
 למיסוד בהשקעה חוסר בו ״ניכר
 שנים במשך מחפש והוא יציב, עיסוק

 בדרך־כלל — לחייו רוחנית משמעות
 מי־ בדתות שונות התנסויות של בצורה

 קיים בדרך־כלל וכר. מדיטציה זרחיות,
 של ההזדהות מודל נגד פנימי מאבק בו

 לו וחסרה צמח, ממנו הבינוני, המעמד
חבר מוסדות כלפי ריגשית מחוייבות

 במוסדות וכלה במישפחה (החל תיים
 לכל מתלווה קרובות, לעיתים דתיים).

 ביטחון־עצמי חוסר חברתי, ניכור אלה
אמו ורגישות דיכאונות מתחים, בולט,

 שונים משברים גם גבוהה. ציונלית
 איבוד או בבחינות כישלונות כמו:

הצ לכיוון אותו לדחוף עלולים חבר/ה
לכת. טרפות

 קרקע מהווים אלה נפשיים ״מצבים
 ציידי של לפעילותם ביותר פוריה

למע השונות... הכתות מקרב הנפשות
 את פותר המצטרף שאין רק לא שה,

 עצמו, את מוצא שהוא אלא בעיותיו,
 בידי מרצון שבוי כשהוא קצר, זמן תוך

 ביקורת חוש ללא כאוטומט פועל הכת,
 ובסופו האמריקאי) בסלנג 201111710

 קשה באופן בנפשו ניזוק דבר של
ביותר.'
 בדוח נסקרות זו אחר בזו

השונות: הכתות
 האלוהי האור שליחות •
 נולד מהראג׳י גורו מהראגיי): (גורו

המסו לפי הודו. בצפון 1957 בדצמבר
 התחיל הכת, של ההסברה בחומר פר

 כבר רוח בנושאי הרצאות לתת הגורו
 התחיל שש ובגיל וחצי, שנתיים בגיל

 לפי באנגלית... גם למעריציו לפנות
משתת שילדיהם הורים של הידיעות

 שפעילות נראה הכת, בפגישות פים
 כיום .1973 בשנת התחילה בארץ הכת

 השונות בקומונות וגרים בכת חברים
 איש 100כ־ יש בנוסף, איש. 270כ־

למיפגשים. הבאים
 על מצביעות שבידינו הידיעות אין

 על רמזים ישנם אולם פלילית, פעילות
וכדומה). (מט״ח כלכליות עבירות
 קבוצת מרגה: אננדה •

 שהחומר קבוצה הינה מרגה האננדה
 כי ידוע מועט. הינו עליה הספרותי
 אין אך רגהוביבה. ארקייה הוא מייסדה

 הכת יסוד אודות ועל אודותיו מידע
 מאמינים הכת חברי והתפתחותה...

 באמצעות המושגת אושר, חיי בדרך
 נמצא הכת מרכז גבוה... עצמי ריכוז

 מרגה אננדה — בארץ בשטוקהולם.
 הפחות הפעילות הקבוצות אחת היא

 50 עד 30שכ־ הטוענים יש מוכרות.
סטו חיילים, בני־נוער, ביניהם איש.

 הכת רזי את למדו מבוגרים וגם דנטים
פעי על אינדיקציה אין בה... ופעילים

הכת. בתור פלילית לות
 1919ב־ נולדה ברגר: אמה •

 השתלמה ושם קטנה, בעיירה בגרמניה
 בחייה נקודת־המיפנה במוסד. כאחות

 פיתאומי באופן שנרפאה אחרי היתה
 מרפא.״ כחשוכת הידועה ממחלה
 כת״. הקבוצה אין ברגר אמה לטענת

 שומרים הקבוצה(בזיכרון־יעקב) חברי
הנוצ האמונה עקרונות על בקפדנות

מתרו ורק אך מקבלת היא כסף רית...
 הקבוצה וחסידיה... מאמיניה של מות

 אדמה... של דונמים מאות על שולטת
במת לפעול הקבוצה ממשיכה כיום

 שקט חיים אורח עם הקיבוצית, כונתה
 אמנם אם לדעת וקשה — וצנוע

 מיסיונרית. בפעילות זו קבוצה עוסקת
 פעילות מכל רחוקה שהקבוצה ודאי

פלילית.
 של הרוחני מנהיגה בהג׳ואן: •

 שרי הקרוי גורו, בהג׳ואן הוא הכת
 המתגורר ,1931 הודו, יליד ראג׳ניש,

 של האידיאולוגיה בארצות״הברית...
ההג יסודות על נשענת הקבוצה חברי
 תחת לאנושות ושירות העצמית שמה

בארץ כמור״.״ לרעך ״ואהבת הסיסמה

 במיס־ נוסף לגידול קושי, כל ללא פות,
חבריהן.״ ובמיספר בישראל הכתות פר

 באיפיון מסתפק אינו המחקר
 גם בו יש הכתות. תופעת של החברתי

 החבר של הנפשית לדמותו התייחסות
הבודד:

 בדרך- הוא בכת הממוצע ״החבר
 הבגרות או ההתבגרות בגיל צעיר כלל

 הוא ).25־17 (בדרך־כלל המוקדמת
 סובל ואינו הבינוני למעמד משתייר

 בעל הוא בררך־כלל כלכלי. מחסור
אינטלי כלשהי, ברמה גבוה חינוך
ונאיבי. ומעלה ממוצעת גנציה
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המדי אגודת מייסד נראה כך ■יייוג מהש מהוישי
 הודי הטראנסצצדנטלית, טציה

 שבשווייץ. הבת במרכז מותרות חיי חי הוא ועתה לסן־פרנציסקו, עקר
וקרישנה. ברהמה פולחן יוגי: מהש המהרישי אגודת של האמונה יקר

 שהכינה הסודי, לדוח בהקדמה
 הפועלות הכתות על ישראל ־שטרת

 של הפוליטי האופי מובהר *רץ,
נאמר: ׳1 בעמוד מחקר.

 הופנו האחרונה השנה ״במרוצת ן
 מודיעידסחקר), (מחלקת ממ״ן
 לנושא הקשורות שאילתות ־ספר
 בישראל. ופעילותן הדתיות :תות
 התשובות מתן לצורך החומר ־סוף

 שכמעט שהוברר מאחר בקשיים, קל1|
 חומר ישראל במישטרת מצוי א

זה.״ :ושא
 הוגשו לא למישטרה — כלומר

 לכאורה, פליליות, עבירות על לונות
 על־ידי או הכתות על־ידי ובוצעו
 אל שהופנו שאילתות בעקבות בריהן.

 על־ידי בורג, יוסף הד״ר ור־הפנים,
 על שרכבו פירסומת, תאבי ח״כים מה

 המישטרה החליטה הדתית, הכפייה ל
בנושא. מודיעיני מחקר ערוד
 המישטרה של הסודי הדוח את
 ורב־סמלת סופרין גלעד פקד יכרו
 הוכתר מדוע כלל ברור לא יודפת. ווה
 סיווג המסמנת ״שמור״, במילה דוח

 שלפי מכיוון סודיות, של סויים
 חובר עצמם, המחברים של :רותם

 סמך ועל גלוי, מידע סמר על דוח
 לא בנושא. הבקיאים אנשים עם זיחות
מיוחדת. חקירה שום ערכה

 פעולו־ נסקרות המישטרתי בדוח
 הפועלות שונות, כתות 11 של ;יהן

 הכתות מן ואחת אחת כל על ישראל.
 הכת, לאופי הנוגע כללי, מידע ש

 בעולם גם — בה הפעילות 'צורת
 הכת פעולות ופירוט — !רחב

 שמות מופיעים זה בכלל :ישראל.
 ומצויינים הכתות, מנהיגי של כתובות
פעילותן. ;קומות
 כת. לכל המתייחם מיוחד, סעיף

 או לה המיוחס הפלילית בפעילות וגע
'חבריה.

 כך שיערו לא אולי המחקר מזמיני
 ממנו המשתמעות מסקנות אבל -

 שכן, כבומרנג, אליהם לחזור גלולות
 משמעותי הבדל כל שאין ממנו וסתבר

הכ ובין השונות המיסטיות הכתות :ין
 סעיפים מכמה לסוגיהן. היהודיות נות

 כלפי חריף כתב־אישום עולה :מחקר
הישראלית. ;חברה
 מודיעין מחלקת הכינה הדוח את

האר במטה החקירות אגף של ׳בילוש
 מתוך תמונה המישטרה(ראה של ד

זה) בעמוד זדוח

לפרט. סירב המישטרה דובר
 נסקרת הסורי המישטרתי בדו״ח
 ומובאת בישראל, הכתות :תפתחות

 התופעה: להתפשטות הסיבות הערכת
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המונח 7ע
 בסוף בארץ הכתות של ״תחילתן

 עם ',70ה־ שנות ובראשית '60ה־ שנות
 המדיטציה הסיינטולוגיה, של כניסתן

 עד מהראג׳י. והגורו הטראנסנדנטלית
 איטית, הכתות התפתחות היתה 1977
בנושא... ניכרת תאוצה חלה מאז אולם

בישר התופעה להתפתחות .״הרקע
 החברה עוברת גיסא, מחד כפול. אל

 מי־ התערערות של תהליך הישראלית
 הסובלנות גדילת ושל חברתיים בנים
 שעוברת כפי — חדשים רעיונות כלפי

 סובלנות כי (אם המערבית החברה כל
 הקיימת מזו בהרבה קטנה זאת

 מאידך ובאירופה). בארצות־הברית
מש הישראלית החברה על עובר גיסא,

 הגורם יהודיים, סממנים בעל חריף בר
 לפית־ לפנות השורה" ״מן לאזרחים גם

 פונים היו לא אחרות שבנסיבות רונות,
אליהם.

בסבי הלוחם עם, של החיים ״מתח
 ריבוי גבוה. הוא המאה, תחילת מאז בתו

 את לראות האפשרות וחוסר המילחמות
 תחושת גורמים המזויין המאבק קץ

 של מחירה לכדאיות ביחס פסימיות
 יום־ מילחמת משבר אחרי הציונות.

 עירעור של תהליכים החלו הכיפורים
 ומאז בחברה, שונות במנהיגויות האמון
 בית ד״ר הפסיכולוג דיברי (לפי 1977

 חברתי קיטוב ומתבלט הולך הלחמי)
בישראל. העם בקרב

 הרגישה בחברה ניכרת ״שיכבה
 וכי רגליה מתחת נשמטת שהקרקע

 חונכה, שעליו שלם, ערכים עולם
 ותחושת יאוש מבוכה, והולך. מתמוטט

 לחוסר רבים מובילים אובדן־דרך
 המצב, את לתקן אמונהבאפשרותם

 הגאולה את לחפש אותם ומעודדים
 המרוחקים ובמישורים פרטי באופן
 הקשה. החזות בעלי היום־יום. מחיי

 אכן, הם, לכתות המצטרפים מרבית
 צעירים — ובעיקר אלה, שכבות יוצאי

העובדת. בהתיישבות שמוצאם
 כתות של פריחתן חלה ״כאמור,

 רקע על התקופות, כל במשר שונות,
המ של סימניו חברתיים. משברים של

 בשנים מדינת־ישראל את הפוקד שבר.
 במיוחד והולכים, מחריפים האחרונות,
לצ־ ניתן לפיכר, האחרונים. בחודשים

טראנטצנדנ־ למדיטציה האגודה של מנהיגה זהו
י|/  שישה בארץ יש לאגודה תיק. גד בישראל, טלית 11 111 1 י

 הפועלות השונות הכתות שבין והמצליחה הגדולה והיא סניפים,
בראשן. גם עומד שתיק מישנה, אגודות כמה יש לאגודה בישראל.

 מישטות־ את הנעיל בודג, ■וסו המכו״ר, ראש
 הזחת הדתיות הנחות נגד דת במירחמת ■שואל

שדותיהם לחשוף התיימר שד• ודו״ח־מודיעיו -


