
מי

שמאמין

נציגיהקלעים,מאחוריבוחשיםלוביסטים

ללחצים,נתוניםמועצהחברימוחים,הדתיים

רגליהםעלניצביםמוסלמיםדתגורמי

תרחישימפזרכתותלנפגעיהמרכזהאחוריות,

מוכנההסיינטולוגיהזועמיםיפווערבייאימה

אתהעירייהתאשרהאםההכרעה:לרגע

הכתשלוהיוקרתיהמפוארהמרכזפתיחת

ירושלים?בשדרותאלהמברהבתיאטרון

הרפזתומיצילום:||רביבזיו הרפזתומיצילום:||רביבזיו

W₪₪₪₪₪KMקרבמתנהלאלהימים

בעי־כוחותורב■צר־

בש:־אביב,תלר״ת $1ST$1$1:שבST$

$2ND$1$2:שבND$הכ־המרכזנמצאמוקד

פואר

$TS1$הכפואר$TS1$

$DN2$הכפואר$DN2$כתשלוהחדש

ncשהוקם

TS1$$אד■TS1$$אד־־כספיתבהשקעה

$DN2$■אד$DN2$יריי;י־״בשדרות■■■■־■־■־

שלחורבותיועלביפו,

המיתולוגי.אלהמברהתיאטרון

גורליתהצבעהתיערךסוכותאחרימיד

לאפ־האםשתכריעהעיר,מועצתבמליאת

שר

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$חבר־ביניהםהמתנגדים,פתיחתו.את

מועצד

$TS1$חברמועצד$TS1$

$DN2$חברמועצד$DN2$מיפו,מוסלמיםדתואנשירת״ם

שתפגעמיסיונריתבבתשמדוברטוענים

הדתות.שלושביןששוררהעדיןבמרקם

התלהפלורליזםרוחבמהלך,המצדדיםלפי

המרכז.קיוםאתשוללתאינהאביבית

לפיעבדהכולחודשיםכמהלפניעד

עוראטאטקרםהיוקרתיוהבנייןהתוכנית

כשפרשתהשתבשמשהואזאבלוגידים,

גדול.בקולהתפוצצהפיגקלשטיץגורעו״ד

השיפוץפרויקטשלכיזםשימשהמשפטן

כתבולפיהסיינטולוגיה,כתבנייןשל

לביתהאחרוןבמאינגדושהוגשהאישום

אגףבראשלפגועניכההואהמחוז־,המשפט

שוטהאביב,תלבעירייתהבנייהעלהפיקוח

להפסקתצולהוציאהנחייתובעקבותחובל,

בני־חשודהואכןבמובפרויקט.העבודה

ס־ון

$TS1$בניסון$TS1$

$DN2$בניסון$DN2$לקבלבמטרההכתמבנהאתלפוצץ

מהתנועה.תקציבעוד

אךצלח,לאהמבנהאתלהרוסהניסיון

לפתיחתבאשררבותשאלותהעלתההפרשה

כרגעמתנהלשבההמרכזיתהזירההמרכז.

שחבריההעיר,מועצתמליאתה־אהמאבק

שינויאתלאשראםבקרובלהצביעאמורים

למכללה.מתיאטרוןהמקוםשלהייעור

כשמת־מגוונים,הצדדיםלשניהקולות

חת

$TS1$כשמתחת$TS1$

$DN2$כשמתחת$DN2$במי־המליאהאנשימוצפיםהשטחלפני

עליהם,להשפיעשמטרתםובמסמכיםרע

עו־אחרמצרממש.שללחציםהפעלתתוך

שניומצרהס״נטולוגיהמרכזאנש־מרים

בישראל.כתותלנפגעיהמרכזאנשי

שמתנ־בעירייה,בכירגורםלדבר־

מטעםלוביסטיםאפילוהמרכז,להקמתגד

מנסיםוהםלפעולהתחילוהסיינטולוגיה

פנושלהם״נציגיםההצבעה:עללהשפיע

מועצהחבריאלגםשפנויודעואניאל"

אמהההליך",בעדשנצביעבמטרהנוספים

■■

אךפשוט,טכניבהליךמדוברפניועל

ירוקאורלמעשהיעניקכזהאישורבפועל

במ־שנויהשפעילותוהמרכז,לפתיחת

חלוקת.

$TS1$.במחלוקת$TS1$

$DN2$.במחלוקת$DN2$המש־ועדתהחליטהביוני26ב־ $1ST$שמהr$1ST$

$2ND$שמהr$2ND$הייעודשינו־אתלאשרובנייהלתכנון

זוהחלטהשעלאלאלמכללה,מתיאטרון

הדתיים:הוועדהחבר־יד־עלעררהוגש

הרבבבאיוף,בנימיןלוברט,נפתל־הרב

הת־הערעורגפן.ושמואלזעפראנ'שלמה

קבל

$TS1$התקבל$TS1$

$DN2$התקבל$DN2$קול.שלחודועל

דורוןהוועדה,־ו׳׳רהפעילמכןלאחר

כפולבקוללהשתמשסמכותואתספיר,

תכריעשכאמורלמליאה,עברהוההצבעה

"לפ־לא.אוההיתראתלאשראםבקרוב

המידע

$TS1$לפהמידע"$TS1$

$DN2$לפהמידע"$DN2$בה־פוגעתהזוהבתקיבלנושאנחנו

ברה׳׳,

$TS1$,בהברה׳׳$TS1$

$DN2$,בהברה׳׳$DN2$שה־מקווה"אניזעפראנ־.הרבאומר

מליאה

$TS1$שהמליאה$TS1$

$DN2$שהמליאה$DN2$הבקשה״.אתלקבללאתחליט

חששות:לאותםמתייחסבעירייהגורם

יכולולאהאדם,אתמשעבדתהזו"הכת

ער־בעללמוסרירתיתןשהעירייהלהיות

כים

$TS1$ערכים$TS1$

$DN2$ערכים$DN2$עלההזהכשהנושאמיסיונרית.כתשל

מהס״נטולוג־הנציגיםלשםהגיעובוועדה,

בעי־הפנאטיהמבטאתלראותהיהואפשר

ניים

$TS1$בעיניים$TS1$

$DN2$בעיניים$DN2$.התנגדויות,ועדותכהרבההייתישלהם

להםפגעוכאילואחרת.נראהזההפעםאבל

אבלזאת,להסבירל־קשהנפשם.כציפור

דיבוק".מיןכהםש־שתחושההייתה

לשינוילבקשהמתייחסגפןשמואל

שםזה״מכללההתיאטרון:מבנהטלהייעוד

לי־־יכלוואנש־םלפעוליוכלושהםכדייפה

פול

$TS1$ליפול$TS1$

$DN2$ליפול$DN2$.אנש־םוישמכללהלאהםאבלברשתם

הםמסובנת.כתהםקשה.מאודמהפשנפגעו

באמתהםואולילאנשיםיסייעושהםטוענ־ם

לחלקאבלמהאנשים,לחלקבהתהלהיעזרו

לנ־שגםמזכיראנ־מאוד.רעיעשהזהאחר

שים

$TS1$לנשים$TS1$

$DN2$לנשים$DN2$בהתחלה.מאודטובהיהרצוןגואלשל

שתלשיגידואנש־םשיבואויודע"אנ־

פלו־בעדואניפלורליסטיתעירהיאאביב

רליזם.

$TS1$.פלורליזם$TS1$

$DN2$.פלורליזם$DN2$שלהםחסידלהיותחייבלאאנ־אבל

שלי״.הסיועאתלהםלתתחייבלאואני

ובעקבותופלורליזםבחופששדבקהמ־

סג־היאהמרכזפתיחתבעדתצביעגסכך

נית

$TS1$סגנית$TS1$

$DN2$סגנית$DN2$תומכת״אנ־להבי.מ־טלהעירייהראש

כמובדיוקבעירהסיינטולוגיהשלבקיום

שת־וכמוהמורמוניתבכנסייהשתמכת־

מכתי

$TS1$שתמכתי$TS1$

$DN2$שתמכתי$DN2$ברחוביהוהבעדיהקודמתבקדנציה

לתל"אסורמרצ.יו״ראומרתגרחנברג״.

חוקישהואמגוףהפעילותאתלמנועאביב

בהצלחה.אחרותארצותבהרבהופועל

המ־בוועדהשלדיוןגיליתי״להפתעת־



אנ־הארץ,מלחשהםאנשיםהגיעוקומית

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$מאלהחלקוהםמכירים,ואנישאתה

מדברתאנייאושר.שההליךלהםשחשוב

אחרים.מכובדיםואנשיםאדריכליםעל

השכל?עלהתחלקוכולםמה?שואלת,ואני

כעדאנימאומן?לנחמןרקניתנההבשורה

הדרךאתימצאאחרושכלהנפשבריאות

לפיאדםכתוב:בתורהגםהאור.אלשלו

יחיה".אמונתו

ח״זראפילויחיה,באמונתואדםרקלא

"זינו״לוקוראיםאםגםיחיה,באמונתו

שנה,מיליון75לפנ־שחיעריץהיהוהוא

חייזריםשלנשמותגעשבהרישתלהואאז

מימן.בפצצותההריםאתהפציץכךואחר

האברהרוןל.שלממשנתוחלקהר־זהו

הסיינטולוגיהאתשייסרהאמריקאיהפילוסוף

האדםמנפשלסלקהניסיוןשנה.60ב־לפני

מתוכניתחלקהואחייזריםנשמותאותןאת

אםגםבס״נטולוגיה.המתקדמיםהלימודים

ידועדווקאהאבררמופרך,לכםנשמעזה

משפטהנהולראיהבמילות־ו,שעומדכאדם

להר־רוצהמישהו"אםטבע:שהואמפורסם

וויה

$TS1$להרוויה$TS1$

$DN2$להרוויה$DN2$ה־אביותרהטובההדרךדולרמיליון

ועשה.אמרהדשה״.דתלהמציא

מו־הסיינטולוגיהכתנכסישלשוויים

ערך

$TS1$מוערך$TS1$

$DN2$מוערך$DN2$נפטרהאברהדולר.במיליארדהיום

תנועהאחריווהותירכמ־ליונר,86בשנת

ביןוחברים.מאמיניםמיליוניעםמשגשגת

השחק־אתלמנותניתןשבהםהמפורסמים

נים

$TS1$השחקנים$TS1$

$DN2$השחקנים$DN2$טרבולטה.וג׳וןקח־זטוםההוליוודיים

שו־טיפולשיטותמציעההסיינטולוגיה

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$הרוחניותהיכולותאתלשפרשמטרתן

לה־להםלסייעהאדם,בנישלוהפיזיות

תמודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$ולהגיעפסיכוסומטיותמחלותעם

הסיינטולוגיהאנשיתודעתית.לצלילות

הפסיכיאטריתלרפואהבהתנגדותםידועים

ריטלין.כגוןפסיכיאטריותולתרופות

באופןהוכרההסיינטולוגיהאחד,מצד

רווחכוונתללאכמוסדאודתיכמוסדרשמי

רבותבמדינותמשפטובתיממשלותידיעל

ספרד,איטליה,גרמניה,הברית,ארצותובהן

אךואוסטרליה.שבדיההונגריה,פורטוגל,

עיתו־ותחקיריםחקירהועדותשני,מצד

נאיים

$TS1$עיתונאיים$TS1$

$DN2$עיתונאיים$DN2$אוםטר־כמושונותבמדינותשנאספו

שימושעלהצביעובישראלוגםצרפתליה,

פסיכולוגית.מניפולציהשלבשיטות

הס־שלעשירעברגםישלס״נטולוגיה

בארצותהעולם.ברחביפליליותתבכויות

:•וב־הארגון,מבכיריתשעההורשעוהברית

k1deבאשמתהאברר,שלמנשותיואחת

הועמדוהתנועהבכיריקשר.וקשירתגניבה

TS1$$והאבבTS1$$והאב־העולם,ברחב־מדינותבמספרלדין

$DN2$והאבב$DN2$תחקיריםבעקבותזילנדמניוגורשעצמו

והשלכותיה.הסיינטולוגיהעל.חי

כיקבעהאוסטרליתפרלמנטריתועדה

הונאהכזב,של״מרקםהיאהסיינטולוגיה

משפטביתהרשיעשנתייםולפניופנטזיה״,

הסיינטולוגיההכנס״הבכיריאתבצרפת

מדו־איןכ־קבעהמשפטביתבהונאה.שם

לאבמכשיראםכילגיטימית,בדתבר

■;מחסידיבמרמהכספיםלהוצאתלגיטימי

הסיינטולוגיה.

כאלףישנםבישראלכיהןההערכות

של־אלפיםכמהועודפעיליםסיינטולוגים

קחו

$TS1$שלקחו$TS1$

$DN2$שלקחו$DN2$בת־הארגון.שלהשוניםבקורסיםחלק

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$ביןועדהבישראלהוקמה80ה־שנות

ברא־בישראל,הכתותלבדיקתמשרדית

שות

$TS1$בראשות$TS1$

$DN2$בראשות$DN2$וב־גלזר,תעסהמריםהכנסתחברת

שנת

$TS1$ובשנת$TS1$

$DN2$ובשנת$DN2$87
,'

ואיסוףמחקרשנותחמשלאחר

בר־הסיינטולוגיהאתהוועדהכללהמידע,

שימת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$בישראל.הפעילותהכתות

שבהןהשיטותבפירוטמצוינותבדוח

כן,כמובאויביו.לפגועכדיהארגוןנוקט

בי־הספרבבתילהפיץעברניסיוןלאור

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$האושר״אל"הדרךהנקראתחוברת

שלציבוריתועדההחליטההאברר,שניסח

לסיינטולוגיהלאפשרלאהחינוךמשרד

המרי־שלהלימודבמוסדותרגלדריסת

גה.

$TS1$.המריגה$TS1$

$DN2$.המריגה$DN2$אחדיםמרכזיםכיוםפועליםבישראל

תיאטרוןמבנה

אלהסברה.

כמהלפנעד

הלחודשים

ואזששו,כמודפק

פרשתהתפוצצה

פינקלשטיץגור

בדעתםיעלושלאלכת:מסרלהעבירמבקשיםרק״אנחנוסואלחי:חאלדעו״ד

בנטעמדוברעולמנו.להשקפתמנוגדתשהשקפתהבפעילותהעירבניאתלשתף

הדתות״שלושאתשמקדשתיפוכמובעירמקוםלושאיוזר



חיוביארגוןסגלהארץסלחלהבימסוכנתכתליכטנשטיין.הסברהצריךמשהרא!התנגשאגכר״ה.השתבשהכלפינקלשט״ן.ברונרהפוגעיםזעפראני.

בהםוהמרכזיכשהגדולסיינטולוגיה,של

לפחותאביב,בתלשונצינוברחובממוקם

ביפו.החרשהמרכזשייפתחער

■■

הכי־החרשהמרכזפתיחתלקראת

נו

$TS1$הכינו$TS1$

$DN2$הכינו$DN2$קצרתדמיתסרטוןהתנועהאנשי

מת־בסרטוןבעולם.הכתלחברישמיועד

פאריס

$TS1$מתפאריס$TS1$

$DN2$מתפאריס$DN2$שלביוקרתוהסיינטולוגיהחברי

בגו־מ״ר(,000,6והגדולהחרישהבניין

בה

$TS1$בגובה$TS1$

$DN2$בגובה$DN2$מוערכתבנייתוועלותקומותארבע

האילוסטרציהלפישקל.מיליון5.31בכ־

נחסכולאכיבנקללהביןניתןבסרטון,

היאזועוברהדווקאאבלבעיצובו.כספים

לה־גדוליםהכיהמתנגדיםאתשמקפיצה

קמתו:

$TS1$:להקמתו$TS1$

$DN2$:להקמתו$DN2$בישראל.כתותלנפגעיהמרכז

מפוארכךכלשבנייןהואשלי״החשש

מסוכנת״,לכתלגיטימציהייצורונוצץ

בראששעומדתליכטנשטיין,רחלמסבירה

בנייןליריוםכלשעובר״ארםהמרכז.

ומת־בתוכו,ישמהלראותנמשךמפואר

חיל

$TS1$ומתחיל$TS1$

$DN2$ומתחיל$DN2$הואלגיטימי.במשהושמדוברלחשוב

בעצםהיאשהסיינטולוגיהלכךמודעלא

משפחותשללהרסשגורמתמסוכנתכת

כאחד.וכלכלינפשיהרםויחידים

השפעההזהלמקוםשתהיהלי״ברור

שא־ספקליאיןהסביבה.עלמאודגדולה

נשים

$TS1$שאנשים$TS1$

$DN2$שאנשים$DN2$להצטרףהצעותיקבלובאזורשגרים

עללשמורצריכיםההוריםולבןלקורסים,

שלהם.הילדים

מהתאיםאנחנוביזועקים״אנחנו

אנ־מגיעיםאלינושם.האנשיםעלעובר

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$הםבסיינטולוגיה.שנה־שנתייםאחרי

יכולותליהבטיחוכילשם׳באתיאומרים,

אלאקורה,לאשזהרקולאיותר׳.טובות

והמצבנפשילטיפולזקוקיםאנשיםאותם

כילזכורצריךנפגע.מאורשלהםהכלכלי

ישראל,במדינתהגדולותהכתותאחתזו

מאנשיםפניותהרבההכילנושישהכתוזו

ממנה״.שנפגעו

המרכזשכרהמערכהלקראת

יועץשלשירותיואתבישראלהסיינטולוגי

כתותלנפגעי"המרכזסגל.שעיההתקשורת

אומרכת״,היאשהסיינטולוגיהלטעוןמנסה

סממניםללאחיוביארגוןזה"למעשהסגל.

מהכלל".יוצאיםחבר׳ההםכת.של

שקיב־הוקרהתעודתמציגגםסגל

לו

$TS1$שקיבלו$TS1$

$DN2$שקיבלו$DN2$עלחיפה,מעירייתהסיינטולוגיהאנשי

בא־שלהםההתנדבותיתוהתרומההסיוע

סון

$TS1$באסון$TS1$

$DN2$באסון$DN2$כשנה.לפניבכרמלהשריפה

ומכ־מהמשטרהחוץהיחידיםהיו״הם

בי

$TS1$ומכבי$TS1$

$DN2$ומכבי$DN2$הואהכרמל״,עלחפ״קלהםשהיההאש

עםעובדותהעולםבכל״משטרותמסביר.

בעו־למומחיםנחשביםהםהזה.הארגון

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$והת־סמיםאלימות,עםבהתמוררות

מכוויות

$TS1$והתמכוויות$TS1$

$DN2$והתמכוויות$DN2$.החרשהמבנהשיפוץאתבכלל

ואלהספורים,ימיםבתוךלהשליםאפשר

גורמיםשלוהפתיחהאתלמנועשמנסים

הפסדזהשםלאשהםיוםכללקהילה.נזק

לקהילה״.

■■

מספרהיפואיתלקהילההקשרעלגם

רבבחיובמדגישהואתרמית.סרטוןאותו

ולעש־בלומפילדלאצטדיוןהקרבהאת

רות

$TS1$ולעשרות$TS1$

$DN2$ולעשרות$DN2$מד־לשםשמגיעיםהאוהדיםאלפי

שבוע

$TS1$מדשבוע$TS1$

$DN2$מדשבוע$DN2$הסרטוןלפיוערביםיהודים

הספצי־המיקוםבשלכיבונאמרכןובמו

פי

$TS1$הספציפי$TS1$

$DN2$הספציפי$DN2$אנשיבעודבינלאומי.מרכזיהווההוא

בפנייהמנפנפיםבישראלהסיינטולוגיה

דווקאביפוהרתאנשיהדתות,לכלשלהם

נוכחהמעטה,בלשוןמרוצים,נשמעיםלא

העיד.בלבלהםשצמחהחדשהמרכז

השיח׳מכריזכאן",לחפשמהלהם״אין

ביפו,המוסלמים"אנחנו,מחאמיד.מוחמר

לפניהאלה.לאנשיםלהצטרףנרצהלא

שלגלהובילוהםהשיפוץאתסיימושהם

פינ־פרשתאתזוכריםכולנוביפו.רשע

קלשטיין.

$TS1$.פינקלשטיין$TS1$

$DN2$.פינקלשטיין$DN2$הביאוהםמהאגדות,היהלאזה

שהםמצפיםלאאנחנוהקללה.אתאיתם

יודע,שאניממהליפו.שלוםאושלווהיביאו

מושכיםמגזלנות,שמתקיימיםאנשיםהם

ביפו".רצוייםלאאנשיםהםכסף.מאנשים

עג׳־שלהוועדיו׳׳ראגברייה,כמאלגם

מי,

$TS1$,עג׳מי$TS1$

$DN2$,עג׳מי$DN2$״המ־המירה:עליתרמפויסנשמעאינו

רכז

$TS1$״המרכז$TS1$

$DN2$״המרכז$DN2$שלבקיומוככופרנתפסלסייגטולוגיה

תפי־ביןהתנגשויותפהישולכןאלוהים,

סות.

$TS1$.תפיסות$TS1$

$DN2$.תפיסות$DN2$בסךוהדתותתרבותיתרבהיאיפו

יפרכזהמרכזאזיפה,כאןמסתדרותהכול

זר״.כנטענתפסהואהאיזון.את

anלקהילהיתרמושדווקאטוענים

סמים.שלבבעיותויסייעו

ינג־שלאגמילה.מרכזיישכך״לשם

נו

$TS1$ינגנו$TS1$

$DN2$ינגנו$DN2$מזה,חוץהסמים.בעיותשלהענייןעל

הבנייןאתבוניםשקורםזהבעינייתמוה

מאוראניהרישיון.אתמבקשיםכךואחר

אניאבללהם,תאשרלאשהעירייהמקווה

זהאתשבנהשמילהאמיןליקשהריאלי.

לה־דברשלבסופולושיאשרוהתכווןלא

שלים

$TS1$להשלים$TS1$

$DN2$להשלים$DN2$הבנייה״.את

לד־מצטרףמהם״,מפחדיםלא״אנחנו

ברים

$TS1$לדברים$TS1$

$DN2$לדברים$DN2$המועצהיו׳׳רסואלחי,חאלדעו״דגם

להע־מבקשיםרק"אנחנוביפו.המוסלמית

ביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$אתלשתףבדעתםיעלושלאלכת:מסר

לה־מנוגדתשהשקפתהכפעילותהעירבני

שקפת

$TS1$להשקפת$TS1$

$DN2$להשקפת$DN2$.שלאמהעירייהמצפההייתיעולמנו

כזו.פרובוקטיביתלפעילותגושפנקהתיתן

יפוכמובעירמקוםלושאיןזרבנטעמדובר

הדתות״.שלושאתשמקדשת

המוע־חברמשהראוי,אחמדזאתעם

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$שלבפתיחתותומריפו,ותושבממרצ

הדתאנשיאתמכברמאור״אניהמרכז.

רקאניהתנגדות,שמביעיםהמוסלמים

בת־מספקתעבודהנעשתהשטרםחושב

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$,חברלא"אניאומר.הואההסברה״

באשראדםכלמכבדאולםבסיינטולוגיה,

כדתלייתערבלאאחדאףעודכלהוא.

לו.אתערבלאאנישלי,באמונהאושלי

שד־ובעיקרשיפולזכורגם״צריך

רות

$TS1$שדרות$TS1$

$DN2$שדרות$DN2$מדיארוכותמשניםסבלוירושלים

מוד־מרכזמתמשכות.ועבודותהזנחהשל

רני

$TS1$מודרני$TS1$

$DN2$מודרני$DN2$שללליבהמבקריםאלפיימשוךשכזה

סבלה״.שכהלשדרהפרנסהויביאהשדרה

משה־אתלהביןמצליחלאאגברייה

ראוי:

$TS1$:משהראוי$TS1$

$DN2$:משהראוי$DN2$אבלמתנגד,לאשהואאותי"מפתיע

אותה".מכבדיםואנחנוהחלטתוזו

המנהיגיםשלההתנגדותעוצמת

להפך.סגל,שעיהאתמבהילהלאהיפואים

כאלףעליהשחתומיםעצומהמציגהוא

בפתיחתתומכיםשדווקאיפומתושבי

הסיינטולוגי.המרכז

הע־עלהתושביםאתלהחתים״הוחלט

צומה

$TS1$העצומה$TS1$

$DN2$העצומה$DN2$המועצה״,לחברישמשקריםמכיוון

כתות,לנפגעילמרכזדבריואתמכווןסגל

הקלעים.מאחוריבחוטיםמושךשלטענתו

לבופ־נחשבתשהק״נטולוג־השטוען"נד

דת

$TS1$לבופדת$TS1$

$DN2$לבופדת$DN2$,טועניםבורות.מתוךזאתאומרבדת

הםנכון.לאוזהטקסיםמיניכללהםשיש

הארגוןשלהבעיותאחתכת.לאבוודאי

אבלהם.מיבדיוקיודעיםשלאהיאהזה

הואהסיינטולוגיהמיסודותאחדלמעשה,

לאישאגב,האחרות.הדתותאתלכבד

בסיינטולוגיה״.דתייםחבריםמעט

לפתיחתהמתנגדיםשלנוספתטענה

שנב־ההיסטורילבנייןנוגעתביפוהמרכז

חר

$TS1$שנבחר$TS1$

$DN2$שנבחר$DN2$בש־אלהמברר.תיאטרוןאותו,להכיל

דרות

$TS1$בשדרות$TS1$

$DN2$בשדרות$DN2$.ושימש1936ב־הוקםהואירושלים

וחשוב.גדולקולנועכביתדרכובתחילת

יפולתושביתרבותי־ערבימרכזהיווההוא

אליו.נהרוהסביבהארצותמכלואנשים

אוםכוללשם,הופיעוהערביהזמרגדולי

מוראד.ולילהאל־אטרשפרידכולתום,

אבלעיניים,ומנקרגדולהזה"המרכז

תר־כמרכזמוכרהיהאלהמברה48לפני

בות

$TS1$תרבות$TS1$

$DN2$תרבות$DN2$אנשיםאליולמשוךשנהגפלסטיני

״היהאגברייה.מצייןהתיכון״,המזרחמכל

לה־ולאערביתרבותמרכזבולהקיםנכון

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$מקוםפהלהםולתתבמירכאותדת

מלאכים״.של

בסמלמדוברכיטועןבעירייהגורם

הוא״אלהמברהלהיפגע:שעומריפואי

לקחתאפשרואירודותזהתרבותיאייקון

שלהתרבותבהיכלמרובדיד,בהינףאותו

שנים״.עשרותכבריפו

שהועברהסיינטולוגיהמרכזשלבמסמך

הגור־ההצבעהלקראתהעירייהלמליאת

לית

$TS1$הגורלית$TS1$

$DN2$הגורלית$DN2$אחתהמקום,שלתמונותשתימוצגות

האח־בימיםוהשנייההשיפוץטרםצולמה

רונים.

$TS1$.האחרונים$TS1$

$DN2$.האחרונים$DN2$עצמן״,בעדמדברותאלה״תמונות

הבקשהלולאכילכול"ובריבפנייה.נכתב

זהמפוארבנייןונותרהיהחורג,לשימוש

ומוזנח״.נטושהיינוהקודם,במצבו

הספרדי,הראשיהרבכתבהשבוע

לעזוראיןכימאוד״ברורעמאר:שלמה

שאלהסימניאשרוארגוןלכתולסייע

וב־וכיוון,צרבכללנגדועומדיםגדולים

וודאי

$TS1$ובוודאי$TS1$

$DN2$ובוודאי$DN2$להימנעראויגוונאכהאישככל

פעולותיהםהתבררושלאזמןכלמתמיכה

דרכם.צדקתנתבררהולא

תהווהזולכתחשוביםגורמים״עזרת

שזהוותמיכה,אישורלגיטימציה,מתן

בענייניםכיליבריאחראי.בלתידבר

תעשה'ואלב׳שבלנהוגישודומיהםכאלה

יגרמוהיוםבבואאשרמצעדיםולהימנע

מקבליהם״.אצללחרטה

יועץשלשירותיואתבישראלהסיינטולוגיהמרכזשכרהמערכהלקראת

היאשהסיינטולוגיהלטעוןמנסהכתותלנפגעי״המרכזסגל:שעיההתקשורת

מהכלל״יוצאיםחבריההםכת.שלסממניםללאחיוביארגוןזהלמעשהכת.

בעירייה:נוהם

הוא"אלהםם־ה

תרבותיאייקון

ואידורותזה

ל־קחתאפשר

mnיוכהינף


