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 למעומ^וח ״מהפכה״ ומציע שחי מהפכות:
 תמוד רות מיוחדת ושונה בפשיעה ובעבריינות.

 להגנה עצמית, התתילו לדבר עברית (!), וייסדו ״קבוצה״

 ״כל רואיהם אמרו עליהם: איזה מין בני אדם משונים!״

 שימו לב, ״הם״, ברבים. הם בעצם אישרו את מה שהרצ7

 קבע, שהגשמת הרעיון תלויה רק במספר הדבקים בו. מספרכ

 היה זעום, אבל היו מםפר,לא איש בודד. והם ״אמרו ועשו״, ל*

 רק דיברו. אלה הם שני נעלמים או משתנים חשובים בהצלחה

 מהפכות: שיהיו מספר אנשים ושלא יסתפקו בדיבורים אל*

 יגשימו משהו בפועל.

 המהפכה הציונית הצליחה כידוע, כולל אותה קבוצה, שייסדו

 אנשי העלייה השנייה שהפכה לתנועה הקיבוצית, צורת תיינ

 מהפכנית שביטלה את ההבדלים בין עניים לעשירים. לא הייתו

 ועדיין אין כמוה בעולם. צורת תיים זו פרתה והתחקה מעמז

 5-4 דורות עד ששמנה ובעטה והיא מתפרקת, לפחות ביתכ

 לערכי מייסדיה כפי שהונצתו באותו שיר:

 ״הם אמרו: נייסד קבוצה

 ונהיה אנשים אחים

 ובכל, משרוך נעל ועד חולצה

 נתתלק בלבבות שמחים.״

 וזאת האמת ההיסטורית. ואת לא אגדה. ואלמלא קמר

 והייתה התנועה הקיבוצית - מישהו כאן או בעולם היה מעלר

 בדעתו שדבר כזה בכלל אפשרי? ־ אולי רק בודדים, בעל

 הרוח המהפכנית.

 כך גורל אותה מהפכה. אך גורלם של המהפכנים? מה אמרו

 עליהם לאחר שהצליתו?

 "... הם אומרים: עם חורשים וזורעים ובונים.

 מי פילל? מי חלם? מה שונים הזמנים!

 וכל רואיהם / אומרים עליהם:

 איזה מין בני אדם משונים.

 הדברים כה פשוטים... מה לרגוש ולתהות?

 באמת בני אדם משונים מאוד!״

!  דעי
 א ולק נצר הפכן

 הכותב מציג עמדה
 מפלגה מסוג אחר וה

 המניע V:w1:31,־ וו
 הדבר הקשה ביותר היה להחליט בשביל מה לכתוב על מהפכה

 או מהפכנות. בשביל מי? אני מכיר אנשים רבים בארן שהפ

 מוכשרים, מלומדים, מפוכתים, מבריקים, מעמיקים, מצליתים

 לא מכיר אף אהד שהוא מהפכן. לא מכיר גם אתד שישמת אב

 דביקו לו את התואר הזה, ״מהפכן״. הוא או היא יחששו שיראו

 בהם פרייר או דינוזאור שכבר עבר זמנו, או סתם כישלון. ואב

 תשאלו אנשים איוו משמעות יש למהפכה בימינו, יעלו ע7

 דעתם מושגים כמו ״מהפכה בשיווק״, ״מהפכה במטבח״

 מהפכת מחירים״, ״גלולה מהפכניח״ וכד.

 כשכותבים "צוואה״ סולחים לך יותר בדרך כלל, גם אם אי

 לך מניע ראוי. תמיד אפשר לומר ״למען הדורות הבאים״. כן

 סלתתי לעצמי.

 אלה האילנות הגבוהים שאני נתלה בהם:

 1) תיאודור הרצל רצה לעשות מהפכה אמתית. הוא כתג

 חוברת קטנה בגרמנית, מדינת היהודים. אולם שום מו״7

 מכובד בווינה לא היה מוכן להוציאה לאור. הרצל, כמו כ7

 מהפכן המביא רעיון חדש וזר לעולם, חייב היה להתמודד עפ

 הטענה הצפויה, ״איזה סיכוי יש לזה במציאות?״ - בהקדמו

 לאותה תוברת הוא כתב אפוא את דעתו על כך: ״הגשמח

 הרעיון תלויה רק במספר הדבקים בו״. זהו ניסוח ריאליסטי

 המציב את אחד הנעלמים בנוםתה המנסה לתזות את סיכוי

 התגשמוחו של כל רעיון מהפכני, בין שהוא טוב ובין שלא. אנ

 נתלה בה ביתס לסיכויי הרעיונות המהפכניים שאני מתכונן

 להגיש לכם: אם לא תרצו זאת אגדה. מהפכן איננו סוכן מכירוח

 שאצלו ״הצלחה מובטחת״.

 2) נתן אלתרמן כתב בהערכה רבה על אנשי העלייה השנייה

 ״הם היו עלמים צעירים - הן היו עלמות צעירות...״. צעיריפ

(״הם אמרו: אין זה די לדבו י  אלה - כל מה שעשו היה מהפכנ

ו  על ציון ועל ארן אבות...״ - ״זאת אמרו ועשו״. ועם כל מ

 שעשו - עלו ארצה, התחילו לעבוד את האדמה, התארגנו



 מ >)
 כותו הלקח?

 ^ל תהיו כאותם ״כל רואיהם״ שאמרו מה שאמרו על אנשי

 עלייה השנייה. ראו זאת כחובת כבוד אישית ומוסרית לקבל

ן אפשרות של מהפכה מושגית במושגים שלכם, גם  לב חפ

 ^ם אתם מצליחים להסתדר מצוין עם המושגים שיש לכם.

 קשבה אמתית למה שעשוי לתבוע מכם שינוי תפיסה היא

 mm אינטלקטואלי שצפוי להיות כואב, כמו הכאב שחש
 >ןדם ששוחטים את פרתו הקדושה, הישנה והמוכרת. למשל,

 פרה הקדושה הגועה כבר מאות שנים ״את טבע האדם אי־

 ^פשר לשנות!״. ערכי המדע וחובת הכנות האינטלקטואלית

 :וחייבים לבחון כל רעיון חדש, גם כזה ה״שוחט פרה קדושה״

 טל חשיבה ממוסדת ומקובעת. לדעת רבים וטובים זאת אפילו

 זובתכם, חובת ״האצילות המחייבת״ בעולם האקדמי, שאם

א כן אתם כמו כל ההמונים שמלכתחילה לא היו פותחים את 1 

 פי החוברת הזאת העוסקת במושג ״מהפכה״.

 שתי הצעות מהפכניות לדוגמה, לטיפולכם.

 אם לא לטיפולכם - לפחות השתמשו בהן כנקודות בוחן
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 ה בין נפיחת רוח מהפכנית למהפכה
 צינית?

 מידת הרצינות או האמת של המושג ״מהפכה״ נמדדת

 כמרחק שבין הרעיון או המעשה ה״מהפכני״, ובין המושגים

 המקובלים-הממוסדים באותה חברה באותו זמן. אם הרעיון

 התקבל בקלות על הבריות כמו ״מהפכה בשיווק״ ו״גלולה

 ההפכנית״; או אם הוא מובע כססמה מפיחת רגש (״אני ואתה

 :שנה את העולם!״, ״פועלי כל הארצוח התאחדו!״ וכד׳) ולא

 :תוכנית פעולה האומרת, לפחות בערך, מי יעשה מה ואיך

- זאת לא ״מהפכה אמתית״. אם הצעת שינוי חברתי כלשהו

 העוררת תדהמה, דחייה, ביטול, לעג כללי או זעם - זאת

 הצעה מהפכנית באמת. אם ההצעה המהפכנית מעשית או לא,

 הבוססת על נתוני אמת או לא - זו כבר שאלה אחרת. אלא

 טעל פי התאוריה בתחום, רעיונוח םהפכניים לא נדחים משום

 טמישהו בדק ומצא וניסה ונוכח שהם לא טובים, אלא מפני

 טלא טורחים בכלל לבדוק אם כן או לא. הם נדחים על הסף

 הפני שהם לא מקובלים, ״משונים״.



 שתמכו בה רוב הקבוצות תהיה החלטת המפלגה.

 אין מנהיגות ממוסדת - מקור נצחי זה טל אי־שוויון

 ושחיתות נעלם. פעילי המפלגה רק מבצעים את ההחלטות ש7

 כלל החברים ומתחלפים אחרי תקופת כהונה אחת, שום ישבן

 לא יכול לדבוק בשום כיסא. מי ש״רך״ לתפקיד, חייב להיבחו

 על ידי קבוצתו שבה מכירים אותו או אותה אישית. (אחרי

 המהפכה הזאת, יסתכלו על ״פריימרים״ עם המועמדים הבונים

ת עצמם ולקנות קולות,  להם ״תדמית״ שקרית כדי למכור א

 כמו על טקס פרימיטיבי עתיק ולא יכינו איך היינו נחשלים

 כל כך...). אחר כך מועמדי הקבוצות מתכנסים יחד, מכירים

 אישית, מציגים את עצמם ואת כישוריהם, בוחנים זה את זה

 ובוחרים את העולים לשלב הבא, אם יש צורך. הכול אישי

 ואנושי.

 ההוויה ה״מפלגתית״ האישית ואיכות החיים הפוליטיים

דן להחליט החלטוח  קבעו בקבוצות הקטנות שעיקר תפקי

 שבמפלגות הקיימות המנהיגים מחליטים. התוכנית המהפכניח

 דואגת שחברים ירצו לבוא גם בפעם הבאה. ברור שאי־אפשו

 לשנות בבת אחת את התנהגותם של אנשים, הרגילים לחיוח

 בתרבות תחרותית שבה פועלים בתוקפנות ובםניפולציות;

 או לשפר בבת אחת את כישוריהם בהבנה הדדית ופעולו

 משותפת. המודל הארגוני מציע מסגרת של תהליך קבלת החלטוח

 שבו התנאים הטובים ביותר, על פי הידע הרלוונטי, לשמירה

 על ערכי השוויון, ליעילות ולחלוקה צודקת של הזמן המשותף,

 לאיכות החיים כולל טיפול גלוי והוגן בבעיות וסכסוכים ביךאישיים

 ולמניעת השתלטות של יחידים. הוא כולל גם משוב - אחה

 ההמצאות הגדולות של תורת יחסי אנוש בקבוצות, שבאמצעותה

 בולים גם מבוגרים לקבל מחבריהם הכוונה ומידע על התנהגותם

 כאן ועכשיו. הדבר מאפשר להם להבין איך כוונותיהם הטובוח

 מתקבלות על דעת הזולת, ובכך ליטול כמה קורות מבין עיניהם,

 שאחרת םעולם לא היו םנחשים שהן שם.

 מהפכה מם׳ 2
 רפורמה בהתמודדות עם פשיעה ועבריינות

 הרעיון הוא שהחברה והחוק יחליטו לוותר, עקרונית, ע7

 ענישה. זו תהיה מהפכה מושגית עמוקה מאוד, שכן האמונה

 שמותר וראוי לנו להרוג, לכלוא אנשים ולהתעלל בהם אם

 אנחנו קובעים שמעשי האלימות נגדם הם ״ענישה״ או ״נקמה׳

 מושרשת מזה אלפי שנים, ממש בדמנו ואפילו מיוחסח

 לאלוהים. אבל תיתכן גם מודעות ואמונה אחרת (היו דוגמאוח

 בהיסטוריה ויעיד ביטול עונש המוות בארצות רבות), האומרח

ן אם ת י  שאסור לנו להאמין שטוב לעשות רע לזולת בשום ת

 אין זו הגנה עצמית ממש. זהו ערך מוסרי לעצמו, בדיוק אותו

 ערך שהפושעים והעבריינים לא מכבדים - ואנחנו הרי ל^

 היכולות לתת לכם מושג על המרחק המנטלי ביניכם לבין ״כ7

 רואיהם״ של אנשי העלייה השנייה.

 ההצעות שלי הן מלומדות ומתוחקרות. כולן מעשיות, לעניוח

, בתנאי שיעברו את מבחן הרצל ומבחן אנשי העלייה  ועתי

 השנייה, כלומר ״הגשמת הרעיון תלויה רק במספר הדבקים

 בו״ ו״זאת אמרו ועשו״. בין הניירות שלי ימצא מי שירצה

 ראיות רבות נוספות, חיזוקים, הוכחות, הסברים, פירוט ועצות

 מעשיות.

 חשיפה: למה דווקא אני?
 העובדה, שחוקרים טובים וחכמים ממני לא העלו כבו

 מזמן הצעות דומות על מנת לשנות את המוסדות והמושגים

 החברתיים־פוליטיים הקיימים (המיושנים והנחשלים גם

 לדעתם) - יש לה סיבה אחת כללית, שחשוב לי לחשוף אותה

 כדי ללבות בכם את הרוח המהפכנית מתוך מדעי ההתנהגות

 מדעי החברה צברו כבר כלים רבים שבהם אפשר להגדיר מושגים

 ערכיים בצורה מציאותית יותר, להתמודד עם סכסוכים שלא

 כתוקפנות או באלימות, להימנע מניצול פסיכולוגי בתקשורח

 (יישום הידע המדעי בשטח זה היה שוחט את הפרות הקדושוח

 השמנות, שהן הפרסומת המסחרית והתעמולה הפוליטית),

 ללמד אנשים לחשוב חשיבה עצמאית וכדי. הדבר אינו מתרחש

 כחיים הציבוריים ובפוליטיקה. קיים עדיין פער עצום בין דרכ

 קחשיבה, ההתנהגות וההתארגנות המתאימות לממצאים

 טנתגלו בשיטות מדעיות ובין הדרכים המקובלות והממוםדות

 רפורמה בתחומים אלה הייתה פוגעת בבעלי הכוח, השליטה

 ׳ההשפעה, ובעיקר היה נפגע האגו שלהם. כאן המהפכן שב

 מתייצב לצד הגישה המדעית, בעוד שאנשי אקדמיה ומדע

 ממוסדים שאינם מהפכנים אינם עושים זאת.

 מהפכה מם׳ 1
 מפלגה שהיא אנטי-תזה למפלגות

 הרעיון הוא להשתמש בממצאי היישומים של מדע ההתנהגוח

 הנוגעים להתנהגות ארגונית וליחסי אנוש, כדי ליצור מבנה

 ארגוני של מפלגה שיתאים לכוונותיהם של אנשים טובים

 וישרים בעלי ערכים דמוקרטיים ושוויוניים. אנשים כאלה

 רוצים לפתור בעיות וסכסוכים בגלוי ובהגינות, ולמנוע שחיתוח

 כוחנית ותככים כמו במפלגות הקיימות. מפלגה כזאת לא תהיה

 פירמידה של כוח ארגוני, לא יהיו בה בוסים מזה וחברים

 מן השורה מזה, לא תיתכן בה שום תלות במנגנון. תהיה

 דמוקרטיה ישירה, כל החברים ישתתפו באורח סדיר בקבלת

 ההחלטות של המפלגה. המפלגה תיבנה כארגון של קבוצות

 קטנות המתכנסות ומקבלות את ההחלטות ישירות פנים־אל

 פנים; החלטות הקבוצות יועברו למרכז תקשורת וההחלטה



 המטופל ברשות התיקון יהיה קודם כול שותף בכיר באחריות

 גורלו. תהליך השיקום יחחיל מיד בכך, שהעבריין עצמו יציע

 inn התהליך שיעבור על מנת לפצות את קורבנותיו במידת

 ;אפשר ולרכוש לעצמו, אם יש צורך, את הכישורים הדרושים

 חיים הוגנים בחברה. המטפלים יחויבו לנהל משא ומתן עם

 ועבריין כדי להגיע להסכמה על כל שלב בתוכגית השיקום. אם

 לא יגיעו להסכמה כל החהליך יתעכב. הפושעים המקצועיים

 צטרכו ללמוד ולהוכיח את יכולתם להחמודד עם אנשים

 חלשים מהם (כולל נשיהם וילדיהם, כמובן) שאינם נכנעים

 :ויד לרצונם, ללא אלימות, כלומר מבלי ש״יענישו״ אותם.

 כל דורשי טובתם של העבריינים, כולל עורכי דינם,

 :ושפחתם, ארגוני השמירה על זכויות האסיר וזכויות האדם,

 וכלו להיות שותפים לתהליך השיקום. למעשה, הם ייקראו

 'היות שותפים כדי לעזור. לא יהיה ניגוד, כמו שיש היום, בי

 זמוסד שתפקידו מטעם ההברה להעניש ובין דורשי טובתו של

 זשפוט הרוצים שישתחרר.

 על פי כל הידוע לנו ממקורות מדעיים ומן הניסיון הפרטי -

 :אשר לא מתייתסים רע לאנשים(״מגיע לך עונש! שתסבול!״)

 אלא מתייחסים אליהם כאל שותפים אתראים לשיקומם

 טובתם, גוברת המוטיבציה שלהם להשתקם. כאשר מענישים

 אותם, הם רוצים להעניש ולנקום בחזרה.

 אל תשאלו אותי למי צלצלו הפעמונים האלה. כל מי ששמע

 ודע את התשובה טוב ממני.
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 כמוהנו! לאחר שתפסנו אותם והרו בשליטתנו אין זה מוסרי

 שנרצה לגהוג בהם מידה רעה כנגד המידה הרעה שנהגו בנו.

 עונש? אולי בעתיד אנשים יגידו ״הם הרי הענישו את עצמם,

 מהו עונש יותר גדול לאדם מאשר להיות לפושע או עבריין?״

- לא ידוע שיש בטבע האנושי הבוגר משהו שימנע חשיבה

. מושגי המוסר הם תלויי תרבות. ח א  עתידנית מ

 השיטה המשפטיח שלנו מבוסםח על חוקי ענישה. התוק

 מגדיר עבירה ״מי שעשה כך וכך...״ ועונש ״דינו כך וכך....״.

 הרפורמה המהפכנית המוצעח מוחקת את עניין העונש מן

 התהליך של אכיפה, שפיטה, ואמצעי הגנה על ההברה.

 תפקידו של בית המשפט יהיה רק לקבוע אם הנאשם אשם

 כביצוע הפשע או העבירה או לא. השופט לא יקצוב שום עונש.

 אם הנאשם נמצא אשם בעבירה שלגביה החוק מתייב זאת -

 חלק מחירותו האזרחית יישלל, והוא יימסר לטיפולן של רשויות

 התיקון. זה הכול. באין הדחף להעניש, יימנע גם הביזיון הזה

 שיבוזו לנו בעתיד, כאשר ישמעו שעל פי מושגים שלנו על

 שפיות ועל הטבע האנושי(כלומר על עצמנו), אדם שרצת את

 ילדתו התינוקת יכול להיחשב ל״שפוי״ ו״אחראי למעשיו

 ואולי אף ראוי ל״עונש מרתיע״ פן רבים אחרים בינינו יקנאו

 בהצלחתו וילכו בדרכו.

 הצדק ייעשה בכך, שהחברה תחייב את העבריין לפצות את

 הקורבנות, ולא תרשה לו לחזור אליה כאזרח שווה עד אשר

 יוכיח ויפגין כי אינו מסוכן עוד, שלא יחזור על פשעיו.

 תפקידן של רשויות החיקון יהיו לעזור(!) למטופל עד כמה

 שאפשר. תפקיד המטופל יהיה, קודם כול, לעשות את כל

 תדרוש לתיקון הנזק שעשה ולפיצוי הקורבנות. נוסף על כך,

 המוסד השיקומי יסייע למטופליו לעבור את התהליך האישי

 הנדרש כדי שלא יאיימו עוד על ההברה, כדי שיוכלו להשתתרר

 כהקדם האפשרי. חקופח ההחזקה של העבריין תהיה תלויה

 כמידה מכרעת בו עצמו, בהתקדמותו בתהליך השיקום עד

 אשר צוות הטיפול ישחכנע שאינו מסוכן עוד לחברה, שהוא

 לא יחזור ויפשע, וכי יש לו הכישורים להתמודד עם בעיות

 הקיום שלו ועם אנשים אחרים מבלי להיזקק לאמצעים אלימים

 או בלתי חוקיים.

 החברה תזכה להגנה טובה הרבה יותר, שכן היום מרבית

 הפושעים המסוכנים רק מחדדים את כישורי הפשיעה שלהם

 בתקופת ישיבתם בבית סוהר, והם משוחררים לאחר ש״ריצו

 את עונשם״ וסיפקו את תאוות הענישה שלנו. לרוב הם

 משחחררים למרות שברור לכל המכירים אותם, שהם נשארו

 פושעים, לא השתקמו, אין להם כלל כישורים לחיות בחברה

 מבלי להיות עבריינים. על פי הרפורמה שתבטל את הענישה,

 אפשר שיהיו פושעים שלא ישתחררו כלל, משום שלא יעברו

 את התהליך האישי ההכרחי כדי שלא יסכנו עוד את החברה.


