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הסיינטולוגיה :הדרך אל העושר

כתבה :רוני שני
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נגד התנועה הסיינטולוגית ניצב גל של האשמות
בדבר שטיפת מוח וניצול .רוני שני בסקירה רחבת
היקף על האסטרטגיה של הכנסייה הסיינטולוגית
בישראל ,האגפים הסודיים ,תנועות הקש,
הסכומים העצומים שמתגלגלים ,הניסיונות
להיכנס לשירות בתי הסוהר ולמערכת החינוך
והמגע עם הסלבריטיז .השחקן משה איבגי,
שהתנסה בכת ועזב" :צריך להיות מכונה,
אתה הופך להיות עבד" .הסיינטולוגים:
"המחלוקת לגבי הסיינטולוגיה דועכת
במהירות ,והאמת מחליפה את
השקרים"

המרכז לסיינטולוגיה בתל אביב.
צחי ,חבר לשעבר" :זה כמו
'איקאה' :את באה לקנות
איזה קולב בחמישה שקלים
ומתלהבת מהמחיר הנמוך,
אבל כשתרצי לקנות
ספה זה פתאום עולה
 4,000שקל .אותו
דבר בסיינטולוגיה
– הקורסים הבסיסיים
נורא זולים"
– צילום :גל דרן

השחקן משה איבגי הקדיש כחצי שנה ללימוד
סיינטולוגיה" .נכנסתי לזה מתוך סקרנות
ללמוד ולהבין ,לא להיות סיינטולוג .לקחתי
שיעורים פרטיים ,קראתי ספרים ,הבנתי
את התורה ,אבל לא התחברתי ולא רציתי
להמשיך .כשאמרתי למדריכה שלי היא
אמרה' :טוב ,אין ספק ,אתה לא מתנהג כמו
סיינטולוג .אתה ממשיך להתלבט וזה לא
בסדר' ,הוא מספר" .לא מתאים לי להיות
במקום שחושב שהוא היחיד בעולם וכל דבר
אחר פסול .הם לא מקבלים בברכה דתות
אחרות .הרושם שלי הוא שאם אתה לא מביא
את הסחורה ולא מתחיל להבין איך צריך
להיות בדיוק ,לא כדאי להשקיע בך".
איבגי מוסיף" :הרעיון המקורי יוצא מן
הכלל ונמצא ביהדות ובפילוסופיות הודיות
– מעגלים ותלות הדדית של אחד בשני
קיימת גם בתנ"ך ובקבלה .מה שרון הבארד

מייסד הסיינטולוגיה כתב זה נכון ,אבל
האנשים האלה מתנשאים וסגורים בעולם
שלהם" ,הוא אומר ,בציינו שהכול נמדד לפי
מידת הנאמנות לארגון" .אתה צריך להיות
סיינטולוג מכור בנשמתך וכל מי שלידך
נמדד לפי הכלים האלה .זה סוג של כפייה
והתוצאה היא בדלנות ,ניכור ,זלזול וחוסר
הערכה לאחר .זו כת בגלל שאין לה סובלנות
לדברים אחרים .אתה או איתנו או נגדנו",
סיכם.
– ומה עם התיאוריה של החייזרים?
"לא לא ,הסיינטולוגיה מאמינה בבורא ובגלגול
נשמות .וזה לא משנה ,בבסיס .הרעיון נכון,
אבל הדרך היישומית – הכפייתית והלחצנית
– זה הדבר המסוכן ,זה סוג של שטיפת מוח.
צריך להתנהל לפי מה שהם אומרים ,בדיוק
לפי הכללים ,ואסור לטעות ,אם לא – תצטרך
טיפול של אודיטורים .זה עולם מסובך".
– לא ניסו לשכנע אותך להישאר?
"חשוב להם שסלבריטיז יהיו בתמונה .שיהיו
אנשי מפתח שמשפיעים ,אבל אני לא ילד
קטן ואי אפשר היה לכפות עלי משהו .פשוט
יצאתי משם.
"ראיתי ראיון עם טום קרוז וראיתי איך הם
מדברים וזה קצת מפחיד .אתה רואה את
הצחוק המטורף שלו ואומר 'זה דפוק ,כל
העסק הזה .משהו שם משובש לחלוטין' .זה
קצת יוצא מפרופורציה .אין מקום לאדם ,אין
מקום לחשוב ולהתלבט .צריך להיות מכונה
ובן אדם הוא לא מכונה ,מה לעשות .אתה
הופך להיות עבד ,משרת של הטכניקה הזו",
משוכנע איבגי.

רגשות מעורבים
נראה כי התחושה הזו אינה נחלתו הבלעדית.
"היחס שלי לסיינטולוגיה מאוד מורכב",
מודה הראפר פישי הגדול" .הייתי שם ארבע
שנים ,ואני מיישם הרבה דברים שלהם.
הקורסים שלקחתי עזרו לי מאוד ,הבעיה
היתה שנקלעתי למשבר כספי בעקבות
תהליך טיהור שעברתי ,שנמשך יותר מדי
זמן והם לא איבחנו את זה" .לדבריו" ,הבעיה
היתה שנכנסתי למשבר כלכלי ,וכשביקשתי
להוציא את הכספים שהפקדתי מראש תמורת
קורסים ,הם אמרו שאי אפשר וזה לא מצא חן
בעיני".
הזמר ,שקיבל חלק מכספו בחזרה ,נתקל בבעיה
נוספת" :ככל שמתקדמים בגשר לא רשאים
לתרגל או לעשות מדיטציות ממקומות
שונים" ,סיפר" .הגיעה נקודה שהיתה סתירה
עם היהדות ואני בעל תשובה ,מחובר לזרמים
של רבי נחמן מברסלב ,לומד גמרא ומחובר
למקובלים".
– איך הגעת לסיינטולוגיה?
"הייתי בדיכאון מאוד עמוק ,אחרי תאונה
רצינית ,וזמרת ומפיק שעבדתי איתם
בתקליט הראשון שלי היו בסיינטולוגיה
והמליצו לי .ידידה רשמה אותי לשלושה
קורסים – התגברות על עליות וירידות בחיים,
קורס תקשורת וקורס ערכים – וזה שינה את
חיי .הפך אותי לאדם מצליח ועזר לי לשפר
חיים של אחרים".
– אין לך בעיה עם העובדה שהבארד היה
סופר מדע בדיוני ,שחיבר תיאוריה על
חייזרים? יש ציטוט ידוע שלו ,שהדרך הכי
טובה לעשות כסף היא להקים דת חדשה.
"את חושבת שאת לבד בעולם הזה? מה זה כל
הכרובים ,המלאכים ,שרי הקודש? וזה נכון ,גם
הדת היהודית יש בה עניין של ממון ושפע.
היהדות מאוד מסכימה איתו .אדם צריך
להיות שבע ולהשפיע אור ושפע לעולם על
ידי הרוחני ,שדרכו הוא מתקן את החומרי.
את יודעת כמה מיסים שילמו לבניית בית
המקדש בתקופת שלמה המלך?"
– למה לדעתך מאשימים את הסיינטולוגים
בשטיפות מוח?
"יש עניין במדינת ישראל של להפיץ תוהו
ובוהו על ידי חדשות רעות ושליליות ,להכניס
את האדם לפאניקה ,בלבול וחרדות ועל ידי זה
לגרום לו ללכת לפסיכיאטר ולקבל תרופות.
חברות התרופות והפסיכיאטריה והתקשורת
יש להם סוג של אחדות .יש הרבה עיתונאים
טובים ,וכברסלב אני דן כל אדם לכף זכות,
אבל יש עניין של מחלוקת בעולם .כרגע
האנושות נמצאת במחלוקת בין העולם הרוחני
והתפיסה המדעית ,אז יש אנשים שמפחדים
מזה ,ומפחדים מדת".
– אבל יש מדינות שהוציאו בעבר את
הארגון מחוץ לחוק וכיום מתנהלים נגדו
משפטים.
"בסדר .גם את רבי נחמן מברסלב הוציאו
מחוץ לחוק ,מחוץ להלכה .זו חסידות שהיתה
למעלה מ 25-שנה מוחרמת ומוקצית מחמת
מיאוס .יש כל מיני דברים שמחרימים ,וגם
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שרית ,חברה
לשעבר בתנועה:
" הקורסים עלו
מה שסמוי מן העין
לי  45,000ש"ח.
גם יועץ התקשורת והפרסומאי מוטי מורל ,שאמנם לא מגדיר
החומרים ,אי-
את עצמו כסיינטולוג אבל מעיד ש"למדתי מספר קורסים
מיטר והמון ספרים שנתנו לי ידע שימושי בעבודה .באתי ,רכשתי קורסים ,למדתי,
הלכתי" ,אומר דברים דומים בהתייחסו לטענות שהועלו כלפי
והרצאות ,עלו עוד הסיינטולוגיה בדו"ח הוועדה הבין-משרדית לבדיקת נושא הכתות
בישראל מ ,1987-על פיהן הארגון מנצל לרעה את החברים בו,
כ 20,000-ש"ח.
מעורב בפעילות בלתי חוקית וכדומה.
אני פוחדת להיחשף
"הדו"ח מתבסס על דו"חות שיצאו בשנות ה 60-וה 70-בארה"ב,
כי איימו עלי שאם
אנגליה ,אוסטרליה ,דרום אפריקה וכו' .מאז חזרו בהן המדינות
אדבר בפומבי יפגעו וביטלו את הדו"חות כשקריים ,מה שלא הפריע לוועדה להתבסס על
דו"חות כוזבים אלה שנים אחרי שהופרכו .זאת אינה תעודת כבוד
בי .איומים יש
לאינטליגנציה של נבחרי הציבור שישבו בוועדה .לעצם העניין:
מניסיוני האישי לא נתקלתי מעולם בדברים כאלה .להפך ,ידוע
כל הזמן .קצינות
לי על יועצים ארגוניים העובדים על פי הטכנולוגיה של הבארד
האתיקה מבהירות
ומייעצים ללקוחותיהם לפעול מתוך אתיקה מלאה ,כולל להימנע
מלהכניס לספרי החשבונות הוצאות שאינן שייכות לעסק".
לכל מי שיש לו
ביקורת שלא יעז
כשהתבקש להגיב על מידת מהימנותם של התכנים המופיעים
באתרים אנטי-סיינטולוגיים כמו  xenu.netאו scientology-victims-
לפנות לעיתונים או
 ,testimonies.comהודה מורל כי אין לו ידע על נכונותם והפנה
לגורמים חיצוניים.
אותנו למגוון אתרים אנטישמיים וגזעניים ,כדוגמת jewwatch.
הם מחויבים להרוס  comו" .niggermania.com -יש אנשים שמאמינים בזה בכל ליבם.
כפי שאת רואה ,באינטרנט אפשר למצוא ה-כ-ו-ל".
את חייו של מי
שתוקף אותם.
סיינטולוגים סיפרו
לי שלא יתקפו
אותי ישירות ,אבל
פתאום יגיעו אלי
שוטרים לחיפוש
סמים ,או שאמצא
את שמי בעיתונים
בהקשרים שליליים.
חוץ מזה ,אני
מתביישת שהייתי
בכת הזאת ,ולא
הייתי רוצה ששמי
יגיע לאינטרנט
עם הקישור
לסיינטולוגיה"
את גנדי רצחו וגם על משה רבנו חלקו ועל המון אנשים שמנסים
לעשות שינויים בעולם חולקים .זה טבע האדם ויש כל מיני אנשים
וכתות וזרמים".

כנסיית
השכל

משה איבגי ,שחקן" .זה
עסק כלכלי מטורף.
זה מן משהו לעשירים:
או שגומרים עליך או
שאתה צריך להיות
מספיק עשיר כדי לבזבז
על הסיינטולוגיה הזאת.
בן אדם יכול להגיע
לפשיטת רגל כדי להבין
את הסיינטולוגיה .הם
שם למעלה עושים
מיליארדים והוא על
הפנים .יכול למצוא את
עצמו מוכר את הבית
שלו .אני מכיר אנשים
שאיבדו את כל מה
שהיה להם כי הלכו
אחרי הסיינטולוגיה"
– צילום :אביהו שפירא

למרות שעזב את הסיינטולוגיה לפני כחצי
שנה ,משוכנע פישי הגדול שמדובר בעניין
חיובי" .עדיף שהסיינטולוגיה תיכנס למקומות
החילוניים ותיתן תיקון רוחני כלשהו .אני
מעדיף שילד יעשה תרגילי תקשורת של
סיינטולוגיה ולא ייקח ריטלין ,שמוריד ממנו
את האינדיבידואל".
– יש אנשים שיגידו שריטלין הציל להם את
החיים.
"מה שהם מגדירים חיים זה לא חיים".
– אז כל הפעילות היא ניסיון להשתיק את
הסיינטולוגים?
"בדיוק ,לחלוטין ,נקודה סוף פסוק .הם נלחמים
באנשים שמשתמשים בחומריות לשליטה על
המיינד של האדם באמצעות פורנוגרפיה,
התנהגות מינית לא מוסרית ותוכניות
שמשדרות אלימות ודברים שמעודדים לשון
הרע".
– אם זה כל כך טוב וחיובי מדוע הם
מתחבאים מאחורי ארגונים שונים?
"כי כשקוראים לילד בשמו לא ייתנו להם
להיכנס למקומות פוטנציאליים שהם רוצים
להגיע אליהם".
– אם אבוא לקורס ייעוץ עסקי ואגלה שזה
מטעם הסיינטולוגיה – זו לא הונאה?
"אז מה ,זה ייעוץ עסקי על ידי סיינטולוגיה.
אז מה? אין הברכה טמונה אלא במה שסמוי מן
העין .יש את זה גם אצל רבי נחמן מברסלב.
גם המלך ארתור היה כזה .זו לא הונאה ,זו
גניבת דעת".

כנסיית
השכל
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אסור לגלוש באינטרנט
גם צחי ]שם בדוי – ר"ש[ הגיע לסיינטולוגיה
בדרך דומה" .ב 2004-השתחררתי מהצבא
והייתי במשבר .חבר שלי אמר שאני חייב
לבוא לעשות שני קורסים בסיסיים – עליות
וירידות בחיים ותקשורת ,ששמע עליהם
מחבר בן למשפחה סיינטולוגית .הכול מתחיל
מזה ואחר כך מפתים אותך להתקדם במעלה
הגשר ,כמו שהם קוראים לזה".

טום קרוז .משה איבגי:
"ראיתי ראיון עם טום
קרוז וראיתי איך הם
מדברים וזה קצת מפחיד.
אתה רואה את הצחוק
המטורף שלו ואומר
'זה דפוק ,כל העסק
הזה ,משהו שם משובש
לחלוטין'" – צילום:
רויטרס

לדבריו" ,הבארד ,מייסד הסיינטולוגיה ,יצר
המון חזיתות ,שבעזרתן הם חודרים לחברה.
אחת זה עסקים ,אבל יש המון דברים .השיטה
היא לא להזכיר שמדובר בסיינטולוגיה .אבל
המטרה של הייעוץ העסקי ,גיוס הסלבריטאים,
עזרה בקשיי למידה ,נרקונון ,קרימינון – זה
להביא כמה שיותר אנשים ולייצר כמה שיותר
לגיטימציה כדי שאנשים ייכנסו לשכבות
המתקדמות והסודיות .שייכנסו לכת".
ובעוד שבחוברות הזמינות למתגייסים לארגון
מופיעים מסרים מרוככים מאוד ,כפי שצחי
מגדיר זאת ,את הצדדים השנויים במחלוקת
בוחרים להסתיר" .בחוברות הם מפיצים
מידע מתומצת ,מזוקק ומעובד ,כדי שזה לא
ייראה מוזר .ברמות הנמוכות של הגיוס ,הכול
נראה מהוגן ונכון .ערכים אוניברסליים ,כמו
החוברת 'הדרך אל האושר'; את הטקסטים
המתקדמים של הבארד לא ייתנו לך ולי
לקנות .זה מדהים שאת הכתבים שלו אפשר
להשיג רק אצלם .את התנ"ך שלהם – 'הכרכים
הירוקים' או 'הכרכים האדומים' – לא תמצאי
בספרייה העירונית ,וזה מונע כל ביקורת או
שקיפות" ,העיד וציין כי עיקר טענותיו כלפי
הסיינטולוגיה נוגעות להסתרה" .זה לא ישר,
זו הונאה ,זה ממש ניצול".
– אם הם היו אומרים נעזור לכם להיגמל
מסמים ,אבל אנחנו סיינטולוגים ויש לנו
אג'נדה – זה היה בסדר?
"העניין הוא שהאנשים שהולכים לפעילויות
ההתנדבותיות של גמילה מסמים למשל,
לא יודעים מה הם משרתים .אני בטוח שהם
לא יודעים שהם חיילים במשחק הרבה יותר
גדול".
– גם אתה לא ידעת כשהצטרפת?
"לא .הם הזהירו אותי לא לקרוא באינטרנט
על סיינטולוגיה .פעם קראתי ולא ידעתי
שיש כל כך הרבה דברים שליליים עליהם.
הם הציגו לי את זה נורא יפה .המשפחה שלי
הזהירה אותי ,אבל אמרתי 'בסדר ,שונאים את
כל הניו אייג'' ,לא ידעתי .הרי באינטרנט יש
לך הכול .גם החומרים הכי סודיים חשופים
באינטרנט ובעצם הם שרופים .הדרך שלהם
היא להזהיר אנשים לא לקרוא באינטרנט והם
עשו לי ממש שטיפת מוח רצינית לא לגלוש.
היתה לי שיחה של שעה עם קצינת האתיקה.
שאלתי שאלות על כתבה שקראתי באינטרנט
והיא ישבה איתי ועברה סעיף סעיף ואמרה
למה זה לא נכון".

לדבריו" ,הרופא שחתם לי על הטופס הרפואי שהם ביקשו בשביל
הטיהור הזהיר אותי .הוא הכיר את זה מצרפת ואמר לי 'תיזהר ,הם
ירוקנו אותך מכל הכסף' .בדיעבד ,כל מילה היתה נכונה ,אבל לא
האמנתי לו ,כי כבר בקורס הבסיסי מלמדים על אנשים מדכאים
–  SPהם קוראים לזה .הם מסמנים בצורה מאוד חזקה מי איתם ומי
נגדם .אין באמצע .מה שהבארד אמר זה ש 20%-מהאוכלוסייה הם
אנשים מדכאים .יש שם הסבר איך לאבחן אותם .אמרו לי שסבתא
שלי אדם מדכא וניתקתי איתה את הקשר".
– הורו לך לנתק איתה את הקשר?
"לא אמרו לי ,אבל האווירה הכללית היא שאנשים מדכאים הם
לא רצויים .יש את זה בחוברות הבסיסיות .בתוך ה 20%-יש אחוז
מסוים של אנשים שלא ניתנים לתיקון וצריך לנתק איתם מגע .זה
לא יהיה כתוב בחוברת למתחילים ,אבל זו הרוח וזה מה שמשדרים
לך .כמובן שאדם מדכא יתנגד לסיינטולוגיה ולכל מה שמועיל.
זו תנועה משיחית במובן שהיא רוצה לשנות את העולם ולהגיע
לכולם .יש במרכז פוסטר עם הכיתוב' :רוצים לעשות את העולם
קליר? התגייסו למאבק'".
– מה אמרה לך קצינת האתיקה על זה שהתיאוריה מבוססת על
חייזרים?
"כשתדברי על זה עם סיינטולוגים הם יגידו לך שאסור להם לשמוע
את הדברים האלה .זה חילול הקודש .זה רק למי שהגיע לדרגה של
 .OT3וכל שלב כזה הוא בעצם מוצר ,שיש לו עלות מאוד גבוהה".

כמו ב'איקאה'
ואמנם ,לימודי סיינטולוגיה כרוכים בעלויות גבוהות במיוחד.
"הקורסים עלו לי  45,000ש"ח .החומרים ,אי מיטר ]מעין גלאי שקר
– ר"ש[ והמון ספרים והרצאות ,עלו עוד כ 20,000-ש"ח .למדתי שם
כחמש שנים במערכת שעות מלאה של  30שעות בשבוע ,כך שזה
יוצא כמו שכר לימוד באוניברסיטה" ,מעידה שרית ,סיינטולוגית
לשעבר ,שמפעילה בלוג בתפוז" .למדתי להיות יועצת רוחנית,
אודיטורית .מחיר שעת טיפול נקבע על ידי הכנסייה הבינלאומית
– כשעזבתי התעריף עמד על יותר מ 1,000-ש"ח לשעה לאודיטור
הכי פשוט .מוכרים את זה בחבילות לסיינטולוגים ,כך שזה יוצא
קצת יותר זול ) 800-900ש"ח לשעה( וצריך לפחות  200שעות
להגיע לקליר .המחיר לשעת טיפול רוחני בחו"ל ,שזה חובה ,מגיע
ל 1,000-דולר לשעה .יש הבדל בין טיפול שבו עוברים תהליכים

צחי ,חבר לשעבר:
"המשפחה שלי
הזהירה אותי ,אבל
אמרתי 'בסדר,
שונאים את כל
הניו-אייג'' ,לא
ידעתי .רופא אמר לי
'תיזהר ,הם ירוקנו
אותך מכל הכסף'.
בדיעבד ,כל מילה
היתה נכונה ,אבל
לא האמנתי לו ,כי
כבר בקורס הבסיסי
מלמדים על אנשים
מדכאים –  SPהם
קוראים לזה .הם
מסמנים בצורה
מאוד חזקה מי
איתם ומי נגדם .אין
באמצע .מה שרון
הבארד אמר זה ש-
 20%מהאוכלוסייה
הם אנשים מדכאים.
יש שם הסבר איך
לאבחן אותם .אמרו
לי שסבתא שלי
אדם מדכא וניתקתי
איתה את הקשר"

פסיכולוגיים ממושכים בפגישות אישיות,
לבין קורסים של למידה בכיתה בפיקוח
מדריכים .זה מתחיל ממחירים מסובסדים
של  150-300ש"ח לקורס עד אלפי שקלים
לקורסים המתקדמים".
גם איבגי ,למרות שזכה להנחות השמורות
כנראה לסלבריטאים ,מתקומם" :אחת
הסיבות שעזבתי היא הכספים שהם גובים.
זה עסק כלכלי מטורף .אני לא הוצאתי
הרבה ,אני מתאר לעצמי שבגלל שזה אני.
זה מן משהו לעשירים :או שגומרים עליך
או שאתה צריך להיות מספיק עשיר כדי
לבזבז על הסיינטולוגיה הזאת .בן אדם יכול
להתרושש ,להגיע לפשיטת רגל ,כדי להבין
את הסיינטולוגיה .הם שם למעלה עושים
מיליארדים והוא על הפנים ,יכול למצוא את
עצמו מוכר את הבית שלו .אני מכיר אנשים
שאיבדו את כל מה שהיה להם כי הלכו אחרי
הסיינטולוגיה .כל דבר שם עולה כסף".
איילת קדם ,מייסדת המרכז הישראלי
לנפגעי כתות ,מעידה ששמעה סיפורים
דומים" .הכרתי בחורה שבשמונה חודשים
נתנה להם  100,000דולר .שמעתי על זוג
שכבר שנים בסיינטולוגיה ונפרד ממשהו כמו
מיליון דולר" .לדבריה ,הסיינטולוגיה מפתה
בעיקר אנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה.
"יש הרבה אנשי היי-טק בכתות ,לאו דווקא
בסיינטולוגיה .שם זה כביכול נורא רציונלי.
הם נשמעים פחות מפחידים .אני משערת שזה
נובע מריק כלשהו" ,היא אומרת ומספרת על
אישה שפנתה למרכז בעקבות משבר פיננסי
אליו נקלע בעלה" :הוא שם ארבע שנים
ופשוט נתן את כל כספי החסכונות ,אי אפשר
לדבר איתו".
לצחי יש תיאוריה אחרת על הדרך בה
הסיינטולוגים יוצרים תלות" .תראי ,זה כמו
'איקאה' :את באה לקנות איזה קולב בחמישה
שקלים ומתלהבת מהמחיר הנמוך ,אבל
כשתרצי לקנות ספה זה פתאום עולה 4,000
שקל .אותו דבר בסיינטולוגיה – הקורסים
הבסיסיים נורא זולים ,אפילו יחסית לסצינת
הניו-אייג' ,בזמני זה היה  200ש"ח לקורס
תקשורת ארוך.
"זה מאוד מפתה והגיוני ואני חייב להגיד
שקורס התקשורת שלקחתי ,יש בו טכניקות
שמשפרות את החיים ,את איכות השיחה .הם
מלמדים אותך להיות ער לדפוסי התקשורת
שלך וזה נחמד .אתה חושב 'וואלה ,זה עזר לי
בחיים' .ואז מציעים לך את הגשר וקורסים עם
שמות כמו 'הדרך אל החופש המוחלט' ,באלפי
שקלים".

– יש תעריף קבוע?
"כן ,אבל זה עובד ככה :יש את
 ,Supervisorשאחראי על האדם שמעביר לך
את האודיטינג ,ואם נראה לו שעוד יש לך
טראומות שצריך לנקות – לא תקבל קליר.
אבל מי מפקח על זה ,משרד הבריאות? תראי,
יש שתי דרכים להיות קליר – לשלם 100,000
דולר על אודיטינג ולעבור את כל התהליך,
או ללמוד להיות אודיטור ולעשות קליר
הדדי – אתה מתחייב לעשות לאדם אודיטינג
עד שהוא יהפוך לקליר ולהפך .זה עולה רק
 30-50אלף ש"ח ,אז אמרתי להורים שבמקום
ארבע שנות לימוד באוניברסיטה ייתנו לי
את הכסף לזה .שילמתי להם  30,000ש"ח
מראש".
הCase-

לנקות את הפלנטה
השעבוד אינו רק כלכלי ,אלא גם – ובעיקר
– נפשי" .בכת תמיד יש שעבוד נפשי ,זה מה
שמזיק" ,טוענת קדם" .זה תמנון ,לאט לאט
מכניסים אותך פנימה".
– ומה הופך את הסיינטולוגים לכל כך
מסוכנים בעינייך?
"זה שהרבה אנשים נחשפים אליהם .הם נורא
מרושתים ,גדולים ומתוחכמים .הם תובעים
את כל מי שמתנגד להם כדי להתיש אותו.
הם קוראים לזה 'אויב הסיינטולוגיה' – Fair
 ,Gameמישהו שמותר לעשות לו הכול .הם
עקבו אחרי והטרידו אותי ,אבל בדרך שלא
אוכל להוכיח שזה הם .מטרת העל היא לנקות
את הפלנטה מכל מי שהוא לא סיינטולוג .הם
רוצים להתרבות ,זה מיסיונרי".
– מה מבדיל אותם ממחזירים בתשובה
אחרים ,כמו חב"ד נניח?
"השעבוד .לא שמעתי שבחב"ד מנצלים
נפשית .הם לא מספרים לך סיפורים.
בסיינטולוגיה מתחמנים ומבטיחים שיקרו
לך דברים טובים אם תיתן עוד כסף .בחב"ד
מרשים לקרוא דברים אחרים .בסיינטולוגיה
זה אמת שאין בילתה".

כוננות סלבז
קדם ,שמקדמת חקיקה נגד כתות ותכריז
בעוד כחודש על הקמת שדולה בראשות
ח"כ אורית נוקד ,אינה היחידה הפועלת
נגד הסיינטולוגים .גם עמותת "יד לאחים",
ארגון חרדי מיסיונרי ,כהגדרת צחי ,מסייעת
לנפגעים .ייתכן שהיהדות היא אחת הסיבות
לכך שגם אחרי כ 30-שנות פעילות בישראל
עדיין מדובר בארגון שממדיו לא גדולים.
לדברי קדם" ,בגרעין יש  400סיינטולוגים
שרופים ,אבל עשרות אלפים לקחו קורסים".
שרית מעריכה שהמספרים קטנים יותר.
"הגרעין הקשה של הסיינטולוגיה בארץ
מונה  200-350איש .קשה למצוא נתונים
רשמיים כי הכנסייה מכלילה כל אדם שקנה
משהו כסיינטולוג ,אז לפי הספירה שלהם יש
בישראל כמה אלפים .יש אירועים שאליהם
באים כל הסיינטולוגים ולרוב מדובר ב-
 200-100איש".
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הפגנה נגד סיינטולוגיה.
פישי הגדול ,ראפר" :גם
את רבי נחמן מברסלב
הוציאו מחוץ לחוק,
מחוץ להלכה .זו חסידות
שהיתה למעלה מ25-
שנה מוחרמת ומוקצית
מחמת מיאוס .יש כל
מיני דברים שמחרימים,
וגם את גנדי רצחו וגם
על משה רבנו חלקו ועל
המון אנשים שמנסים
לעשות שינויים בעולם
חולקים"

משה איבגי,
שחקן" :המדריכה
שלי אמרה' :אתה
ממשיך להתלבט
וזה לא בסדר'.
הרעיון המקורי
יוצא מן הכלל
ונכון ,אבל האנשים
האלה מתנשאים
וסגורים בעולם
שלהם .אתה צריך
להיות סיינטולוג
מכור בנשמתך וכל
מי שלידך נמדד
לפי הכלים האלה.
זה סוג של כפייה
והתוצאה היא ניכור,
זלזול וחוסר הערכה
לאחר .זו כת בגלל
שאין לה סובלנות
לדברים אחרים.
אתה איתנו או
נגדנו".
– לא ניסו לשכנע
אותך להישאר?
"חשוב להם
שסלבריטיז יהיו
בתמונה ,שיהיו
אנשי מפתח
שמשפיעים ,אבל
אני לא ילד קטן ואי
אפשר היה לכפות
עלי משהו .פשוט
יצאתי משם"

כנסיית
השכל
לדבריה" ,אין הרבה סיינטולוגים בארץ שהגיעו לרמות הכי גבוהות.
הייתי די בכירה בארגון ,עשיתי את כל ההכשרה של הייעוץ
הרוחני .היו אולי  20סיינטולוגים בארץ ברמתי .אלה תהליכים
וקורסים שנמשכים שנים :אחרי שמגיעים לקליר ,אחרי לפחות
 200שעות ייעוץ אישיות ,נוסעים לחו"ל למרכזים המתקדמים
ומקבלים תעודה .אחר כך יש את ה ,OT-שמגיע כיום עד מספר
שמונה .את רמה שבע לבדה לוקח שנים לעשות ,ומדובר בעשרות
אלפי דולרים ובטיסה לחו"ל כל חצי שנה ,לוודא שהתהליכים
מתבצעים כמו שצריך".
לדברי המרכז לסיינטולוגיה ישראל ,בעולם פועלים כ 10-מיליון
סיינטולוגים ,ב 129-מדינות .הם לא נקבו במספר אולם ציינו כי
ישנם "אלפים בישראל" .עיקר פעילות הסיינטולוגיה מתרחשת
באזור המרכז ,המטה הראשי נמצא ברחוב שונצינו בתל אביב
)מרכז נוסף פועל בשדרות רוטשילד בעיר( ,אך יש גם פעילות
בירושלים ,חיפה וערים נוספות .לאחרונה מנסים הסיינטולוגים
לחדור לשדרות ואפילו לרשות הפלסטינית" .להבארד היתה
גישה של להיות במרכז העניינים .זה השואו ,להראות את עצמך",
מסבירה קדם.
ואם כבר שואו ,מה יותר מרשים מסלבריטאים? "במרכז בתל
אביב יש הרבה מוזיקאים ,חנן זוגלובק ומשפחתו חזק בזה .אודטה.
אני הייתי שם כשהם ממש פיתו אותה .ראיתי את כל ההכנות
להגעתה" ,מספר צחי.
– מה זאת אומרת פיתו אותה?
"הם תפסו אותה לגמרי .כל פעם שהגיע מישהו עשיר או מפורסם
היתה התלהבות טוטלית .זה כמו כוננות רמטכ"ל בצבא .דווקא
במקום שאומר שכולנו נשמות ושאמור להיות שוויוני יש ממש
איפה ואיפה .זה שהוא מפורסם או עשיר אומר שיש לו יכולות
גבוהות והוא בדרגה רוחנית גבוהה .אם הצלחת להתפרסם או

להתעשר כנראה שאתה מוכשר ואתה טטאן
]נפש – ר"ש[ גדול מאוד".
"לי אין קשר לסיינטולוגיה" ,מבהירה אודטה.
"אני קליינטית של הסיינטולוגיה כמו שאני
קליינטית של דברים חכמים אחרים .אני
רק לוקחת את הטוב מכל דבר ,ויש שם המון
דברים טובים .צריך להפריד בין הסיינטולוגיה
ובין הסיינטולוגים המסוימים ,בואי נגיד את
זה ככה ,בעדינות" .חנן זוגלובק העדיף לא
להגיב.
"האברד הקים רשת ארגונים סיינטולוגיים
בשם  ,Celebrity Centerשמטרתה לספק
שירותי סיינטולוגיה לאמנים ולמובילי דעה
אחרים לצורכי שיווק ויחסי ציבור" ,מספרת
שרית" .לדעתי הארגון בארץ מנסה לגייס
סלבריטאים ,אבל בישראל זה ארגון מרושל,
אז אפילו הסלבריטאים מקבלים שירות לא
מדהים".
בנוסף ,מאחורי החזות ההוליוודית מסתתר
משהו אחר ,לטענתה" .הם מנצלים את
העובדים במרכז בשונצינו ומפרים את חוקי
היסוד של העסקת עובדים" ,סיפרה .צחי,
שעבד בחברה המסונפת לארגון ,מספר גם
הוא על מה שהוא רואה כניצול" :שיניתי
את מקום מגורי בגלל המעורבות שלי
בסיינטולוגיה .כיוונתי את כל החיים לשם.
באתי ללמוד במרכז ומצאתי עבודה בחברה
שלהם .עשיתי עבודות טלמרקטינג – יש להם
רשימות אדירות של כל מי שאי פעם הביע
התעניינות .הכול מתועד ומציקים לאנשים,
ממש ,מתקשרים ומציעים להם קורסים
והרצאות".

– וכמה מרוויחים?
"זה לא ייאמן – כשהודעתי שאני עוזב קיבלתי
צ'ק של  200ש"ח עבור עבודה של חודשיים.
לפני כן לא קיבלתי משכורת .התקיימתי
מחסכונות ומההורים .באתי לעבוד ולקבל
משכורת טובה ,אבל בגלל שהודעתי שאני
עוזב את הכת – שזה אחד הדברים הקשים
שעשיתי בחיי – נתנו לי צ'ק של  200שקל".
היבט מאיים במיוחד של המסירות
לסיינטולוגיה הם ה ,RPF-מרכזי חינוך
מחדש" .זו מסגרת שבה 'מתקנים' חברי Sea
] Orgמעין יחידת עילית שהקים הבארד
– ר"ש[ ,שסטו מהמסלול .אני מכירה אנשים
שהיו שם ,כולל ישראלית .כשהם מבצעים
עבירות ,מציעים להם ,לעיתים בכפייה,
ללכת לשיקום .זה הדבר הכי קרוב לכלא
בסיינטולוגיה .הם עוסקים באודיטינג הדדי,
שמטרתו לנקות עבירות מגלגולים קודמים
וכדומה .הם עובדים עבודות פיזיות כמו
בנייה וניקיון – עבודות פרך .זה יכול לקחת
כמה חודשים או כמה שנים .מישהי נכנסה
לשם לשנתיים בגלל שהתנשקה עם חבר
בארגון הימי ]מותר לקיים יחסים רק במסגרת
נישואים – ר"ש[ .אחר נכנס לשם כי אונן
במסגרת תפקידו כשומר לילה בארגון".
"בארה"ב ובאירופה זה נחשב כמעט לארגון
פשע ,או לסוג של מאפיה .יש להם מחנות
עונשין בכל העולם ,בצרפת ובגרמניה
חוקרים אותם על זה .בחו"ל מרביצים
וסוגרים אנשים בחדר .אז זה דבר שגורם טוב
לאנושות?" מתקומם אהרון מ"יד לאחים".
לדבריו" ,באינטרנט קיימים עשרות אתרים
נגדם ,שמספרים על נזקים שהם גרמו ,אנשים
שאיבדו את כל כספם ,שהתאבדו ,שיצאו
מדעתם ,שנהרסה להם המשפחה .יש כאלה
גם בארץ ,סיינטולוגים לשעבר שהחרימו
אותם ,הם לא מדברים עם המשפחה ,הורים
לא מדברים עם ילדיהם .הם אנשים מאוד
אכזריים".

– צחי ,למה בחרת להתראיין בעילום שם?
"הפרטיות שלי חשובה לי והם מפחידים אותי ,הנחישות שלהם
מפחידה אותי .הם באים לתקן את העולם ולא בא לך להתעסק
עם אנשים כאלה .הם יטרידו אותי ואני גם מפחד שזה יפריע לי
בקבלה לעבודות בעתיד ,הם יכולים לחסום לך את הדרך ולהשמיץ
אותך .יש להם הרבה עמדות מפתח".
– מה זאת אומרת?
"אני בטוח שבתל אביב הם יושבים בהרבה מקומות ,יש להם
קשרים ,אם זה בעיתונות ,בעסקים ,בעולם הבידור".
לדבריו" ,הבארד אמר לא לעבור על החוק ,אבל יש את הגישה
שלהם ,שכשמישהו בא להרוס אותך – תהרוס אותו .מה שחשוב
זה ההישרדות של הסיינטולוגיה .אנשים בסיינטולוגיה הם
אינטליגנטים ,אבל לא משכילים ,כל מי שפקד את האוניברסיטה
ויש לו חשיבה ביקורתית מבין שזה שטויות".
– איך הצלחת לעזוב?
"אחרי יותר משישה חודשים של מעורבות בסיינטולוגיה ,אחרי
שוויתרתי על טיול לחו"ל ועל חלומות של אחרי צבא ,ויתרתי
על כל החיים שלי בעצם וגרתי בדירה קטנה באזור גרוע ,החלטתי
להתעלם מהאיסור ולקרוא באינטרנט ופתאום חשכו עיני .קלטתי
שזו כת ,שאנשים לא יודעים מה הם משרתים והבנתי מה זה ה-
 .OTהרי אם כבר בהתחלה היו מדברים איתי על חייזרים לא הייתי
נשאר שם .הכול נראה כל כך רציונלי ונקי .כולם לבושים יפה ויש
ארומה של אמצעים ,של שיתוף .זה מאוד ממגנט ומושך .אבל לא
הזכרתי את זה ,הייתי חכם מספיק כדי לא לאיים עליהם .אמרתי
שאני עוזב כי אני צעיר ורוצה לנסוע לטייל .הסוויתי את זה כי
לא רציתי לפתוח במלחמה .לסיינטולוגים יש משרד לעניינים
מיוחדים ולא בא לי להתעסק איתם".

כנסיית
השכל

יועץ התקשורת
והפרסומאי מוטי
מורל" :למדתי
מספר קורסים
שנתנו לי ידע
שימושי בעבודה.
באתי ,רכשתי
קורסים ,למדתי,
הלכתי .מניסיוני
האישי לא
נתקלתי מעולם
בדברים כאלה.
להפך ,ידוע לי על
יועצים ארגוניים
העובדים על פי
הטכנולוגיה של
הבארד ומייעצים
ללקוחותיהם לפעול
מתוך אתיקה
מלאה ,כולל להימנע
מלהכניס לספרי
החשבונות הוצאות
שאינן שייכות
לעסק"
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– יצרו איתך קשר מאז?
"לא ,אני ברשימה השחורה ,אסור לי להיכנס
לשם .יש להם הרבה רשימות שחורות.
ברגע שתפרסמי את הכתבה תהיי ברשימה
השחורה".
– שרית ,מה משך אותך להצטרף?
"אנשים נכנסים לסיינטולוגיה מתוך משבר
אישי ,כלכלי ,זוגי ,משפחתי .בקורסים
ובהרצאות הבארד מלמד איך להפיץ
סיינטולוגיה ,והטכניקה היא למצוא את
'נקודת ההרס' של המועמד ולהציע את
הסיינטולוגיה כפתרון .עברתי דרכם שינוי
די חיובי בחיים .לפני כן לא עבדתי ,ותוך
זמן קצר מצאתי עבודה שאהבתי ,נפתרו לי
קשיים במערכות יחסים ,חל אצלי שיפור
בזיכרון ובתקשורת".
– הכול הודות לסיינטולוגיה?
"ללא ספק .חלק מזה עובד .אולי אפשר
להקביל את זה לקואוצ'ינג .יש הרבה אנשים
חכמים וטובים בסיינטולוגיה ,שרוצים רק
לעזור .הבעיה העיקרית היא הארגון ,למרות
שגם התכנים בעייתיים ,אבל כשמיישמים
אותם באופן חיובי זה יכול לעזור לאנשים
מסוימים .לדעתי ,אם הארגון היה מתנהל
בידיים שפויות לא היתה בעיה איתו .שיפסיקו
את הפרת זכויות האדם ,שילמדו לשתף
פעולה עם גורמים שחולקים איתם מטרות
בתחום הנפש ושייקחו את עצמם קצת פחות
ברצינות".

הכחשה גורפת
לדברי שרית" ,מי שעומד מאחורי הכניסה
של סיינטולוגיה לשב"ס ,לעיריית תל אביב,
לעיריית הוד השרון ולבתי ספר בקריית
שמונה ,כמו גם הכנסתה לעסקים שונים
בישראל באמתלה של ייעוץ עסקי ,הוא
איש עסקים ומיליונר בפועל או לכאורה,
שהופיע בתוכניות של אודטה בטלוויזיה
ופירסם סיינטולוגיה ללא בושה .אותו אדם
)נוקבת בשמו( מעביר הרצאות מבוא מדי פעם
במכללת האברד ברחוב בן גוריון ברמת גן.
הוא תרם לפי ההערכות יותר ממיליון דולר
לסיינטולוגיה ,ומופיע ברשימות התורמים
של התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית.
הוא מקורב לגורמים בשב"ס ,גר בפלורידה,
ומגיע מדי פעם לארץ .באחד האתרים של
הסיינטולוגים כתוב שהוא תרם מיליון
דולר לפרויקט 'סופר פאוור' ,הקמת המרכז
הסיינטולוגי הגדול בעולם בפלורידה .אני
יודעת שגם בעיריית תל אביב וגם בשב"ס לא
ממש התלהבו ממנו".

"אני מכיר אישה שהתפרצה אצלה מחלת
נפש ,ואחרי כל השנים שבהן היא נחשפה
לחומרים של הבארד ,סירבה לקבל תרופות
פסיכיאטריות והתאבדה" ,מספר צחי.
האם זו הסיבה שהוא ,שרית ורבים אחרים
חוששים כל כך? לא רק" .אני פוחדת להיחשף
כי איימו עלי שאם אדבר בפומבי יפגעו
בי .איומים יש כל הזמן .קצינות האתיקה
מבהירות לכל מי שיש לו ביקורת שלא יעז
לפנות לעיתונים או לגורמים חיצוניים.
הם מחויבים להרוס את חייו של מי שתוקף
אותם .סיינטולוגים סיפרו לי שלא יתקפו
אותי ישירות ,אבל פתאום יגיעו אלי שוטרים
לחיפוש סמים ,או שאמצא את שמי בעיתונים
בהקשרים שליליים .חוץ מזה ,אני מתביישת
שהייתי בכת הזאת ,ולא הייתי רוצה ששמי
יגיע לאינטרנט עם הקישור לסיינטולוגיה.
אני עושה דברים אחרים ולא הייתי רוצה
שיתייחסו אלי כאל נפגעת כת – כי אני לא",
היא מבהירה.

– מה תפקיד המשרד הזה?
"הם מטפלים בתחומים יותר אפלים .ניסיתי
לברר אם הם מצותתים לטלפונים ואמרו לי
חלילה ,אבל בהחלט ,אם יש מישהו שיוצא
נגדם בגלוי ,התפקיד של המשרד לעניינים
מיוחדים זה לטרוד את מנוחתו .זה מפחיד ולא
נעים".

איש העסקים הנ"ל לא נענה לאף אחד
מניסיונות ההתקשרות הטלפוניים שניסינו
אודטה .שרית ,חברה
לשעבר בארגון" :לדעתי ליצור איתו.

הארגון בארץ מנסה
לגייס סלבריטאים,
אבל בישראל זה ארגון
מרושל ,אז אפילו
הסלבריטאים מקבלים
שירות לא מדהים"
– צילום :ינאי יחיאל

אורית אדאטו ,לשעבר נציבת שירות בתי
הסוהר ,מספרת שלא הסכימה להכניס את

כנסיית
השכל
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התוכניות לשב"ס "בגלל שמשרד הבריאות
אסר על שימוש בזה במסגרות אזרחיות ,בגלל
הסיינטולוגיה .ניסו להכניס כמה פעמים .זה
היה ב .2004-אני לא בטוחה אם זה מה שאת
מדברת עליו ,אבל היה משהו בתקופת גנות
]רב גונדר יעקב גנות ,נציב שב"ס הקודם –
ר"ש[ ,הוא הסכים להכניס .אני אומרת כי אני
לא הסכמתי אז להכניס את זה ,למיטב זכרוני,
אם אני לא טועה .ואולי תדברי עם גנות ,אני
חושבת שזה היה משהו בתקופתו .אם אני לא
טועה ,אני גם לא בטוחה במה שאני אומרת לך
אבל אם אנחנו מדברים על אותו דבר – אז כן.
איזה מישהו שהביא את זה וניסה להכניס את
זה כאן בארץ כמה וכמה פעמים ,נכון?"
– את התנגדת לזה בגלל הקשר לסיינטולוגיה?
"עד כמה שאני זוכרת ,אני לא פנויה לדבר
ואני לא זוכרת פרטים ,אני מניחה .שווה
לפנות לשב"ס באופן פורמלי .אני חושבת שזה
היה רק אצל גנות ,הוא היחיד ש ...לא יודעת,
אני לא זוכרת ...בתקופתי אני זוכרת שהיה
ניסיון ואני לא הסכמתי ,למיטב זכרוני".
בשב"ס סירבו להגיב באופן רשמי אולם
הדגישו כי "בשב"ס לא נעשה שימוש
בנרקונון ,פנו אלינו והיו בדיקות ,אבל מעולם
לא נעשה בזה שימוש .רק בקרימינון ,שזה
משהו אחר .זה לא מבוסס על סיינטולוגיה ,וזה
נבדק מספר פעמים .בשב"ס אין סיינטולוגיה.
מבחינתנו זה לא קשור אליהם".
בעיריית תל אביב אמרו כי "לא נעשה שום
שימוש בנרקונון".
במשרד החינוך טענו" :ברמת העיקרון
אנחנו לא מאשרים את הכניסה שלהם .כת
הסיינטולוגיה מוכרת ככת על ידי המרכז
לכתות ,ולכן היא לא מאושרת לכניסה לבתי

מוטי מורל ,פרסומאי
ויועץ תקשורת" .דו"ח
הוועדה נגד כתות
מתבסס על דו"חות
שיצאו בשנות ה 60-וה-
 70בארה"ב ,אנגליה,
אוסטרליה ,דרום
אפריקה וכו' .מאז חזרו
בהן המדינות וביטלו
את הדו"חות כשקריים,
מה שלא הפריע לוועדה
להתבסס על דו"חות
כוזבים אלה שנים אחרי
שהופרכו" – צילום :תמר
מצפי

איילת קדם ,מייסדת
המרכז הישראלי
לנפגעי כתות:
"הכרתי בחורה
שבשמונה חודשים
נתנה להם מאה
אלף דולר .שמעתי
על זוג שכבר שנים
בסיינטולוגיה ונפרד
ממשהו כמו מיליון
דולר .יש הרבה
אנשי היי-טק
בכתות ,לאו דווקא
בסיינטולוגיה.
שם זה כביכול
נורא רציונלי ,הם
נשמעים פחות
מפחידים .אני
משערת שזה נובע
מריק כלשהו"

"אנחנו מוסריים"

המרכז לסיינטולוגיה עונה על השאלות שהוצגו בתחקיר
– הסיינטולוגיה הוצאה מחוץ לחוק
בכמה מדינות ,פעילים לשעבר
בארגון הגישו תביעות ולא מעט
אנשים וגופים – לרבות הכנסת –
טוענים כי מדובר בארגון שמנצל
לרעה את החברים בו ,מעורב
בפעילות בלתי חוקית וכדומה.
"סיינטולוגיה הינה גוף חוקי ופועלת
על פי החוק .המדינות שאת כנראה
מתכוונת אליהן היו אנגליה,
אוסטרליה ודרום אפריקה .בכל
שלושת המדינות הללו האיסורים
בוטלו לפני שנים על שנים וכיום
יש לנו יחסים מצוינים עם כל אחת
מהמדינות אלו".

 ,Sea orgה SAO-ואת ה?RPF-
"הארגון הימי נוסד בשנת 1967
ומטרתו היתה לסייע לרון האברד
במחקרו וגם לפקח על ארגונים
שונים ברחבי העולם .מטרת הארגון
הימי היא לשמור שהסיינטולוגיה
תמשיך לפעול.
ה ,SAO-המשרד לעניינים מיוחדים,
אחראי על הניהול והתיאום של כל
העניינים הקשורים בחוק .המשרד
גם מפרסם חומר מידע לידיעת
הציבור בנוגע לפעילויות לשיפור
חברתי של הסיינטולוגיה.
"הRFP-
כתוכנית
ייחשב
המתאפשרת לקבוצה של אנשים.
היא תכיל רק את הסיינטולוגים
המסורים ביותר ,חברי הארגון הימי,
אשר הקדישו את חייהם לדתם.
גילינו כי זוהי תוכנית אינטנסיבית
של לימודים וייעוץ רוחני )אודיטינג(
אשר יכולה להיעשות בכל מקום
ואשר לוקחת בין שנה לכמה שנים.
מטרתה היא לתת לאותם חברים אשר
ביצעו פעולות רציניות מוטעות או
אשר השתתפו בפעילות לא אתית
באופן רציני 'הזדמנות שנייה'
להישאר בארגון הימי .כל אדם אשר
מתחיל תוכנית זו מיודע לחוקים
לפני שהוא מתחיל ,וכן חותם על
הצהרה שההשתתפות בתוכנית זו
היא מרצונו האישי בלבד".

– מדוע הסיינטולוגיה מסתתרת
ועמותות
חברות
מאחורי
שונות עם שמות כמו "העמותה
לשגשוג" ואינה מצהירה בריש
גלי בפני המשתתפים בקורסים
על כך שמדובר בפעילות של
הסיינטולוגיה?
"כל אחד מארגונים אלה מהווה
ארגון נפרד וחילוני העומד בזכות
עצמו ,ולכל אחד היסטוריה משלו
של תרומות חיוניות לחברה .קבוצות
אלה למען שיפור חברתי קיימות על
מנת להביא לשיפור אמיתי של
התנאים בקנה מידה עולמי – שאיפה
המשותפת לכל הסיינטולוגים.
לפעולות אלה אופי חילוני ,אך
הן נתמכות על ידי סיינטולוגים – מדוע מאיימים על חברים שרוצים
לעזוב ,עוקבים אחריהם ומטרידים
וארגונים ברחבי העולם".
אותם )הכוונה היא לביטוי fair
– מדוע מחירי הקורסים והחומרים ?(game
" fair gameהוא מכתב מדיניות
גבוהים כל כך?
"לסיינטולוגיה אין עושר או שבוטל ב ,21.10.68-פירושו היה
רכוש מצטברים של מאות שנים שאנשים שעזבו את הסיינטולוגיה,
כמו לדתות אחרות ולכן ארגון עקרונות הדת לא חלים עליהם".
הסיינטולוגיה בחר בשיטת התרומות
כשיטה העיקרית לגיוס כספים – ,מהו ?SP
מאחר שזוהי השיטה ההוגנת ביותר SP" .זה אדם מדכא ,לפי הטכנולוגיה
יחד עם זאת הארגון מציע לציבור של רון האברד אדם כזה מבקש
לדכא או למחוץ כל פעילות או
שירותים רבים ללא תשלום".
קבוצה שמטרתה שיפור .אדם מדכא
– האם הארגון מעסיק עובדים ידכא אנשים בסביבתו ,זהו אדם
בניגוד לחוקי העבודה הנהוגים שהתנהגותו מחושבת להיות הרסנית.
דוגמאות מפורסמות לאישיות כזאת
במדינת ישראל?
"מרכזים דתיים של סיינטולוגיה הן נפוליון והיטלר".
מנוהלים בידי סיינטולוגים אשר
הקדישו עצמם לדת למשך תקופה – האם במסגרת תוכניות כמו
נרקונון וקרימינון מועברים
של שנתיים וחצי או חמש שנים".
לנגמלים גם תכנים סיינטולוגיים?
– האם תוכלי לספר על פעילות ה -היכן פועלות תוכניות אלה

הספר .על מה שקורה אחר הצהריים יש לנו פחות שליטה .בתוך
בתי הספר אנחנו לא מאשרים את הכניסה שלהם".
אז איך זה כל פעם עולה שוב ,בהוד השרון ,בקריית שמונה .מדובר
במורים שלא קראו את החוזר?
"לדעתי אלה יוזמות פרטניות .ברמת המדינה אין הגדרה חוקית
של מה זה כת ואם זה כת אז מה לא בסדר .לדעתי לתוך התפר הזה
הם נופלים .אנחנו מתנגדים להכנסתם של חומרי לימוד מטעם כת
הסיינטולוגיה לבתי ספר ,ובכלל זה לקייטנות הקיץ .איסור המשרד

בישראל?
"נרקונון הבינלאומי הוקם על
מנת להנחות את פעילות החינוך
והגמילה מסמים ,ולתת סיוע
ותמיכה למרכזי נרקונון וצוותיהם
ברחבי העולם .המטרה היא להגיע
לעולם נקי מסמים .המשרד הראשי
של קרימינון נמצא בלוס אנג'לס
והוא מפקח על התוכניות ברחבי
העולם .המרכיב העיקרי בתוכנית
הוא לימוד האסירים את החוברת
'הדרך אל האושר' .רוב הפעילויות
האלה מיושמות בארץ".
– מדוע בעבר הפיץ הארגון מכתב
בו מוצגת תמיכתה לכאורה של
שרת החינוך דאז ,לימור לבנת,
בתכנים שלא אושרו על ידי משרד
החינוך?
"ארגון 'הדרך אל האושר' הוא ארגון
בינלאומי ,נפרד וחילוני ,העומד
בזכות עצמו ויש לו היסטוריה משלו
של תרומות חיוניות לחברה .ארגון
זה ,שפועל למען שיפור חברתי,
קיים על מנת להביא לשיפור
אמיתי של התנאים בעולם ,ודבר
זה כולל כמובן את ישראל – שאיפה
זו משותפת לכל הסיינטולוגים וגם
לאנשים שאינם סיינטולוגים".
– כלפי הסיינטולוגיה הופנו טענות
בנושא שימוש בהיפנוזה ,מניעת
תרופות וסיכון חיי אדם ,שעבוד
נפשי ,הבאת אנשים לידי פשיטת
רגל והתאבדות – מהי תגובתכם?
"אודיטינג מבוסס על תקשורת,
וכאשר אדם לוקח חלק באודיטינג
הוא ערני לגמרי .אין שום שימוש
בטכניקות של היפנוזה בסיינטולוגיה.
היפנוזה היא מסוכנת".
– מיהם ראשי הארגון בארץ ומהו
טיב הקשר בין המרכז לסיינטולוגיה
לבין מאיר עזרא?
לא התקבלה תשובה.
"לסיכום ",מסכם דובר המרכז,
"כמו כל הרעיונות החדשים,
הסיינטולוגיה מותקפת על-ידי
אלה שאינם יודעים עליה ,ואלה
שחשים שהאינטרסים האישיים
שלהם מצוים תחת איום .משהוכח
כי מדובר בשקרים ,המחלוקת לגבי
סיינטולוגיה דועכת במהירות,
והאמת מחליפה את השקרים".

עוגן בהנחיות חוזר מנכ"ל .הספר 'הדרך אל
האושר' אינו מאושר על ידי משרדנו כספר
לימוד ואין להשתמש בו בבתי הספר .במידה
שתתקבלנה תלונות בדבר הכנסתם של
חומרים מטעם הכת ,הדבר יטופל בחומרה".
c

