכת לתל
׳הסיינטולוגיה היא מרקם של כזב,
הגבוה
לזכויות אדם של האיחוד האירופי
הונאה ופנטזיה...
בסיינטולוגיה
השימוש
אביב־יפו יהיה אחראילהולכת נפשות זכות
וימוקם בלב העיר המרכזית בישראלעלו־
$TS1$עלולה$TS1$
המשפטית הגבוהה
בשטרסבורג (הסמכות
לה
מהווה איום רציני מבחינה רפואית ,מוס־
$TS1$מוסרית $TS1$ועלומות בשבי אחרי כתותמסוכנות".
$DN2$עלולה$DN2$לגרוראליו מאמינים נוספים רבים ,הע־
$TS1$העתידים$TS1$
ביותר
באירופה)'.
$DN2$העתידים$DN2$להישבות בה .חובהלעצור את המשך
תידים
רית
$DN2$מוסרית$DN2$וחברתית׳ .באוקטובר האחרון קבע בית
מהעירייה נמסר:׳׳מבנה תיאטרון אלה־
$TS1$אלהמברה$TS1$
המשפט בצרפת כי הכת היא הונאה״.
הזו!״ ,כתבה
$DN2$אלהמברה $DN2$לשעבר הינו מבנהבבעלות פרטית
מברה
לגלעדי.
הפעילות
חורן אזולאי

שתל

עוד כתבה :״מאות עדויות של חברים
הסיינטולוגיה וועדות חקירה
לשעבר בכת
לות המתקיימת בו כל
$DN2$בפעילות$DN2$
בארץ
חוק
ובעולם מצביעות על שימוש בטכ־
$TS1$בטכניקות$TS1$
$DN2$מהחוק $DN2$במדינתישראל".

$TS1$פורייה$TS1$
פו־
אביב תהפוך קרקע

וככזה אין
לעירייהיכולתלהתערב בפעי־
$TS1$בפעילות$TS1$

ודווקא בה יקום המרכז
העולמי

עוד לא הוצאה מה־
$TS1$מהחוק$TS1$

ייתכן

