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. ומכאן העיכוב המסוים במענה, שהועברה אלינו ערב ראש השנה, הנני להשיב על פנייתך שבנדון

רואה עניין ציבורי מרכזי  ('המרכז': להלן)שהמרכז הישראלי לנפגעי כתות , ראשית יש להדגיש .1

המרכז . ועניינים הקשורים בה" הרא קרישנה חריש"בהפצת מידע לגבי פעילותה של קבוצת 

רואה בקבוצה זו בה חברים מרשיך את אחת הקבוצות בעלות המאפיינים הכתתיים המובהקים 

 .ביותר

בלי קשר לעמדת מרשיך בעניין – ומכאן שלצורך העניין , נקודת מוצא זו אינה מותקפת במכתבך .2

שאין חולק שהם , לקוחותיך, ואולם. זו נקודת המוצא בקשר לפנייתך– זה שהיא בודאי שונה 

מבקשים לבנות , מחוייבים לה ולגורו העומדת בראשה, חברים מן המניין בקבוצה כתתית זו

 .שבנדוןכתתית לבין הפעילות העסקית הבין היותם חברים בקבוצה " חומה סינית"

שכן אחד , כזו בכלל אפשרית" חומה סינית"ספק רב אם מבחינה רעיונית עקרונית , ראשית .3

המאפיינים המובהקים של חברות בקבוצה בעלת מאפיינים כתתיים הוא מחויבות מוחלטת של 

 .העומד בראשה בכל אשר פועל" גורו"החבר לפעול להפצת תורתה של הקבוצה ושל ה

כאשר קיים קשר מבחינת הפעילות העסקית למהות הרוחנית של הקבוצה , קל וחומר בענייננו .4

 .(לרבות נוכחות בולטת של ספרי גורו הקבוצה עצמה, ספרי הרא קרישנה, "הודו")הכתתית 

כי אמנם במסגרת הפעילות העסקית , המכתב נשוא פנייתך נשלח רק לאחר שהמרכז ווידא, שנית .5

או מי מטעמם את השיג ושיח עם המבקרים /מנצלים מרשיך ו, של מרשיך במהלך הירידים

לשם הפצת דברה – שלה " תוצר לוואי"אם כתכלית העיקרית מלכתחילה ואם כ– המתעניינים 

 .'לרבות הזמנת מתעניינים לפעילויות וכו, של הקבוצה והגורו וקידום מטרותיה

מבקרים ביריד שהביעו ראשית . והדברים וודאו, שבנו ובדקנו את עצמנו גם לאחר קבלת פנייתך .6

זכו מצד מפעילי היריד להזמנה , ("ניסיונות הדחה"ללא שום )' התעניינות ברקע של העסק וכו

 .'להשתתף בפעילויות וכו, להתוודע לקבוצה

של , "עסקית"לרבות פעילות , "פעילויות חוץ"דפוס פעילות זה מתיישב לחלוטין עם הידוע לנו על  .7

 .חברי קבוצות בעלות מאפיינים כתתיים

אין בידינו למנוע מאיש לנקוט . ( למכתבך12' ס)לעניין ההתראה בדבר נקיטה בהליכים משפטיים  .8

ככל שייעשה כן יעמוד המרכז על העניין הציבורי שבפרסום המידע ויבסס ". הליכים משפטיים"ב

ייטיב , על כל הכרוך בו, אנו בספק רב אם ניהול הליך כאמור, מכל מקום. את סבירות הפרסום

 .ועם קבוצת הרא קרישנה חריש בכלל, עם פעילותם של ירידי הודו בפרט

 

,  בברכה

רחל ליכטנשטיין 
מנהלת 

 

 המרכז הישראלי לנפגעי כתות

 52415רמת גן , 3אלימלך ' רח

 03-6708811: טל

 03/6708822: פקס


