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לאור חוקתי  משפטקודש וחול במרחב הציבורי: 
 תיאוריה של המרחב

 *ליאור ברשק

על המרחב הציבורי בישראל  םחילונילהמאמר מנתח סכסוכים בין דתיים 
של המרחב הציבורי המתבססת במידה רבה על עבודתה  סהבאמצעות תפי

מאמר בקווים כלליים בהמרחב של ארנדט מוצגת  סתשל ארנדט. תפי
המרחב  ,זו סהפי תפי-חלק מהיבטיה. עלבלקי, תוך שימת דגש ובאופן ח

הגבלות על הטלת עצם קיומו מחייב ר שאהמשותף הוא מרחב מלאכותי 
, המצב האנושיהינו מימד של  מרחב המשותףה .חירות המשתמשים בו
רגשות של הקבוצות לאינטרסים ולערכים, ביחס ל שהוא מובחן וקודם
לאור תפיסת מרחב זו ך המאמר בוחן המש .במרחבהשונות המשתמשות 

אילן, פרשת -פרשת כביש ברזה סכסוכים שונים על המרחב הציבורי, ובכלל 
-על הצגת מזון לאהמאבק נשות הכותל, המאבק על הפרדה באוטובוסים ו

חלופית מרחב  סתהמאמר מצביע בקצרה על קיומה של תפי כשר בפרהסיה.
ית ואנרכית, המתייחסת מרחב ליברל סתתפי –במאמר המשורטטת לזו 

של התנהגויות. על בסיס יותר פוליטי וכעמיד בפני מגוון רחב -למרחב כקדם
של האנתרופולוג ויקטור טרנר, המאמר מציע שסוגים מנוגדים אלה  תועבוד

זמנית, כאשר לכל אחד מהם -בובחברה שלנו של מרחב חברתי מתקיימים 
אשר העיקרון  ,ציבוריהב מרחה, קיים גיסא מחד :מבנה נורמטיבי שונהיש 
, גיסא מאידך ;הגנה על התנאים המכוננים של הציבוריותבו הוא שולט ה

ית על חירותם השלילית רּבהמחויב להגנה מ   ,ליברליהמרחב הקיים 
מרחביים -והעדפותיהם השרירותיות של פרטים. שני עקרונות נורמטיביים

הליברלית של  אלה הם מרכזיים לארגון המרחב בחברה שלנו, אך ההבנה
ציבוריות של המרחב, כערך ערך ההמשפט להכיר ב-המרחב מקשה על בתי
החירויות של המגזרים הנאבקים על המרחב, ולהגן ממובחן מהאינטרסים ו

כראוי. ניתוח הולם של סכסוכים על המרחב מחייב הנהרה של עקרונות  ועלי
 .סותרים אלה ותיווך ביניהם

 

______________ 

 י הרצליה.ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומ-פרופסור חבר, בית *
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 באמצעותבישראל על המרחב הציבורי  םחילונילסכסוכים בין דתיים  נתחמהמאמר 
של  מרחבה סתתפיחנה ארנדט. הציבורי המתבססת על עבודתה של המרחב של  סהתפי

חלק בתוך שימת דגש ו של המאמר בקוויה הכלליים השניארנדט מוצגת בחלק 
חששה מפני ר שאלרוחה של ארנדט, מהלך מעין זה מנוגד במידה רבה . בטיהימה

, אולם אנסה להגן עליו מסגרת סדורה ומובניתתוך נסיונות לצקת את רעיונותיה ל
 לאורמאבקים שונים על המרחב הציבורי בוחן של המאמר השלישי חלק ה. בהמשך

אילן, -נמנות פרשת כביש בר דונותיהנהסוגיות  םע. השניהמרחב שהוצגה בחלק  סתתפי
, פרשת נשות הכותל בית על בסיס השתייכות לזרם דתיזיר, הפרדה מרחמכירת בשר ח

 פנים.-כיסויעטיית החוק הצרפתי האוסר כן ו
חלופית מרחב  סתיומה של תפישל המאמר מצביעים על קוהאחרון החלקים הראשון 

של  תועל בסיס עבוד. יותרואנרכית  ליברליתמרחב  סתתפי – לזו המפותחת במאמר
של מרחב אלה שני סוגים שונים ומנוגדים שטור טרנר, המאמר מציע האנתרופולוג ויק

גיון נורמטיבי יהיש זמנית, כאשר לכל אחד מהם -בובחברה שלנו מתקיימים חברתי 
העיקרון השולט בו הוא הגנה על התנאים אשר  ,ציבוריהמרחב ה, קיים גיסא מחד :שונה

 מאידך ;של ארנדט סתהפישיפורטו במהלך הדיון בתכפי , המכוננים של הציבוריות
 ם השליליתית על חירותרּבמ  להגנה  בהמחוי ,, קיים המרחב הליברלי של הקרנבלגיסא

נהנים אלה  מרחביים-נות נורמטיבייםשני עקרות של פרטים. ושרירותיוהעדפותיהם ה
הרה של ם של סכסוכים על המרחב מחייב הנבחברה שלנו. ניתוח הול ממעמד מרכזי

המאמר היא שההבנה  של הטענה המרכזיתוך כלשהו ביניהם. עקרונות אלה ותיו
, המשפט להכיר בערך הציבוריות של המרחב-הליברלית של המרחב מקשה על בתי

 ולהגן עליו החירויות של המגזרים הנאבקים על המרחב,מכערך מובחן מהאינטרסים ו
 .כראוי
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 פילוסופיהלמדע  בין –של המרחב אנתרופולוגיה פרק א: 

עובדה שהמרחב הציבורי מפגיש ל קשוריםמקום הדת במדינה  סכסוכים עלמה חלק ניכר
מאמר זה . אקשה ככל שיה של שתי קבוצות אלהיהא אפיונן , "ם"חילונילבין "דתיים" 

 אודות-עלמתיאוריה  רבותיכולה להפיק  על המרחב הציבוריסכסוכים ה תשהבנ מציע
פיון תיאורטי סכמטי של בא ושהבאים אעשה שימ פרקיםב. טבע המרחב החברתי עצמו

על המרחב הציבורי  כסוכיםהסעל עבודתה של ארנדט.  מידה רבההמרחב, המתבסס ב
אך בדיון  ,מרחביים של יחסי דת ומדינה-לאחוקתיים בטים יגם לה יםר קשוריאזכש

לות מוכרות יש מקבי אדון בהןשלכל הסוגיות  בטים נוספים אלה.יהנוכחי לא אגע בה
 ת המוצא שלי תהיה המקרה הישראלי.נקוד אך ,חרותבשיטות משפט א

 לאו, םותיהלועופ אדם-ידי בני-המאוכלס עלהמאמר הוא מרחב יעסוק שבו מרחב ה
 שיח או טקסטים במנותק מגופם תחומירעיונות, פרוצדורות,  חוסים בושמרחב מופשט 

ה פיון ממצלאיתן אדם נ-ידי בני-סבור שהמרחב המאוכלס על יאדם. אינ-של בני
ידי תרבות. אולם -ידי נורמות משפטיות ועל-מובנה על : המרחבבמונחים חומריים

 בוש מרחב ינומשפטיים, ההיבטיו התרבותיים וה לע, נוסף עוסק בו המאמרשהמרחב 
. ההיבט המרחבי ומופיעים זה מול זה שלל שימושים עושיםודם -גופים העשויים בשר

לחזור אל ברצוני  1.הקשריםבכמה מק לעוכבר  דוןינבישראל של יחסי דת ומדינה 
פחות או יותר אחידה יאורטית גישה ת להציע העשוי, פיון של המרחבאדרך זה הנושא ה

 למגוון של סוגיות.
מתבסס במידה רבה על עבודתה של הבא  פרקשיוצע בהציבורי פיון של המרחב הא
להציע פרשנות  יאין בכוונתכן -כמו. סלקטיביהינו  סתהתפיאולם השימוש שלי ב ,ארנדט

 לש הבנהכחלק מגיבוש ות שימוש ברעיונותיה אלא לעש, המרחב שלה סתשל תפי
 אתהאופן שבו אקרא  חברתית.המחשבה ב מגישות נוספותגם  ההניזונהציבורי מרחב ה

 המשגות דתיות ואנתרופולוגיותמבנקודות מסוימות  ושפעיעצמה  של ארנדטתה עבוד
לא קיבלו ביטוי ר שא – מרחב של חוללשל קודש חב בחנה בין מרההכגון  –של המרחב 

רעיונותיה של ארנדט  לתוכה. לקרוא אותן ניתן לדעתי אך מפותח בכתיבתה של ארנדט
של דורקהיים וממשיכיו ושל גירץ  יהםעל המרחב הציבורי מזמינים דיאלוג עם עבודות

עם ורי, של גופמן על הופעה במרחב הציב תועם עבודעל הבניית המרחב החברתי, 
על מושגי העולם,  תחום מדע הדתותמוחוקרים אחרים  (Eliade) אליאדההעבודה של 

 ים לחיבורפתוחכשל ארנדט  יהרעיונותאתייחס לברשימה זו . לי, וכוהקוסמוס והסדר
 חברתית.הבמחשבה  שונות גישותעם ולמיזוג 

עם גישות רעיונותיה את  שלבלניסיון המבוודאי  של ארנדט יסתייגו קוראים רבים
ל ארנדט עצמה על מדעי שביקורתה לנוכח , במיוחד בתחום המחשבה החברתית אחרות
אנשי מדעי החברה ביקשו עליהם ששונים  אפיסטמיים מודלים ארנדט דחתה. החברה

______________ 

דין ראו, למשל, ישי בלנק "איים של פלורליזם: היפרדות ושילוב בין דתיים וחילונים בישראל"  1

 (.2011) 85ו  ודברים
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שי בעולם, עניין מעהמנותקת מתיאורטית של הכרה  אידיאללבסס את עבודתם, כגון ה
של טבע או הרעיון וריה ועל המרחב הציבורי, חוקים החולשים על ההיסט חיפוש אחרה

. עיון תיאורטיאו באמצעות אמפירי  מחקרמשתנה שניתן לחשוף באמצעות -בלתיאנושי 
הרעיון עם  מתיישב ואת הקיום האנושי אינ ןהמאפיי (pluralityהריבוי )לדעת ארנדט, 
האופי  2.ועם קיומם של חוקים בתחום מדעי האדם וורסלינצחי ואוני של טבע אנושי

עם  ,לדעתה ,אנושית אינו מתיישבשל פעולה  "בראשיתי"ההתקדים ו חסרפעמי, -החד
סיון יהנועם סוציולוגית, הפסיכולוגית וההרדוקציוניזם הסיבתי הרווח בתיאוריה 

. החולשת כביכול על ההיסטוריה מערכת חוקים באמצעותר תופעות היסטוריות יהסבל
כי שתבעו והתנהגותניות  , פונקציונליסטיותיותהתנגדה למגמות פוזיטיביסט ארנדט

מדעי על המודל של יתבססו מעמדם של נתונים אמפיריים והטיפול בהם במדעי החברה 
כל -סגורה וחובקת תיאורטיתדה לכל ניסיון ליצור מערכת מושגים התנגהטבע. היא גם 

היומרה של אף מזכירה את יומרה כזו  ,בעיניההמסבירה את מכלול המציאות האנושית. 
היא ביקשה  .ולהיסטוריה אידיאולוגיות טוטליטריות לספק הסבר כולל להוויה האנושית

על טבע האדם  ותשל ספקולצי ןמיוי-להפריד את עבודתה גם ממסורת פילוסופית עתיקת
 וגם מהמגמות במדעי החברה שהיו דומיננטיות בזמנה.

 צריכה להיותיה שלו של המרחב הציבורי ושל ההיסטורבנה שכל הארנדט הציעה 
יון בסיפורם של ע רכש מתוךי. הבנה כזו יכולה להמעשית למרחב זה בותחוינטועה במ

 ואולי אף אינו יכול –חייב  זה אינויון ע. מיםמסויהיסטוריים בהקשרים  מיםמסויאנשים 
 שלהבנה  המשגות כוללניות ומהותניות.שיפוטיות, ואל לו לגלוש לחף מלהישאר  –

 םמסוי עם מקרה התעמתותראשיתה ב המאפשרים אותןת ושל התנאים ויאנוש פעולות
התעמתות  – 3משגה מופשטתשל הדמויות אינה נמחקת לצורך ה ןכסיפור שבו ייחודיות

דרך את ועבודתה את לשלב ליישב וחברים שונים ניסו מ .תיאור והערכה תהמשלב
כתיבה בעלת אופי חל בשל כתיבה אנתרופולוגית, הסוגות שונות ארנדט עם של עבודתה 

 4.חיי היומיוםשל  ,תיאורטית-אנטי, "מינורית" אתנוגרפיהוכלה ב ספקולטיבי ופילוסופי,

______________ 

)אריאלה אזולאי  39–38 המצב האנושיחנה ארנדט  האדם ראו על מדעיהריבוי על ההשלכות של  2

 :David Luban, Explaining Dark Times(; המצב האנושי)להלן:  (2013ועדי אופיר מתרגמים, 

Hannah Arendt's Theory of Theory, 50 SOC. RES. 215 (1983) לביקורתה של ארנדט על .

 Hannah Arendt, Understanding andפעולה אנושית באמצעות חוקים סיבתיים ראו:  תהסבר

Politics, 20 PARTISAN REV. 377 (1953); Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism: A 

Reply, 15 REV. POL. 76 (1953); Peter Baehr & Gordon C. Wells, Debating Totalitarianism: 

An Exchange of Letters Between Hannah Arendt and Eric Voegelin, 51 HIST. & THEORY 

 ELISABETH ביקורות מכיוון מדעי החברה על עבודתה של ארנדט ראו: ת. לסקיר(2012) 364

YOUNG-BRUEHL, HANNAH ARENDT: FOR LOVE OF THE WORLD 408 (2nd ed. 2004). 

 Lynn R. Wilkinson, Hannah ;, שםLuban על ארנדט ותפיסה נרטיבית של מדעי החברה ראו 3

Arendt on Isak Dinesen: Between Storytelling and Theory, 56 COMP. LIT. 77 (2004); 

Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt's Storytelling, 44 SOC. RES. 183 (1977). 

 Michael D. Jackson, Where Thought Belongs: Anלנסיונות מעין אלה ראו, למשל:  4

Anthropological Critique of the Project of Philosophy, 9 ANTHROPOLOGICAL THEORY 235 
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מדעי החברה מגלות במרכזיות גישות שהן משום  –אלה עולים יפה הנסיונות החלק מ
אותה גמישות מתודולוגית המאפיינת את מחשבתה של ארנדט, והן משום בעצם 

לעיתים קרובות לובשת ו ונקרטיהקמטיבי ומהנרעצמה חורגת  שה"מתודה" של ארנדט
של ארנדט קוראים אותה כמי חלק מהפרשנים  .מאפיינים של מערכת מושגית סדורה

 תהיסטוריההוויה האנושית כהוויה של  בסיסיותריות גוקט בעבודתהשחושפת וממשיגה 
 5ין קטגוריות אלה.הגומלין ב-ואת קשרי – הםבא הופעה, מלאכה, ריבוי, מרחב וכיוצ –

 ארנדטנראה ש 6ייחסים לה מתודה פנומנולוגית מגובשת וקוהרנטית למדי.מ אחרים
האידיאל של שיטה  –מודלים שהיא דוחה הבין ועוינות רבה מדי גוד פשוט מדי מניחה ני

הגישה שהיא בין ל – של רדוקציוניזם סיבתימדעי כביכול  מודל כל או-חובקתתיאורטית 
מניעיהן ניסיון לשחזר את תוך מתוך מעורבות מעשית בעולם ונרכשת ה מציעה: הבנה

סוציולוגיה לה וארנדט התייחסה לפסיכולוגי. ולספר את סיפורן של דמויות קונקרטיות
לנתק כל ניסיון בסופו של דבר אולם  (,7"קורנטיסטיות"אובסחשוכות )דיסציפלינות אל כ

עלול אף מדעי החברה בית ואף חברתהולבודד את עבודתה מגישות אחרות במחשבה 
 באובסקורנטיזם. הוא ללקות

ר שוא ,בה אעשה שימוש לצורך הבנת המרחב הציבורישהמסגרת התיאורטית  
בין  המציבה ניגוד תסטיהיא מסגרת דואלי ,המרחב של ארנדט סתלתוכה אקרא את תפי

ויים זה כשני אופנים בסיסיים, מנוגדים ותל המרחב של הקרנבללבין המרחב של החוק 
שלל הגילויים והצורות של ו של ויקטור טרנר על תעבוד. החיים החברתייםבזה של 
בתרבות הקרנבל  ותהנטועבסוגות ייצוג המרחב והזמן ל עטין כשל בעבודתו ו סקומוניט
פסיפס  פורשתשל טרנר עבודתו  זו. מסגרת תיאורטית לש יםהעיקרי ותהמקור םנמנות ע

ממחישים אשר סטוריים, פסיכולוגיים ואתנוגרפיים הימזהיר של גישות ומקורות 
 .רנבלקלבין מבנה  יחסיםה אתומאירים 

במסגרת הנוכחית, ניתן למצוא גם באופן מלא לא אבררה ר שא, מתבמידה מסוי
עולם בין בחנה ה :ידי טרנר-המוצגת על זושדומה ל ת בסיסיתשניּובעבודתה של ארנדט 

 וחוקים, גוריותקט, גבולות, ובייקטים, מוסדותא יוצרםב ,אדם בוראים-כותי שבניאמל

______________ 

(2009); Ned Curthoys, Ernst Cassirer, Hannah Arendt, and the Twentieth Century Revival 

of Philosophical Anthropology, 13 J. GENOCIDE RES. 23 (2011); Stefan-Ludwig Hoffmann, 

Koselleck, Arendt, and the Anthropology of Historical Experience, 49 HIST. & THEORY 

212 (Tom Lampert trans., 2010); Philip Walsh, Hannah Arendt, Sociology and Political 

Modernity, 8 J. CLASSICAL SOCIOLOGY 344 (2008). 

 , שם.Hoffmannראו, למשל, אצל  5

 .Ernst Vollrath, Hannah Arendt and the Method of Political Thinking, 44 SOC. RESראו:  6

 Jacques Taminiaux, Bios Politikos and Bios Theoretikos in the. ראו גם: (1977) 160

Phenomenology of Hannah Arendt, 4 INT'L J. PHIL. STUD. 215 (1996); DERMOT MORAN, 

INTRODUCTION TO PHENOMENOLOGY 287 (2000); Marieke Borren, 'A Sense of the World': 

Hannah Arendt's Hermeneutic Phenomenology of Common Sense, 21 INT'L J. PHIL. STUD. 

225 (2013). 

 .365, בעמ' 2לעיל ה"ש  ,Baehr & Wellsראו  7
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אדם -בהם בניש ת,, הגירה ותלישּות ופירוקליטּושל ּפ (liminal)יים סיּפבין מצבים ל
ככלל, . למעט החיים עצמם – ללא עולם וללא זכויות –ללא דבר עצמם את מוצאים 
קרובים  (work)ידי מלאכה -של עולם ומרחב ציבורי הנבנים עלהארנדטיאניים המושגים 

פיון שהיא האגם -ח של ארנדט, כמוולקוטב של מבנה חברתי, ואילו מושגי הפעולה והכ
גוריות הקט. עם זאת, סת ואסון, קרובים לקוטב של קומוניטליטּומציעה למצבים של ּפ

 המסגרת המושגיתעם  באופן שלם וקל נות של ארנדט אינן מתיישבותבחוהה
אדגיש  בדיון הנוכחימקעקעות מסגרת זו. הן  מתוי, ובמידה מסטרנרשל הדואליסטית 

מקרבים מרחב זה לקוטב של מבנה חברתי אשר מאפיינים של המרחב הארנדטיאני 
של ארנדט, היא  סלקטיביתר בקריאה שמדובאף . סומרחיקים אותו מהקוטב של קומוניט

כל כ . הריעבודתהפרשנות כיוון אחד באינה מעוותת את מחשבתה, אלא מתיישבת עם 
ל פעולה פוליטית, היא גם הדגישה שוהספונטני  פעמי-שארנדט הדגישה את האופי החד

מעטים בחרו -חום וממוסד, ופרשנים לאכלל מרחב ציבורי ת  -פעולה כזו מניחה בדרךכי 
 8פוליטי.בנוגע לתחום ה סתהשל תפי מוסדייםבטים הילהדגיש את הה
מתנדנדת אינה  ,מודרניות-דםלהבדיל מחברות ק ,החברה המודרניתכי טרנר הראה 

רות ספ  בין והשלמה ניגוד באמצעות מאורגנת , אלא סבין מצבים של מבנה וקומוניט
 ,כגון המדינה והמשפחה ,חברתי רות של מבנהספ  : זמנית-בו ות הקיימותחיים שונ

לימינואידיות טרנר כינה אותן ש –רות וספ   ;סטטוסים משפטייםידי -מוסדרות עלה
(liminoid) – הלימינואידי הוא הגלגול  .סיק הנורמטיבי של קומוניטבהן שורר הר  ש

אינו  סאירועים של קומוניט פייןשאבחברות מודרניות החופש . יהסיּפהמודרני של 
 חגים, קרנבלים, מרידות, שביתות, כגוןשל פריקת עול קולקטיבית ) לרגעיםעוד  מוגבל

תרבות  כגוןת חיים מסוימות, רובספ  כל ימות השנה במשך ם , אלא מתקיי(מלחמות
 תת והוולגריּוהמשחקיּו על ,מנות ואף הפוליטיקה הדמוקרטיתוהפנאי, עולם הא

רה הספ  את  טרנרשתיאר  רות הלימינואידיותספ  ה לעאותה. ניתן להוסיף  המאפיינות
האנשתה, ידי עברה תמורות שהביאו לשהסיּפיּות בעוד  .אינטרנטההווירטואלית של 

כגון  –של הסדר החברתי ושל המרחב הציבורי אחדים תה, יסודות מבניים יּוותה וב  רּבת  
המעידה על חיוניותם ועל  ,מפגינים עד ימינו רציפות –ציבורי לבחנה בין הפרטי ההעצם 

 רותשהספ  נראה רות לימינואידיות. ספ  התשתית שהם מספקים לקיומן של אותן 
כגון  שך של מוסדות המבנה החברתי,יומם המתממושתתות על קהלימינואידיות השונות 

עם  .הםבא וכיוצ , מוסדות דתיים, סטטוסים מקצועיים, מוסדות חינוךמשפחה ,מדינה
 הדדית לגמרי,בסופו של דבר א הי 9מבנה"-"אנטילהתלות בין מבנה כי זאת, יש להדגיש 

-הצורות המודרניות של מבנה ואנטיכי וקדומות, הן בחברות בחברות מודרניות והן 

 אלה. מצביםמודרניות של -מבנה עצמן נטועות בצורות קדם

______________ 

 Jeremy Waldron, Arendt's Constitutional Politics, in THE CAMBRIDGEראו, למשל:  8

COMPANION TO HANNAH ARENDT 201 (Dana Villa ed., 2000). 

 :VICTOR TURNER, THE RITUAL PROCESSלקוח מכותרת ספרו הידוע של טרנר: מונח ה 9

STRUCTURE AND ANTI-STRUCTURE (1969). 
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 , כפי שהואאת הפוליטי עצבתמידי טרנר -המתוארת עלוסיּפיּות ת מבניּו שלהשניּות 
בצד  המודרניותרות החיים ספ  של  התפרשותן. בדמוקרטיות הליברליות של ימינו סנתפ

 של מושגים בתיותשכ-דויוצרת  סטטוסיםשל מערכת יחסים חברתיים המושתתים על 
 עליונותשפה של ת מול דורי-שפה של רציפות בין: נושפה החוקתית שלה מאפיינת אתה

של סמכות מול הסכמה, חוק כמגביל חירות, לעומת חוק כמכונן חירות של ההווה, 
 אל ומקובעות מיסוד, מעברים פתוחיםגבולות מול סטטוס מול חוזה, אחדות מול ריבוי, 
ת יּוהדיכוטומיה הבסיסית של מבנה וסיּפ. (, קבוצתי או מוסדיטניפרמול כינון עצמי )

ניתן  בחנות ודיכוטומיות.המספקת בסיס לפרשנות אחידה אפשרית של שורה ארוכה של 
 זו.שניּות להבין מחלוקות ומתחים רבים בשיח החוקתי על זכויות ומוסדות כביטוי של 

החופש הסובייקטיבי של הפרט והן עובדה ידועה היא שזכויות, למשל, מגוננות הן על 
, פיון כללי וסטריאוטיפיאבמחיר של על יכולתו למלא תפקידים חברתיים מסורתיים. 

ב המשפט והמוסדות בל מבנה"-שכבתיות זו של מבנה ו"אנטי-דוניתן לאפיין 
 ומסורת, מחדת של סטטוס, חברּו אייםשל רעיונות רפובליק צירוףכ הפוליטיים שלנו

בחנה בין הרובד הה .גיסא , מאידךונות ליברליים של חירות סובייקטיביתרעיעם  ,גיסא
במשפט ובפוליטיקה של חברות בין הרובד של החירויות המודרניות ל מוסדי,ההמבני, 

ליברלית  בצד הבנה: הציבורישל המרחב  שכבתיות-דוי גם בבאה לידי ביטומערביות 
חירות שלילית לכולם להבטיח יש בו ש ,ונתוןניטרלי  ,פוליטי-של המרחב כחלל קדם

 10.נורמות של ציבוריות ידי-ן עלהמכונ   יחברת מוסדהמרחב כשל  סהתפי ית, קיימתרּבמ  
-בדרךרת ותשל המרחב שנ סההשיח הליברלי על סוגיות של דת ומדינה מניח תפי

החירויות פוליטי, כמו -קדם, טבעיזו, המרחב הוא  סהפי תפי-עלמפורשת. -בלתיכלל 

______________ 

וח של תפיסת החופש של ארנדט כתפיסה רפובליקאית בקוויה הכלליים, אם יש צדק באפיון הרו   10

ריחוקה גם -כמום מעין אלה והתועלת המועטה שבהם )נמנעות מסיווגי-למרות ההסתייגויות הבלתי

אחד הוויכוחים את אנו פוגשים כאן אזי הוגים המזוהים עם מסורת זו, כגון רוסו(, מכמה של ארנדט 

בין פוליטי, לפוליטי -הקדםבין מלאכותי, לרפובליקאיות: הוויכוח בין הטבעי לבין הליברליזם 

-המרחב ניתן לפרטים המאכלסים אותו או מיוצר על מעובד. בוויכוח לגבי השאלה אםלהגולמי 

ליברלים: האם לאנושיות, לחירות לם מהדהדות מחלוקות בסיסיות אחרות בין הרפובליקאים יהיד

פוליטי או שמא הם באים לעולם עם הקמתם של מוסדות פוליטיים. קיימות -ולשוויון יש קיום קדם

הבחנות הות של המרחב, וזו שאציג שונה מעט מהבחנות שונות בין תפיסות רפובליקאיות וליברלי

 Privacy can signify both privilege and deprivation. In the"קיימות. קיליאן, למשל, כותב: ה

liberal view of public and private, privacy is privilege; it is power over the space 

surrounding oneself... In the civic republican tradition, on the other hand, privacy is 

deprivation. It is the absence of power... Without access to the public, one has no access to 

power. According to Hannah Arendt, who is often identified with this position, public life 

is an essential element of the human condition – without publicity one cannot be fully 

human." Ted Kilian, Public and Private, Power and Space, in PHILOSOPHY AND 

GEOGRAPHY II: THE PRODUCTION OF PUBLIC SPACE 115, 119 (Andrew Light & Jonathan 

M. Smith eds., 1998) :ראו גם .Seyla Benhabib, Models of Public Space: Hannah Arendt, 

the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas, in HABERMAS AND THE PUBLIC SPHERE 73 

(Craig Calhoun ed., 1992). 
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המרחב הליברלי . פי החשיבה הליברלית-על ,עליהם אמורה להגן המדינהשסים האינטרו
ברגעים של מעבר, כגון מהפכות וקרנבלים,  מלאכמעט מלא או  קורם עור וגידים באופן

רות בספ  חלקי יותר  באופן, ושל הסדר החוקתי התרופפותאו  השעיה מתרחשתבהם ש
המשפט -כאשר בית. ר החוקתיהסדשל  חסותובכעניין שבשגרה המתקיימות  חיים

מתנגשים, מבלי מגזריים סכסוכים על המרחב באמצעות איזון בין אינטרסים במכריע 
, נראה שהוא פועל דרישות החיוניות לעצם קיומו של מרחב משותףלשקלל את ה

המתייחסת לקיומו של המרחב הציבורי כנתון  ,במסגרת הבנה ליברלית של המרחב
יל מגבלות להט יש ,לעומת זאת מלאכותי,ת המרחב כבינים אאם אנו ממובן מאליו. כו

נתון או  ינואם המרחב ההשאלה . הקמתושהן נחוצות לככל על המשתמשים בו 
מרחב של ה סותאחת משתי התפיכל אפוא שאלה תיאורטית בלבד.  המלאכותי אינ
אנו מוצאים  אצל ארנדט .הנורמטיבית הראויה לוהאסדרה אחרת של  סהמנביעה תפי

מחייבת  הבטחת התנאים לקיומה של ציבוריות. אדםשל  וכפי-של המרחב כיציר סהתפי
כיוון מבחירות,  עולות כדי פגיעהן נאיאולי ש ,מרחבמגבלות על המשתמשים בהטלת 

וחולקים זה עם  אדם מקימים-שבניתיתכן רק בתוך המרחב  ,ארנדטפי -עלחירות, ש
עצמאי אופן ציבוריות של המרחב בה לעהתובעת הגנה  ,זו של המרחב סהתפי 11.זה
משפטית  מהכרהאינה נהנית  ,של המשתמשים בוהמנוגדים אינטרסים ב תלוי-בלתיו

 .נומספקת במשפט
 החברתיהמרחב של טרנר, הדואליסטית אם אנו מקבלים את המסגרת התיאורטית 

של  המרחב גבי-אפשרי רק כרובד המונח עלהינו  ליברליםהידי -על סכפי שהוא נתפ
תלות הדדית בין רבדים שונים אלה של  קיימת ,מה של טרנרפי הסכ  -על .מבנה החברתיה

מעמד בסיסי  חום והמוגדר של המבנה החברתילמרחב הת  ן לייחס נית אולי אףהמרחב, ו
מתקיימים הם ב מובלעיםשני סוגי המרחב והעקרונות הנורמטיביים ה ,על כל פנים יותר.

כסוכים על המרחב הציבורי. סירם לצורך ניתוח ויש להנה ,זמנית-בו בחברה שלנו
ניתוח מפורט יותר מהמרחב של הקרנבל, אך שני סוגי בהמרחב הציבורי יזכה במאמר זה 

להציע בעמודים  שניתןמכפי הנהרה נורמטיבית נרחבים יותר להמרחב זקוקים לאפיון ו
 הבאים.

המרחב  סתתפי מתוך מושגים מרכזיים סלקטיבישל המאמר אציג באופן בפרק הבא 
 שיכולים לסייעשל ארנדט  סתהדגיש מושגים ורעיונות מתוך תפיכאמור, אשל ארנדט. 

אתייחס בפרק שלאחריו . של המבנה החברתי, להבדיל ממרחב הקרנבלהמרחב  אפיוןב
פרשת נשות זה  ובכלל – לסוגיות מרכזיות במאבק על המרחב הציבורי בישראלבקצרה 
 סתתפימשקפיים של מבעד ל – מכירת בשר החזירופרשת  אילן-כביש ברפרשת הכותל, 

עטיית שאוסר  2010חוק הצרפתי מאוקטובר לאתייחס גם . הבא פרקהמרחב שתוצג ב
של  כלליתמטבע הדברים, המסקנות שניתן לחלץ מתיאוריה  .פנים בפומבי-כיסוי

נוכח להדבר נכון ביתר שאת  הן מסקנות רכות. חברתיים מורכבים סכסוכיםהמרחב לגבי 
בפרק האחרון של של מרחב. שונות פרדיגמות  הכרה בקיום החברתי המקביל שלה

 ליליתשלחירות  ברציונלי המחוי-ואי אנרכי ,מרחב ליברליבין זה פיצול לאחזור המאמר 

______________ 

 חירות במחשבתה של ארנדט.לבין ראו בפרק הבא על היחס בין גבולות  11
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הטלת מגבלות על התנהגות בפרהסיה לשם עצם  מחייבה אימרחב רפובליקלבין ית רּבמ  
 כינונו.

 מושגים מרכזיים – ארנדטהמרחב של  סתתפי פרק ב:

אדם מאכלסים -בניש מרחבה –הוא העולם עצמו  ,בעיני ארנדטהמרחב הציבורי, 
אדם -בנישהעולם כי . ארנדט מדגישה פועלםלקיומם ול מעניק ממשותאשר ובמשותף 

העולם  12באמצעות יצירות אנושיות. בראינו מרחב מלאכותי שנהבו חיים ופועלים 
ואינם קרובים  םים את נפרדותשמראדם מ-א אפשרי רק אם בניולכן הו ,פרוש בין אנשים

. העולם זה מזה גם אינם רחוקים מדי ךכפי שהם במשפחה, א ,מדי זה לזהודומים מדי 
כפרטים אדם יכולים להופיע -בנירה הפרטית, אבל מניח את קיומה. מהספ  אפוא מובחן 

המרחב . שלהם נחלשתת הנפרדּוטית רה הפרשבספ  רה הציבורית בזכות העובדה בספ  
אובייקטים  הערכה שלבו יצירהשותפות בשל הדדית,  הוא מרחב של היראותהציבורי 

 באמצעות פיתוח .ודיבור של פעולהו ,משותף עולם המכונניםימים -מאריכיתרבותיים 
 מרחבבהנוגעות  חוקתיותו ציבוריותתובנות על שאלות  לנסח ניתן זו של המרחב סהתפי
 הבא פרקב .במרחב הציבוריונורמות של צניעות פולחן מם של מקו בדבר ,למשל –

 אזכרזה מטרתי היא ל פרק. באנסה לחלץ באופן משוער וראשוני כמה תובנות כאלה
שיש להם  המרחב של ארנדט סתתפימהרכיבים העיקריים והמוכרים של  כמה בקצרה

-במחיר בלתיוזאת , םחילוניללדעתי נגיעה למאבקים על המרחב הציבורי בין דתיים 

, פיונים השונים שאמנההאחפיפה חלקית בין קיימת  13ת.ושטחיּו סלקטיביותנמנע של 
 .ינם מסודרים לפי סדר חשיבות או סדר ברור אחרא והם

 המצב האנושיבספרה  – 14ואהבת העולם (work)מלאכה  :(worldlinessת )ולמיּוע (1)
, (labor)עשה: עבודה בין שלושה ביטויים של חיי המ ,כידוע ,ארנדט מבחינה

. עבודה מיועדת לסיפוק הצרכים המיידיים של (action)ופעולה  (work)מלאכה 
בונים אדם -הקיום הביולוגי או של "תהליך החיים", ומקומה מחוץ לעולם שבני

עולם משותף של אובייקטים  המלאכה בוראתבמשותף וחולקים זה עם זה. 
 החורגת מהשימושיות שלהם.משמעות  שקיומם המתמשך בזמן מעניק להם

של אובייקטים.  ךתיוו ילבאדם -פעולה, להבדיל ממלאכה, יוצרת שיתוף בין בני
______________ 

עולם עצמו, במידה שהוא משותף לכולנו ומובחן מאותו ארנדט כותבת: "המונח 'פומבי' מסמן את ה 12

מקום בתוכו השייך לנו באופן פרטי. אלא שעולם זה אינו זהה עם הארץ או הטבע, במובנם כמרחב 

המוגבל לתנועת בני אדם וכתנאי הכללי לחיים אורגניים. אדרבא, הוא קשור לחפצים מעשה ידי 

ה שמתרחש בין אלה השוכנים יחד בעולם מעשה אדם, למה שנבנה בידיים אנושיות, כמו גם למ

 .83–82בעמ'  ,2, לעיל ה"ש המצב האנושיאדם." ראו 

על חלק מהנקודות שאציין מתנהלות מחלוקות פרשניות מורכבות שלא אוכל לסקור במסגרת  13

 הנוכחית.

 .2, לעיל ה"ש המצב האנושיאני מתבסס על התרגום של  לצורך תרגום חלק מהמונחים של ארנדט 14
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אדם, -בניכמה של  מחייבת נוכחות, פעולה להיעשות ביחידּותמלאכה יכולה בעוד 
האמת" של ביצועה, -היא קיימת רק ב"זמן ,כיוון שאין לה גילום חומרימאך 

ידי ארנדט כמצב הקשור -מתוארת על תגת. עולמיּוולאחריו היא נמוגה ומתפוג
בין , ת היאעולמיּו 15."התנאי האנושי של המלאכה הוא העולמיות" –למלאכה 
ימים, השתתפות בבנייתו של עולם -אובייקטים מאריכי בקרב קיוםהיתר, 

 שרורבאהעולם והמלאכה המקימה אותו תלויים לקיומו.  בותומחוי זה אובייקטים
שארנדט מתעקשת על הניתוק בין אף של הקיום הארצי.  –מאליו  שאינו מובן –

אהבה )ורגשות אחרים( לבין המרחב הציבורי, "אהבת העולם" או "אהבת הנצחיות 
יחידים תחזוקתו של עולם משותף. הן מניעות להארצית" הינן הכרחיות להקמתו ו

יום במרחב לעמוד בנטלים הגופניים והנפשיים הכרוכים בבניית עולם משותף ובק
ת להקריב למען הישרדותו אף את שרור העולם כולל נכונּואפי ארנדט, -ובזמן. על

החיים עצמם. אהבת העולם מצויה אפוא בקונפליקט עם אהבת החיים, שכן שמירה 
ארנדט מתארת את הקונפליקט בין התביעות של  16ה לתבוע קורבן.לולעל העולם ע

הורים מחד גיסא, תפקיד ההורים: אלה של החיים גם בדברה על לבין העולם 
יש להם אחריות כלפי העולם. זוהי  ,גיסא וים לשמור על חיי ילדיהם, ומאידךמצּו

את אוצרות  :המשותף ליחידים ולדורות את העולםהאחריות להנחיל לילדיהם 
 .הלאה לדורות הבאים םהעבירול םלשמר בותואת המחוי התרבות

בין יחידים. רעיון זה משלב  פרוש האנושיולם עהארנדט כותבת ש – חיים בצוותא (2)
בלשונה של ארנדט, אישי. -ןק ביוחיררבה ום לקיומו של מרחב ציבורי: ק  שני תנאי
 עולם ,בעיני ארנדט 17.ביניהם בעת ובעונה אחת" ומפריד אדם בני"מקשר העולם 

זה יכול להתקיים אם יחידים נמצאים במרחק גדול מדי אינו ממשי ואובייקטיבי 
לא רק בדידות כי ארנדט הראתה . זה מזה קבניתו, אם הם חיים בבדידות וזהמ

. בדידות חברתית – ובעיקר – אלא גם ,גיאוגרפית מאיימת על קיום העולם האנושי

______________ 

הטבעיות של הקיום האנושי, שאינו -: "מלאכה היא הפעילות התואמת את חוסר35שם, בעמ'  15

פצותו משוקע כל כולו במחזור החיים הבלתי פוסק של המין ]האנושי[, ושמחזור החיים אינו יכול ל

על היותו בן תמותה. המלאכה מספקת עולם 'מלאכותי' של דברים, שהוא שונה באופן מובהק מכל 

סביבה טבעית. בגבולותיו שוכנים חייו של כל יחיד, אבל עולם זה עצמו אמור לחרוג מהם ולהאריך 

 (."worldinessימים יותר מכולם. התנאי האנושי של המלאכה הוא העולמיות )

 Ronald Beiner, Love and Worldliness: Hannah Arendt'sולם אצל ארנדט ראו: על אהבת הע 16

Reading of Saint Augustine, in HANNAH ARENDT: TWENTY YEARS LATER 269 (Larry May 

& Jerome Kohn eds., 1997); Shin Chiba, Hannah Arendt on Love and the Political: Love, 

Friendship, and Citizenship, 57 REV. POL. 505 (1995). 

: "לחיות יחד בעולם פירושו, בעיקרו של דבר, שעולם של 83, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושי 17

דברים מצוי בין אלה החולקים אותו, כמו ששולחן ממוקם בין אלה שיושבים סביבו; העולם, כמו כל 

לבין, מקשר בני אדם ומפריד ביניהם בעת ובעונה אחת. התחום הפומבי, בהיותו -שמצוי בין מה

העולם המשותף, מכנס אותנו יחדיו ועם זאת מונע אותנו מליפול איש על רעהו, כביכול. חברת 

ההמונים היא כה בלתי נסבלת לא בגלל מספר האנשים המעורבים בה, או לפחות לא בעיקר בגלל זה, 

 לל העובדה שהעולם שביניהם איבד את כוחו לכנסם יחד, לקשור אותם ולהפריד ביניהם."אלא בג
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מפוררים קשרים הם ר שאכמשטרים טוטליטריים מחריבים את העולם האנושי 
דוחסים ם שהאף  ,חוויה של בדידותמושתתים על  חברתיים. משטרים אלה

ת ויסודכפי שארנדט כותבת ב. תוך המון אנונימי והומוגניליחידים ומצופפים 
ת את ממוסס (isolation, solitude-להבדיל מ, loneliness)בדידות זו , הטוטליטריות

 18החוויה של עולם משותף וממשי.
פני לאדם מופיעים בו זה -העולם המשותף משמש מרחב של הופעה: בני – הופעה (3)

גם במובן ספציפי יותר: " "מרחב ההופעהאולם ארנדט משתמשת בביטוי ה. ז
 –פני זה לאדם זה -של בני של דיבור ופעולה הרגע הקמאיהוא מרחב ההופעה 

בעיני לארגון המשפטי והאדריכלי של המרחב הציבורי.  קודמתאשר  ציהאוסיט
, דם לואך מרחב ההופעה קו ,ארנדט, המרחב הציבורי משמש מרחב של הופעה

רה הספ  תקיים כאשר ייצובו כמרחב ציבורי מאורגן, וממשיך להלפני קיים 
בתוך מרחב ציבורי מאורגן וממוסד ההופעה של  מתפרקת.הממוסדת  הציבורית

כמרחב אך  ,פני זה נעשית בתוך מסגרת של נהגים וציפיות מבוססותלאדם זה -בני
. צפוי-ובלתירגעי י, שברירכי, ראנ ימדמתמיד משמר המרחב הציבורי הופעה 

-ב"זמן –קיים רק במהלך מתמרחב הציבורי הבט של היההוא  מרחב ההופעה

מרחב ההופעה הוא טהור, בתולי וספונטני  19.הופעה, דיבור ופעולה של –האמת" 
ר ופעולה אפשריים עד כדי כך שניתן לתהות, כנגד עמדתה של ארנדט, אם דיבו

 בכלל במרחב זה.

______________ 

ארנדט כותבת: "אפילו חוויית העולם הניתן לנו חומרית וחושית תלויה בהיותנו בקשר עם בני אדם  18

שלנו המווסתת והמסדירה את כל החושים האחרים, ובלעדיה יהיה כל  המשותפתאחרים, בתחושה 

ו מסוגר בתוך הייחודיות הפרטית שלו על נתוניה החושיים, שהם כשלעצמם מתעתעים אחד מאיתנ

ובוגדניים. רק מפני שניחנו בשכל ישר, כלומר, רק משום שלא אדם אחד אלא בני אדם רבים 

מאכלסים את העולם, יכולים אנו לבטוח בחוויה החושית המיידית שלנו. אולם, די שנזכיר לעצמנו כי 

עלינו לעזוב עולם משותף זה, שימשיך כמקודם ושלצורך המשכיות קיומו אנו  יבוא יום שיהיה

מיותרים, כדי שנחווה בדידות, אותה התנסות בהינטשות על ידי כל דבר וכל אדם." ראו חנה ארנדט 

 (.יסודות הטוטליטריות( )להלן: 2010)עדית זרטל מתרגמת,  696 ותיריסודות הטוטליט

מון בפעולה הופעה במילים הבאות: ארנדט מאפיינת את מרחב ה 19 "...ללא מרחב של הופעה וללא א 

ובדיבור בתור צורות של היות יחד, אי אפשר לבסס מעבר לכל ספק את מציאות העצמי, את עצם 

זהותו של אדם, וגם לא את מציאותו של העולם הסובב. מציאות במובן האנושי ]של המושג[ 

פסיבית הצרופה של הוויתם, לא על מנת לשנותה אלא על מחייבת שבני אדם יממשו את ההינתנות ה

מנת לתת ביטוי וקיום מלא למה שאחרת יאלצו ממילא לסבול באופן פסיבי. התממשות זו מצויה 

, 2, לעיל ה"ש המצב האנושיומתחוללת באותן פעילויות המתקיימות רק בפעולת המימוש לבדה." 

. "מרחב ההופעה מתהווה בכל מקום שבו בני אדם מצויים יחדיו מתוך דיבור 243–242בעמ' 

ופעולה, ומכאן שהוא קדום וקודם לכל כינון רשמי של התחום הציבורי ולצורות הממשל השונות, 

כלומר למגוון הצורות שבהן אפשר לארגן את התחום הציבורי. ייחודו בכך שלהבדיל ממרחבים 

ם מעשה ידינו, מרחב ההופעה אינו ממשיך להתקיים לאחר שחדלה התנועה שחוללה אחרים שה

כמו שקורה בקטסטרופות גדולות, כשנהרס הגוף  –אותו; הוא נעלם לא רק כשמתפזרים האנשים 

אלא כשנעלמות או נעצרות הפעילויות עצמן. בכל מקום שבו אנשים מתקבצים  –הפוליטי של העם 

 .233, בעמ' שםח, אבל רק בכוח, לא בהכרח ולא לעד." יחדיו, שם הוא נמצא בכו
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הם נמצאים זה לצד זה ר שאאדם מתפזרים או כ-בניר שאמרחב ההופעה קורס כ 
מוטלת בכללותו  משותףהעולם ה . במצבים אלה ממשותזה מזהבמצב של ניתוק 

של המוסדות האנושיים ושל עולם  םעדר סכנה מיוחדת לרציפותבהבספק גם 
של התקהלות האובייקטים. החוויה האפוקליפטית של סוף העולם עקב התפזרות 

קיריקו, למשל, -מנותיים שונים. ציורי הכיכרות הריקות של דהום אביטוייבזכתה 
העולם של מרחב ההופעה ושל שהם מרמזים על חורבן מפני מטילים אימה 

 20.ותובכלל משותףה
ן פרוש ביההמרחב הציבורי כמרחב  פיוןא – (plurality) ריבויו אישי-ביןמרחק  (4)

רבה ק  שהוא מחייב מידה של כשם  יחידיםבין  מרחק מידה של אדם מחייב-בני
ארנדט כותבת בהקשרים שונים  .מדובר בהיבטים הפוכים ומשלימים .ביניהם

בנויים, אובייקטים ו תת על מערכת של גבולות מסומניםשהמרחב הציבורי מוש
כבר בעבודתה על , וגבולות משפטיים מופשטים יותר. יחידיםהמפרידים בין 
וטליטריים טתחת משטרים של יחידים ציפוף הכי ארנדט כתבה הטוטליטריות 

אדם אלה כנגד אלה הורס הטרור  . "בדחיסתם של בניאת העולם המשותף מחריב
בין שלושה מודלים ארנדט הנגידה  בספר זה 21הם."יבינשהטוטלי את המרחב 

כלומר, על מערכת  – שקיומו מושתת על סדר חוקתי ,משותף עולםמרחביים: 
מאפשר חופש, פעולה ודיבור; אשר ו –יים איש-ביןנורמטיבית של גבולות 

, מעין (desert of tyranny) הסכנות של העריצות-" חסר הצורה והרהרדּבמ  ה"
 החורבן; ומשולל גבולות גיאוגרפיים ונורמטיביים ברוריםאלים ו "מערב פרוע"

 ארנדט מתארת את העולםר שאכשל כל מרחב תחת משטרים טוטליטריים. הסופי 
חיי המשפחה  :חיי המשפחהבין ל ה ומדגישה את הניגוד בינוהיא שב ,המשותף

רה של לספ  ת. בניגוד נפרדּוריחוק ושהם שוללים משום ממוקמים מחוץ לעולם 
 פרספקטיבות:של משפחה, העולם מתאפיין בריבוי ה

את חשיבותן מן  ותלעיני אחרים וההישמעות באוזניהם שואב ההיראות"  
מדה אחרת. זו המשמעות של חיים העובדה שכל אחד רואה ושומע מע

פומביים, שבהשוואה אליהם אפילו חיי משפחה עשירים ומספקים 
של העמדה האישית  ביותר אינם יכולים להציע אלא הרחבה או הכפלה

 22וההיבטים הנלווים לה." ותספקטיבשל מישהו, על הפר

ממיטים הם  ,בני משפחה אחת יוהציבורית כאילו ה רהיחידים מתנהגים בספ  כאשר  

______________ 

הכוללת סצנות רבות של התקהלות והתפזרות  ,דוגמה נוספת היא יצירתו הקולנועית של פליני 20

 Lior Barshack, Intimate Enunciations: Carnival andראו:  .היוצרות תחושה אפוקליפטית

Apocalypse in Fellini, 31 CARDOZO L. REV. 1019 (2010)  :להלן(Barshack, Intimate 

Enunciations). 

 .683, בעמ' 18, לעיל ה"ש ותיריסודות הטוטליטראו  21

 .88, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיראו  22
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בחברת ההמונים או במצבים של היסטריה המונית  .חורבן על העולם המשותף
 23.אחת" "אפשר לראות את כל האנשים מתנהגים לפתע כאילו היו בני משפחה

-תלויות בתנאיאישית ואוטונומיה -ביןת ממחישות שנפרדּוואחרות אלה  ותדוגמ

יחידים של כמה או ת של יחיד קריסת הנפרדּו .רקע חברתיים המאפשרים אותן
דיאולוגיות פני איארנדט מתריעה מ 24ת של כולם.ידואליּוהאינדיוומאיימת על 

ם יאינטימי ,הקוראות להעתקה של דפוסי יחסים פמיליאריים פוליטיות ודתיות
לאומניות או אידיאולוגיות  ,קהילתיים לתוך המרחב הציבורי. בעיניהו

על רגשות של אהבה אדם -ן בניביבססות את הקשר הפוליטי המסוציאליסטיות 
, של אהבה וחמלהבניגוד לרגשות משותף. מאיימות על קיומו של עולם  וחמלה

רה לספ  יכולים לשמש בסיס  עולםואהבה משותפת ל   ריותת, סולידקשרים של חברּו
 אדם.-ת בין בנישונּולת וכיוון שהם נותנים ביטוי לנפרדּומ ,הציבורית

 תרדּופנכריכה של ארנדט הוא השל  במחשבתהאף אם לא מפורש חשוב  לךמה 
 ם לקיוםידי ארנדט כתנאי-על המוצגים – ריבוי – שוניייחודיות ועם אישית -בין

. להתבלטלהיראות ו ניהםבי הבדליםמאפשר לגופים  בין חוקרי 25.מרחב ההופעה
ריבוי של על גם מושתת  אישית, הוא-ביןת מושתת על נפרדּואם העולם האנושי 

ארנדט השאירה חלק ניכר . עמדותשיפוטים ות של ות ורבגוניּופרספקטיב
פיון מסודר. לגבי אללא  ,ריבוי, כגון מושג המהמושגים המרכזיים של מחשבתה

הפרט אילו היבטים של ביחס לשאלה  היתרבין  ,בהירות-קיימת אי ריבוימושג ה
-קדם תיסודומדגישה  לעיתים ארנדט. וולייחודיות ואמורים לתת ביטוי לשונות

אתני. בהזדמנויות משפחתי וומוצא  כגון מראה, קולהאנושי, הריבוי של פוליטיים 
 ,כלומר, ריבויהיא מדגישה את האופי התיאטרלי, המלאכותי, הפוליטי של  אחרות
נקשר  זה ובמובנריבוי . שאנו עוטים בחיים החברתיים מסכותהשל  רבגוניותאת ה

 26ודיות של כל דובר באה לידי ביטוי.הייח בהשכזירה  ,דיבורידי ארנדט ל-על
פוליטיים -יחודיות של הפרט משלבת יסודות קדםארנדט הישבתפיסה של  נראה

 .ומבוית מלאכותיביטוי רק בתוך עולם ושהיא יכולה לבוא לידי  ,ומלאכותיים
דיסוננס ומתח  מרחב נטולכי ( Sennettריצ'רד סנט )טען ה של ארנדט דברי ברוח 

בו שמרחב ציבורי קיים רק במקום שונות אינו מרחב ציבורי. בין צורות חיים 
זה עמתים ( חיים יחד ומ"different household gods"יחידים העובדים אלים שונים )

______________ 

( בזמן המהפכה compassionהפוליטיקה של החמלה )בדבר ארנדט  שם. ראו גם תיאורה של 23

. על HANNAH ARENDT, ON REVOLUTION 71, 75 (Penguin Books 1990) (1963)הצרפתית: 

רה הציבורית ראו   .16, לעיל ה"ש Chibaהסכנות של משפחתיות בספ 

של גופמן, ההתנהלות של יחידים במרחב הציבורי מושתתת על חרדה מפני  סיפי תיאורו הקל-על 24

פי גופמן, קיים מערך של -אחרים. עלפרטים פגיעה בגבולות העצמי שלהם אך גם בנפרדּות של 

אישיים -( המגוננים על הגבולות הביןsupportive rituals, remedial ritualsריטואלים שונים )

 ERVING GOFFMAN, RELATIONS IN PUBLIC: MICROSTUDIES OF THEבמרחב הציבורי. ראו: 

PUBLIC ORDER (2010). 

 .255–254, בעמ' 2לעיל ה"ש , המצב האנושי 25

 .211, בעמ' שםראו  26
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 ,(company towns) "חברה רותייע"סנט מתאר  27עם ההבדלים ביניהם.את זה 
של המרחב  הרסדוגמה לכ ,שונותודרכי חיים עולם -תפיסותעימות בין אין בהן ש

בכתיבתו החוקתית על המרחב הציבורי  28.כתוצאה מהפרטה שלו הציבורי
מנת להגדיר מרחבים -( ברעיון הריבוי של ארנדט עלPostהשתמש רוברט פוסט )

ספר ומשרדי -ציבוריים מובהקים ולבדלם ממתחמים וממוסדות ציבוריים, כגון בתי
 29ממשלה, שבהם המדינה מפעילה סמכות ניהולית.

 קשרהתובנות הבסיסיות במחשבתה של ארנדט על המצב האנושי היא שקיים אחת  
בין ריבוי אנושי לבין מידת הממשות והאובייקטיביות של העולם המשותף. כאשר 

אנחנו יכולים  ,הדומים לנועם רק  –מרחב עירוני  ,למשל –אנו חולקים מרחב 
 דמיוןלות שהגבול בין ממלהשליך את תעתועי הדמיון שלנו על המציאות, ו

טשטש ביתר קלות. ריבוי מבטיח את הממשות והאובייקטיביות של העולם ימ
את עמידותו של עולם האובייקטים בפני שוב ושוב שהוא מאשש  כיווןמ ,המשותף

טיעון ארנדטיאני זה עולם שונות. -ותפיסותהבחינה של פרספקטיבות מצטלבות 
הפרדה מרחבית בין קבוצות  בוויכוחים עלצריך להיות מוכר כטיעון בעל משקל 

 וקהילות שונות.
ארנדט מציגה את  יסודות הטוטליטריותמתוך  הידועבפסקה  – וסטטוס שוויון (5)

 השוויון כתנאי לכינונו של עולם משותף:

"חיינו הפוליטיים מבוססים על ההנחה כי יש בכוחנו ליצור שוויון   
לם משותף, באמצעות ארגון, מכיוון שהאדם יכול לפעול בתוך עו

לשנותו ולבנותו בצוותא עם השווים לו, ורק עם השווים לו. הרקע האפל 
של הינתנות גרידא, הרקע הנוצר מעצם טבענו הייחודי שאינו ניתן 
לשינוי, מתפרץ אל הזירה הפוליטית כמו הזר, אשר בכל שונותו המובנת 

______________ 

27 Richard Sennett, The Civitas of Seeing, 5(4) PLACES 82 (1989)הציבורי כמרחב  . על המרחב

 ,Susan Bickfordת ראו גם: ת, חוסר שליטה וחוסר צפיּות, שונּושצריך לספק חוויות של זרּו

Constructing Inequality: City Spaces and the Architecture of Citizenship, 28 POL. THEORY 

355 (2000). 

 ,If you want to put together where people work, where they live": 83, שם, בעמ' Sennettראו  28

and where their schools are, so that, for instance, workers can have day care for their 

children, you go outside the city, find a piece of land, and build a campus. There's some 

housing, a school, medical facilities, and one factory. But that's not public, that's a 

company town; it doesn't confront the fact of difference. You must have something in it 

that's dissonant, that requires people to say, 'This is one way to live, but that's another' – 

then you've created a public realm". 

 ,ROBERT C. POST, CONSTITUTIONAL DOMAINS: DEMOCRACY, COMMUNITYראו:  29

MANAGEMENT 160, 200, 252 (1995). 
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ת הזהו   –מאליה כל כך, מזכיר לנו את מגבלותיה של הפעילות האנושית 
 30למגבלותיו של השוויון האנושי."

לדברי ארנדט, אנו יכולים לברוא ולתחזק עולם משותף רק עם השווים לנו והשונים  
שהשוויון  כמו העולם המשותף ,שוויון הוא מלאכותי ,ארנדטלדידה של מאיתנו. 

הנתונה והגולמית ידי שונותם -השוויון מוגבל על 31הוא אחד מרכיביו ההכרחיים.
אך נראה שהוא גם מייצב את הקיום במשותף של אנשים שונים  ,אדם-של בני

ארנדט קושרת  במזגם, בערכיהם ובאלוהיהם, ומאפשר להם לבנות ולחלוק עולם.
: הנתונים ה"קשיחים" של ובה בעת מנגידה ביניהם אדם-את השוויון לשוני בין בני

ם לו את הכלתם שוויון המלאכותי, אך גם חביריבוי ושוני משרטטים את גבולות ה
מלאכותית, של הלובש את הצורה המוסדית, זה שוויון  .ויציב בתוך עולם משותף
 32(."the right to have rights") הזכות להיות בעל זכויות – שפטיסטטוס חברתי ומ

"מקום  לאלה המחזיקים בה ומעניקה ,מאפשרת את קיומו של עולם משותףזכות זו 
 .בעולם"

ל המשמעות המרחבית שביטויים מרחביים.  ,היתרבין וויון יש, לש –חופש תנועה  (6)
כל משותף, היא ש מרחבשוויון, מעבר להיותו תנאי לקיומו של ריבוי ולכינונו של 

ב למרחמהמרחב הפרטי  )א( גישה לקבל:מעמד צריך -כאזרח שווהמי שמוכר 
עלי אופי לשירותים ב ך המרחב הציבורי; )ג( גישהבתו הציבורי; )ב( חופש תנועה

מעמד של חבר שווה וחופשי  ציבורי המוצעים למשתמשים במרחב הציבורי.
רה הציבורית. ארנדט ספ  לרה הפרטית ספ  מהבחברה מתבטא בזכות וביכולת לעבור 

 :הבית ביוון העתיקה-בהקשר של הפוליס ומשק כותבת

"להיות חופשי פירושו לא להיות כפוף להכרח החיים או לפקודתו של   
לא לשלוט ולא להישלט.  ..לא לפקוד בעצמך ]על אחרים[. םוגאחר 

לפיכך לא התקיימה חירות בתחומו של משק הבית, שכן ראש משק 
הבית, השליט העומד בראשו, נחשב חופשי רק במידה שהיה בכוחו 

 33לעזוב את הבית ולהיכנס אל התחום הפוליטי, שבו היו הכול שווים."

ת של צניעות ושל סגרגציה קהילתית יכולות כפי שנראה בהמשך, פרקטיקות שונו 
בעלי הגישה לגבי רה הפרטית לציבורית. מהספ  סיון למנוע גישה ילהתפרש כנ

______________ 

 .448, בעמ' 18, לעיל ה"ש יסודות הטוטליטריותראו  30

 ,Jeremy Waldronתיות השוויון. ראו: וולדרון מנסה לייחס לארנדט תפיסה מתונה של מלאכו 31

Arendt on the Foundations of Equality, in POLITICS IN DARK TIMES: ENCOUNTERS WITH 

HANNAH ARENDT 17 (Seyla Benhabib, Roy T. Tsao & Peter Verovsek eds., 2010). 

כי . ארנדט כותבת 445–442, בעמ' 18, לעיל ה"ש יסודות הטוטליטריותזכות לזכויות" ראו העל " 32

"הצעד המהותי הראשון בדרך לעבר השליטה הטוטלית הוא חיסול האישיות המשפטית שבאדם" 

 (.658)שם, בעמ' 

 .62, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיראו  33
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, בעיני ארנדט, לכל חירות הבסיס למרחב הציבורי, חירות התנועה בתוכו היא
מי שנהנה מזכות כניסה למרחב הציבורי משתתף בשימוש החופשי בו.  34אחרת.

ארנדט כותבת שמשטרים טוטליטריים הורסים את היכולת  יותיסודות הטוטליטרב
ניתן לראות אמירה זו כמשלימה אמירות  35כיוון שהם מחריבים את המרחב.מלנוע 

לפיהן "מקום בעולם" הוא תנאי לחופש וליכולות החשיבה שאחרות באותו ספר, 
מפתח -וגם ניידות. מושגיציב וקבוע חופש מניח אפוא גם מקום  36והפעולה.

גבולות  .גבולותהליות וניידות, הוא מושג לוקבמחשבתה של ארנדט, המשלב 
 , ובאופן כללי מאפשרים חופש.במרחב מאפשרים הן התמקמות והן תנועה

השוויון כי ארנדט מסבירה  Reflections on Little Rockבמאמרה השנוי במחלוקת  
תים בעלי אופי החל במרחב הציבורי צריך לבוא לידי ביטוי בגישה שווה לשירו

ארנדט מבקרת את ההגבלות  37ציבורי המוצעים למשתמשים במרחב הציבורי.
על החופש של שחורים לבחור מקום באוטובוס או ברכבת ולקבל שירות שהוטלו 

שירותים מעין אלה, גם אם הם נמצאים  ,במסעדות או מלונות. בעיני ארנדט
הפליה כי וע, ארנדט סברה רה הציבורית. כידמהספ  בבעלות פרטית, מהווים חלק 

עצם ר שארה הציבורית, מהספ  רה החברתית, להבדיל בספ  והדרה הן לגיטימיות 

______________ 

 Of all the specific liberties which may come into our minds"ט כותבת על חופש התנועה: ארנד 34

when we hear the word 'freedom,' freedom of movement is historically the oldest and also 

the most elementary. Being able to depart for where we will is the prototypal gesture of 

being free, as limitation of freedom of movement has from time immemorial been the 

precondition for enslavement. Freedom of movement is also the indispensable condition 

for action, and it is in action that men primarily experience freedom in the world. When 

men are deprived of the public space – which is constituted by acting together and then fills 

of its own accord with the events and stories that develop into history – they retreat into 

their freedom of thought." HANNAH ARENDT, MEN IN DARK TIMES 9 (1970). 

 .683, בעמ' 18, לעיל ה"ש ותיריסודות הטוטליטראו  35

 .441ראו שם, בעמ'  36

 It is, however, another matter altogether when"ארנדט כותבת על שירותים בעלי אופי ציבורי:  37

we come to 'the right to sit where one pleases in a bus' or a railroad car or station, as well as 

the right to enter hotels and restaurants in business districts – in short, when we are dealing 

with services which, whether privately or publicly owned, are in fact public services that 

everyone needs in order to pursue his business and lead his life. Though not strictly in the 

political realm, such services are clearly in the public domain where all men are equal; and 

discrimination in Southern railroads and buses is as scandalous as discrimination in hotels 

and restaurants throughout the country. Obviously the situation is far worse in the South 

because segregation in public services is enforced by law and plainly visible to all. It is 

unfortunate indeed that the first steps toward clearing up the segregation situation in the 

South after so many decades of complete neglect did not begin with its most inhuman and 

its most conspicuous aspects." Hannah Arendt, Reflections on Little Rock, 6 DISSENT 45, 

52 (1959). 
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, אפשר לייחד סתהקיומה נשען על מעמדם השווה של כל החברים בה. כך, לתפי
 , אך מלון הנמצא ברובע עסקים אינו רשאי להדירמתאתר נופש לבני קהילה מסוי

קיימת כמובן ספרות משפטית ענפה צתית. לקוחות על בסיס השתייכות קבו
ציבורי, ואת מרחב התחולה לומורכבת המנסה לשרטט את הגבולות בין הפרטי 

במסגרת  38גבול.-הראוי של נורמות של ציבוריות, במגוון רחב ביותר של מקרי
שניתן לייחס לארנדט את הטענה הכללית סתפק בהערה אהדיון הנוכחי 

של  מיםהגנה על גישה שווה לסוגים מסוישהציבוריות של המרחב כוללת 
 שירותים.

אלא  ,את המרחב קוטעיםגבולות אינם חוזרת ומדגישה כי ארנדט  – גבולות (7)
אפשרי בתוך  והואולא טבעי,  ,חופש תנועה הוא מלאכותימאפשרים את קיומו. 

ארנדט מתארת את  מצב האנושיהספרה בפוליטי ונורמטיבי של גבולות. מערך 
בו פעולה שמשותף עולם  מייצרתה( work) מלאכהפוליטיים כגבולות ל ש שרטוטה

 ,"נומוס"את המושג היווני  הארנדט מחי( נעשית אפשרית. actionפוליטית )
נומוס משמעותו קיר ביוונית, וארנדט  גבול גיאוגרפי.של של חוק ו מושגיםהמשלב 

היוצרים  לותגבולשיטתה,  :מנצלת את המקור והמשמעות ההיסטורית של המילה
 משפטייםאוגרפיים וינם גיה פעולהלדיבור ול עניקים מקוםעולם משותף ומ

ואחד מתפקידיה המהותיים הוא עולם, -חקיקה היא מלאכה מכוננת 39.כאחד

______________ 

38 Joseph William Singer, No Right to Exclude: Public Accommodations and Private 

Property, 90 NW. U. L. REV. 1283 (1996); Kevin Gray & Susan Francis Gray, Civil 

Rights, Civil Wrongs and Quasi-Public Space, 4 EUR. HUM. RTS. L. REV. 46 (1999); Kevin 

Gray, Equitable Property, 47 CURRENT LEGAL PROBS. 157 (1994) '( 3)ד()3. בישראל ראו ס

-לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

2000. 

היה המחוקק כמו הבנאי של ]של היוונים[ : "בעיניהם בהתייחסה ליוון העתיקה ארנדט כותבת 39

ני שהפעילות הפוליטית תוכל חומות העיר, מישהו שצריך לעשות את מלאכתו ולסיימה לפ

להתחיל... בשבילם, החוקים, כמו החומה סביב העיר, לא היו תוצאות של פעולה אלא תוצרים של 

"הרי זה כאילו (: 232ובהמשך )שם, בעמ' . 228, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיעשייה." ראו 

לות החוק סומנו סביב מרחב פומבי שהתקיים עוד קודם לכן, אבל ללא אותה וגבו פוליסחומת ה

ראו הגנה מייצבת לא היה יכול להחזיק מעמד, לא היה יכול לשרוד את רגע הפעולה והדיבור עצמו." 

: "לא פנימיות התחום הזה, שנותר חבוי וחסר משמעות ציבורית, אלא הנראות 94–93גם שם, בעמ' 

ה, גם בשביל העיר, והיא מופיעה בתחומה של העיר באמצעות קווי התיחום בין החיצונית שלו חשוב

משק בית אחד למשנהו. החוק זוהה במקורו עם קו התיחום הזה, שבעת העתיקה עדיין היה, למעשה, 

מרחב, מעין שטח הפקר בין הפרטי לציבורי, המשמש מחסה ומגן לשני התחומים ובעת ובעונה אחת 

חרג, כמובן, מן ההבנה העתיקה הזאת, ויחד עם זאת הוא שימר את  פוליסה מפרידם זה מזה. חוק

משמעותה המרחבית המקורית. החוק של עיר המדינה לא היה תוכנה של הפעולה הפוליטית )למרות 

מקורו הרומי, הרעיון שלפיו פעילות פוליטית היא בראש וראשונה חקיקה הוא מודרני בעיקרו והוא 

ם ביותר בפילוסופיה הפוליטית של קאנט(, וגם לא קטלוג של איסורים, מוצא את ביטויו המרשי

הנשען, כפי שעדיין נשענים כל החוקים המודרניים, על הלאווים של עשרת הדיברות. החוק היה 

(, אבל לא astyבאופן מילולי למדי חומה, שבלעדיה לא היתה העיר אלא מקבץ של בתים, עיירה )
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המסומן שכן רק בתוך מרחב  ,גבולות אינם מכשול לחופש, כאמורגבולות.  קביעת
אפוא את ההיבטים ארנדט מדגישה  40.תנועה גבולות ייתכן חופשידי -על

המרחביים של התפיסה המוכרת שלפיה חירות הינה אפשרית רק על יסוד מערכת 
באשר הוא תנאי לחופש אל כארנדט מתייחסת לתנועה  .של גבולות ובמסגרתה

ת. ראה בתנועה את תמצית החירור שא ,פרדיגמה של חופש, כמעט כמו הובסאל כו
-קדם תופעהתכם בתנועה, הינו חופש, המתבטא ומסגורס כי הובס בעוד אולם 

 .תוקף-בניגבולות של  רק במסגרת פי ארנדט אפשרי-פוליטית, חופש התנועה על

______________ 

חומה היה קדוש, אבל רק מה שאצר בחובו היה פוליטי. -ותו חוק דמויעיר, ]לא[ קהילה פוליטית. א

בלעדיו לא היה קיום לתחום ציבורי, כשם שפיסת רכוש ]פרטי[ לא הייתה יכולה להתקיים בלי גדר 

שתחבוק אותה; האחד העניק מחסה לחיים הפוליטיים ותחם אותם, כשם שהאחרת העניקה מחסה 

המשפחה." על המעבר בכתיבתה של ארנדט ובתפיסת המשפט  והגנה לתהליך החיים הביולוגי של

ראו:  (lexהחוק ומעשה החקיקה )של הרומית לפרדיגמה  nomosשל היוונית פרדיגמה השלה מ

Christian Volk, From Nomos to Lex: Hannah Arendt on Law, Politics, and Order, 23 

LEIDEN J. INT'L L. 759 (2010); Peg Birmingham, On Action: The Appearance of the Law, 

in ACTION AND APPEARANCE: ETHICS AND THE POLITICS OF WRITING IN HANNAH 

ARENDT 103 (Anna Yeatman, Phillip Hansen, Magdalena Zolkos & Charles Barbour eds., 

2011); Michael A. Wilkinson, Between Freedom and Law: Hannah Arendt on the Promise 

of Modern Revolution and the Burden of 'The Tradition', in HANNAH ARENDT AND THE 

LAW 35 (Marco Goldoni & Christopher McCorkindale eds., 2012). 

בתוך מסגרת של גבולות וחוקים: "חוקים רק חירות תיתכן כי ארנדט מדגישה בהקשרים שונים  40

בממשל חוקתי נועדו להעמיד גבולות ולהקים ערוצי תקשורת בין בני אדם, שקהילתם  פוזיטיביים

המשותפת חשופה יום יום לאיום של יצורי האנוש החדשים הנולדים אל תוכה. עם כל לידה חדשה 

בכוח נברא וקם על תלו. יציבותם של החוקים -נולדת ומגיעה התחלה חדשה אל העולם, עולם חדש

מתמדת של כלל חיי האנוש וענייניהם, תנועה שלעולם אינה יכולה להסתיים כל מקבילה לתנועתם ה

עוד בני אדם נולדים ומתים. החוקים מקיפים ומגוננים על כל התחלה חדשה, ובה בשעה גם 

" ראו .מה חדש לגמרי ולא צפוי-מבטיחים את חופש התנועה שלה, את ההבטחה הטמונה באותו דבר

הריסתן של גדרות החוק : "683כן ראו שם, בעמ'  .682, בעמ' 18ה"ש , לעיל יסודות הטוטליטריות

פירושה נטילתן של חירויות האדם וחיסולו של החופש  –כמו שעושה העריצות  –בין בני אדם 

די חוקים, הוא כמציאות פוליטית חיה. שכן המרחב בין בני אדם, כפי שהוא מתוחם ומגודר בי

: 275, בעמ' 23, לעיל ה"ש ARENDT, ON REVOLUTION." ראו גם המרחב החי של החופש

"Freedom, wherever it existed as a tangible reality, has always been spatially limited. This 

is especially clear for the greatest and most elementary of all negative liberties, the freedom 

of movement; the borders of national territory or the walls of the city-state comprehended 

and protected a space in which men could move freely. Treaties and international 

guarantees provide an extension of this territorially bound freedom for citizens outside 

their own country, but even under these modern conditions the elementary coincidence of 

freedom and a limited space remains manifest. What is true for freedom of movement is, to 

a large extent, valid for freedom in general. Freedom in a positive sense is possible only 

among equals, and equality itself is by no means a universally valid principle but, again, 

applicable only with limitations and even within spatial limits". 
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חופש ומרחב  ,מבטאת את היחסים בין גבולותהיא  יסודות הטוטליטריות ספרהב
עריצות, טוטליטריות ומשטר שומר חוק. רק  בחנה המשולשת ביןההבאמצעות 

. םבתוכ תויהחירויות האפשר ל גבולות ואתמשטר שומר חוק מקיים מערכת ש
כיוון שהיא מאיימת מ ,ואת החופש האפשרי בתוכואת המרחב  עריצות הורסת

הטוטליטריות בין יחידים וקבוצות. יציב נורמטיבי גיאוגרפי ו כל גבול למוטט
חונקת כל אפשרות של תנועה, ולופתת יחידים כיוון שהיא מקה לכת עוד יותר יחמר

 41אחד נטול גבולות חיצוניים ופנימיים.לקטיבי קוגוף  בתוך
פי ארנדט, -על – הקיום האנושי ו שלרעיותאעל  גוברותהימים -מאריכות יצירות (8)

התפקיד הראשון הוא  :אובייקטים ממלאים תפקיד כפול בכינון העולם האנושי
ליצור זיקה והמשכיות בין הוא  התפקיד השניולחבר ולהפריד בין בני אותו דור; 

הוא  ,פי ארנדט-על ,לקיומו של עולם אנושי תנאידורות המרוחקים זה מזה בזמן. 
לאלמותיות ארצית פוטנציאלית לא ייתכנו שום הזו "בלי החריגה בזמן.  המשכיות

העולם  42, שום עולם משותף ושום תחום פומבי."קפוליטיקה במובנה המדוי
לים תוך כדי השימוש אובייקטים שאינם מתכבאמצעות  המשותף מבטיח את קיומו

 ,הצרכים המיידיים של תהליך החיים . אובייקטים אלה אינם מוקרבים לטובתבהם
ם. יהיוצרמות לאחר להאריך ימים ולצבור עוצמה ומשמעות אמורים הם ו

עולם אלה הם אובייקטים תרבותיים, משפטיים, חומריים, היוצרים -אובייקטים בוני
יוצרים הם ההופעה והפעולה האנושית.  מסגרת יציבה המכילה את הארעיות של

בציר המרחבי, לעולם האנושי משמעות ותוחלת.  ההמעניק ,בין הדורותרציפות 
בציר  ;בני אותו דורמפרידים ומחברים בין תרבותיים אובייקטים האופקי, 

ארנדט על עמדה  הקשרים שוניםב 43מקשרים בין הדורות. , האנכי, הםדיאכרוניה
______________ 

את הטוטליטריות כחיסול הסופי של כל מרחב וכל אפשרות של תנועה: "קל מאוד ארנדט מתארת  41

לטעות ולראות בטרור הטוטלי סימפטום של ממשל עריץ, מכיוון שבשלביו ההתחלתיים חייב 

המשטר הטוטליטרי להתנהג כמו עריצות ולהרוס עד היסוד את גבולותיו של החוק מעשה אדם. 

ריו פריעת חוק שרירותית, ואינו מסתער למען איזה רצון שרירותי אולם טרור טוטלי אינו מותיר אח

או שלטון עריצות של אדם אחד נגד כל השאר, ופחות מכול הוא עושה זאת למען מלחמת הכול 

בכול. במקום הגבולות וערוצי התקשורת בין בני אדם יחידים הוא מותח רצועת פלדה האוחזת בהם 

( שלהם נעלם ונבלע בתוך pluralityה, עד כי נראה שהריבוי )ומהדקת אותם יחדיו בעוצמה כה גדול

שממדיו ענקיים... הטרור הטוטלי עושה שימוש במכשיר העריצות הישן הזה, אולם בה  אדם אחד

מחוק והפרוץ לכל רוח של פחד וחשד שהעריצות מותירה -בשעה גם מחריב את הישימון המופקר

חי של החופש, אולם הוא מספק עדיין שטח מסוים אחריה. מדבר זה, כמובן, שוב אינו המרחב ה

, לעיל יסודות הטוטליטריותהחשד של יושביו." ראו -החרדה ולפעולות חדורות-לתנועות מונחות

 .683–682, בעמ' 18ה"ש 

ליוונים,  פוליס: "ה(86)שם, בעמ'  ארנדט כותבת. בהמשך 85, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושי 42

לרומים, היתה בראש ובראשונה הערובה שלהם כנגד חוסר התוחלת של החיים  פובליקה-רסכמו ה

האישיים, המרחב שהיה מוגן מפני חוסר התוחלת הזה ושמור לקביעות היחסית, אם לא לאלמותיות, 

 ".של בני התמותה

 Lior Barshack, Time and theרגון המרחב החברתי ראו: לבין ארגון הזמן החברתי אהקשר בין  על 43

Constitution, 7 INT'L J. CONST. L. 553 (2009). 
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. ההתפרצות של המשותף העולם מציבים בפנידור חדש  שכל לידה וכל הסכנה
, ולכן קיום העולם מותנה דורות משךב נהעולם שנבמאיימת להחריב החדש 

 44.של מורשת העבר הנחלהבשימור וב
צריכים להיות מוצגים כנצחיים. הללו עולם ה-אובייקטים מכונניהלפחות מקצת  

התרבות מייחסת להם נצחיות ידי אובייקטים ש-לדעת ארנדט, רק עולם הנוצר על
אדם אובייקטים זוכים -נהנה מאובייקטיביות. רק בעולם המלאכותי המשותף לבני

מיקום "אובייקטיבי" בתוך המרחב, המתבטא ובעמידות בפני שינוי בזמן ב
ום מנות מקוארנדט מייחסת לעבודות א 45פרספקטיבות.הריבוי בפני בעמידות 

מנות מספקת ייצוג והמיוחסת לעבודות א . הנצחיותמרכזי בבנייתו של העולם
נצחיות זו כשלעצמה מבוטאת,  46.ל"עצם היציבות של מרקם היצירה האנושית"

שימושיים של "עולם הדברים מעשה ידי אדם" -בטים לאיה, באמצעות היתרבין 
מחברים רבים העוסקים  47מנות.וובאמצעות חוסר השימושיות של עבודות א

על בהצביעם  ,ית מציגים עמדה דומה לזו של ארנדטבתיאוריה אדריכלית ואורבנ
המגלמים את ההיסטוריה  מונומנטים ובעל משמעות מחייב קיוםמבוית מרחב ש כך

. היכולת של המונומנט לברוא בו הם מצוייםששל הקבוצה וקושרים אותה למקום 

______________ 

 he world... needs protection to keep it from being overrun and[T]..."ארנדט כותבת:  44

destroyed by the onslaught of the new that bursts upon it with each new generation." 

HANNAH ARENDT, BETWEEN PAST AND FUTURE: EIGHT EXERCISES IN POLITICAL 

THOUGHT 186 (Penguin Books 1993) (1961). 

ארנדט כותבת: "העמידות הזו היא שמקנה לדברים של העולם עצמאות יחסית מבני האדם שייצרו  45

ם, ו'אובייקטיביות' הגורמת להם לעמוד בפני הצרכים והרצונות הזוללניים של אותם ומשתמשים בה

האנשים החיים שעשו אותם ומשתמשים בהם, 'להתייצב נגדם' ולשאת אותם, לפחות לזמן מה. 

מנקודת מבט זו, תפקיד הדברים בעולם הוא לייצב את החיים האנושיים, והאובייקטיביות שלהם 

שאותו אדם לעולם לא יוכל להיכנס ]פעמיים[  –ירתו של הרקליטוס נעוצה בעובדה שבניגוד לאמ

ולמרות טבעם המשתנה תמיד, בני האדם יכולים לשקם את עצמיותם הרציפה  –לאותו נהר 

(sameness כלומר את זהותם, על ידי כך שהם מתייחסים לאותו כיסא ולאותו שולחן. במלים ,)

מדת האובייקטיביות של העולם מעשה ידי אדם ולא אחרות, מול הסובייקטיביות של בני האדם עו

לחוג ללא  –האדישות הנשגבת של טבע שלא חּולל, שכוחו היסודי המוחץ יכפה עליהם את ההפך 

הרף במעגל התנועה הביולוגית שלהם, המיטיבה כל כך להשתלב בתנועה המחזורית הכוללת של 

ת של עולם משלנו מתוך מה שהטבע משק הבית של הטבע. רק אנחנו, שהקמנו את האובייקטיביו

מעניק לנו, ששיבצנו אותו בתוך סביבת הטבע על מנת שיגן עלינו מפני הטבע, יכולים להשקיף על 

הטבע בתור משהו 'אובייקטיבי'. בלי עולם ]שחוצץ[ בין האדם לטבע, ישנה תנועה נצחית אבל אין 

 .169, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיראו  אובייקטיביות."

 בפרק הרביעי )"הקביעות של העולם ושל יצירת האמנות"(. פרק האחרון-בתתראו שם,  46

במלאכה, נעשה בית -העושה-"עולם הדברים מעשה ידי אדם, מרקם היצירה האנושית שהקים האדם 47

ן התנועה המשתנה תמיד של חייהם לאנשים בני תמותה, שיציבותו תשרוד ותאריך ימים יותר מ

ופעולותיהם רק עד כמה שהוא חורג הן מן הפונקציונליות גרידא של הדברים שיוצרו לצריכה והן מן 

 .206" ראו שם, בעמ' .התועלת גרידא שחפצים שנוצרו לשימוש
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פיקטיבית  – ותמהנצחי נובעתליצור מקום ואוריינטציה מרחבית, עולם מסביבו, 
 48לו. תומיועד תהמיוחס –שתהיה  ככל

גבולות  –זה עתה  שהוזכרושני היסודות של המרחב הציבורי  – אחדות המרחב (9)
אותו הם שמרחב ל אחדותמעניקים  גבולותמקנים אחדות למרחב.  –ומונומנטים 

בנים בעלי משמעות טקסטים ומ ,, מיתוסיםמנותועבודות א ,מונומנטים. מקיפים
רוחבו לומחילים לאורכו ו ,דורית ועבר משותף-ביןמשכיות מייצגים ה היסטורית

דורית -דורית ותרבות רב-זהות רב 49.של המרחב תרבות משותפת וזהות משותפת
סמלים בעלי גם מסיבה זו משותפות הן הכרחיות לעצם קיומו של מרחב משותף. 

רה פני החבלם לקיומו של מרחב ציבורי, כאשר הם מייצגים תרומקור דתי יכולים ל
. תרבותיתשל הומוגניות  מידהאחדות גיאוגרפית אינה ניתנת לניתוק מאת עברה. 

רק בתוך מרחב מלאכותי, מתורבת  יכול להישמרשריבוי כיוון מכי לומר  ניתן
רובד זה של אחידות עם זאת,  .על רובד של אחידות תרבותית ןנשעהוא ומבוית, 
עד כדי , אינו יכול להיות עבה רלדיבווהרקע לפעולה ו, היוצר את התנאים תרבותית

 רבגוניות ומחלוקת. כך שישתיק
מקום לרעיון של הומוגניות תרבותית, של ארנדט המרחב  סתשיש בתפיאף  

. ארנדט דחתה, כידוע, םבמובן מסויחלשה היא  אחדות המרחבבנוגע ל סתהתפי
ייחס ניתן לש דורי-רגעי או רבת, ואת המושג של גוף קולקטיבי את מושג הריבונו

, אדם רבים-העולם המשותף הוא עולם השייך לבניכי היא מדגישה לו ריבונות. 
הריבוי המאפיין את המצב האנושי אינו  ,ארנדטלגישתה של  50.שונים וייחודיים

אצל ארנדט הריבונות שלובה  דחיית מושג 51הריבונות. מתיישב עם אחדות
כבולים  ותוכללבשי חוקתי והעולם האנוהשהסדר הפוליטי/ סהבהתנגדותה לתפי

ייסוד  ם שלסיפוריכי היא טוענת  ON REVOLUTIONספרה , בכך מיתולוגי.בסיס ל
 אך יש להימנע ממיתולוגיזציה שלהם לשמש עוגן לפעולה פוליטית,הקמה יכולים ו

 קולות הקוראיםכי ארנדט סוברת  52.יכבלו את ההווההם ולהיזהר מהסכנה ש
 קיומועם  יםמתיישב םשל גוף קולקטיבי אינ רבון לפעולהלדליצירה, להחייאה או 

______________ 

 ,ALDO ROSSI, THE ARCHITECTURE OF THE CITY 33 (1982); KEVIN LYNCHראו, למשל:  48

WHAT TIME IS THIS PLACE? 163 (1972). 

ארנדט קושרת המשכיות מרחבית והמשכיות היסטורית זו לזו: "הגבולות שמציבים החוקים  49

הפוזיטיביים משרתים את קיומו הפוליטי של האדם כפי שהזיכרון משרת את קיומו ההיסטורי: הם 

י, החורגת מעבר קיום של עולם משותף, את מציאותה של המשכיות כלשה-מבטיחים את הקדם

לתוחלת החיים של אדם יחיד בכל דור ודור, הקולטת את כל היסודות החדשים ובה בשעה גם ניזונה 

 .682, בעמ' 18, לעיל ה"ש ותיריסודות הטוטליט" ראו .מהם

 .320–319, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיראו  50

 ,CHRISTIAN VOLKעניין ביקורתה של ארנדט על הריבונות ראו: ל. 270, בעמ' שםראו  51

ARENDTIAN CONSTITUTIONALISM: LAW, POLITICS AND THE ORDER OF FREEDOM 125–

172, 215–221 (2015). 

 .207–204, בעמ' 23, לעיל ה"ש ARENDT, ON REVOLUTIONראו  52
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את אינו מאפשר ו ,אדם-יר מרחק בין בניותמרחב ציבורי. גוף קולקטיבי אינו מ
 53.מרחב שיכול להכיל את הריבוי שלהםקיומו של 

 מארג של קשרים חברתייםהוא ציבורי תנאי נוסף לקיום מרחב  – מקום בחברה (10)
כך מקום בחברה ומקום מתוך ו ברתיתהכרה בזהותו החפרט המעניקים לכל 

שעולם ומכיוון , מקום בחברה, היתרמקום בעולם הוא, בין כיוון שמ .בעולם
מארג של קשרים חברתיים משותף הינו אפשרי כאשר לכל יחיד יש מקום משלו, 

רנדט פרה על הטוטליטריות אבסם הוא תנאי לקיומו של עולם משותף. יציבי
של מארגים  מקריסתםהנובעת ת החברתית התלישּוות הבדידות יחוויאת  מתארת

בדן ופירושה של בדידות זו הוא א. תחת משטרים טוטליטריים חברתיים מסורתיים
העולם האנושי תחת  התפוררותבט מרכזי של יהמקום בעולם אנושי משותף, והיא 

 54משטרים טוטליטריים.

______________ 

על הגוף הקולקטיבי  הגוף הקולקטיבי מחריבה את המרחב כשם שהיא עוצרת את הזמן. ו שלנוכחות 53

רות המתח . למ43, לעיל ה"ש Barshack, Time and the Constitutionביחס לזמן ולמרחב ראו 

שארנדט חושפת בין ריבוי לבין רעיון הגוף הקולקטיבי, ניתן ליישב את רעיון המרחב הציבורי עם 

של הגוף הקולקטיבי. תפיסה טרנסצנדנטית  –להבדיל מתפיסה אימננטית  –תפיסה טרנסצנדנטית 

בוי של ריבונות הייתה מאפשרת לארנדט לנסח עמדה חזקה הן בדבר אחדות המרחב והן בדבר הרי

אכן אינה  –קרל שמיט, למשל דוגמת זו של  –המתקיים בתוכו. תפיסה אימננטית של ריבונות 

האנושי ועם כל מושג של ציבוריות. בניגוד לכך, תפיסה טרנסצנדנטית יכולה הריבוי מתיישבת עם 

ליישב את הריבוי האנושי עם עמדה חזקה בדבר אחדות הגוף הפוליטי והמרחב הציבורי. הטעם לכך 

רה  הוא שכאשר האחדות הריבונית של קבוצת האזרחים מקבלת מעמד טרנסצנדנטי ומושלכת לספ 

אישית במרחב -טרנסצנדנטית, היא מאפשרת ואף מחייבת מידה גבוהה של נפרדּות ושונּות בין

 Lior Barshack, Constituent Power asהפוליטי, הארצי. לתפיסה טרנסצנדנטית של ריבונות ראו: 

Body: Outline of a Constitutional Theology, 56 U. TORONTO L.J. 185 (2006).  קריסטבה

 JULIA. ראו: יםמד או עוגן טרנסצנדנטייעומדת על כך שהמרחב הציבורי של ארנדט משולל מ

KRISTEVA, HANNAH ARENDT: LIFE IS A NARRATIVE 56 (Frank Collins trans., 2001). 

 Wimאת העוגן הטרנסצנדנטי של הסדר הפוליטי ראו: לדחות נדט של ארבחירתה לביקורת על 

Weymans, Defending Democracy's Symbolic Dimension: A Lefortian Critique of Arendt's 

Marxist Assumptions, 19 CONSTELLATIONS 63 (2012). 

ות עניינה החיים בכללם. ארנדט כותבת: "בעוד שהבידוד נוגע רק לתחום הפוליטי של החיים, הבדיד 54

ממשל טוטליטרי, כמו כל משטרי העריצות, אכן לא היה יכול להתקיים מבלי להחריב את המרחב 

הציבורי של החיים, כלומר, מבלי להרוס את יכולותיהם הפוליטיות של בני האדם, וזאת על ידי 

מסתפקת בבידוד  בידודם. אולם שליטה טוטליטרית כצורת ממשל היא חדשה במובן זה, שאין היא

מן סוג הזה, אלא היא מחסלת גם את חיי הפרט. היא מבססת את עצמה על בדידות, על החוויה של 

השתייכות לעולם באופן מוחלט, שהיא אחת ההתנסויות הקיצוניות והנואשות ביותר של האדם. -אי

יאולוגית בדידות, המצע המשותף של הטרור, מהותו של המשטר הטוטליטרי, הדרושה מבחינה איד

ומבחינת הגיונה הפנימי לצורך הכשרתם של תלייניו וקורבנותיו, קשורה קשר הדוק למצב הקיומי 

תם של ההמונים המודרניים מאז ראשית המהפכה התעשייתית,  ר  של עקירות ומיותרות שהיה מא 

עשרה ועם קריסתם של המוסדות -והחריף עוד יותר עם עליית האימפריאליזם בשלהי המאה התשע

הפוליטיים ושל המסורות החברתיות בימינו, במחצית המאה העשרים. להיות עקור פירושו להיות 

להיות מיותר פירושו לא להיות שייך  ;נטול מקום בעולם, מקום שאחרים מכירים אותו וערבים לו
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האומץ של יחידים וא האחד התנאים לקיומו ולשגשוגו של מרחב ציבורי  – אומץ (11)
פעולה במרחב הציבורי כרוכה בלצאת מהמרחב הפרטי. ההשתתפות במלאכה ו

הסיכונים  שלמחייבת אומץ במשותף עולם ה של יהשתתפות בבניבסיכונים שונים. 
ובשל השבריריות של דיבור בעבודה בצוותא, ו ריםפני אחל יחשפותהטמונים בה

לאהבת החיים לסגת ולפנות מקום במובן עמוק יותר, אומץ מאפשר . פעולהו
אין צורך לחכות אולם  55לאהבת העולם, ולכן הוא חיוני לקיומו של עולם משותף.

בפעולה  רואי על החיים כדי לראות אומץ בפעולה. אומץ בא לידי ביטויילוויתור ה
או  ולא רק בפעולות הירואיות הכרוכות בסכנת חיים ,יומיומית בעולם המשותף

 .יביםירבהתעמתות עם 
רות חיים ספ  לקיומו של מרחב ציבורי הוא קיומן של תנאי  – נפרדותרות חיים ספ   (12)

אישיים שאין להם מקום במרחב הציבורי. -ביןיחסים  בהן מתממשיםש אחרות
ו תלות זרה פרטית. ספ  של  מהקיורה הציבורית בהספ  ארנדט מתארת את התלות של 

רות השונות ובמונחים של הספ  בין  מוצגת במונחים של חלוקת עבודה
רה הפרטית הספ  לפיה ש ,רות השונותהספ  ידואציה. קיימת חלוקה בין אינדיוו

מוקדשת למילוי הצרכים של תהליך החיים ולסיפוק התביעות של הקיום הביולוגי. 
. של קיומו הגופני רה הפרטית משחררת את האדם מכורח המציאותהספ  באופן זה 

מקבלים את המסורת  ה שלומרותשל הרגשות  ריצותםעכמו הכורח הביולוגי, גם 
רה שהספ  כיוון מידואציה, אינדיוובמונחים של רה הפרטית. הספ  ביטוים בתוך 

גוף  ללהפרטית סובבת סביב תהליך החיים הביולוגי, והמשתתפים בה מתלכדים לכ
יכולים לקבל במסגרתה את הביטוי המפותח שהם אינם ושוויון ריבוי אחד, 

 רה פרטיתבספ   משלו מקום לומי שיש רק עם זאת, רה הציבורית. ספ  במקבלים 
כיחיד חלק  יטוליכול ל – ממנו יםמודרוהמבט הציבורי הציבור שמקום  – נפרדת

______________ 

כלל לעולם. עקירות היא במקרים רבים תנאי ראשוני למיותרות, בדיוק כמו שבידוד יכול להיות )אך 

. 696–695, בעמ' 18, לעיל ה"ש יסודות הטוטליטריותלא בהכרח( תנאי מוקדם לבדידות." ראו 

ארנדט כותבת: "האמת היא שמסות ההמונים צמחו מתוך ( 489)שם, בעמ' מוקדם יותר בספר 

דידות היחיד המתלווה לה נשתמרו השברים של חברה מפוררת לגמרי, שהמבנה התחרותי שלה וב

 תחת שליטה רק באמצעות החברּות במעמד."

-ארנדט כותבת: "אדם שעזב את משק הבית, תחילה כדי להפליג להרפתקה ולפתוח במפעל רב 55

תהילה ולאחר מכן פשוט כדי להקדיש את חייו לענייני העיר, נדרש לאומץ מפני שרק בתחומי משק 

ראש ובראשונה לחייו שלו ולהישרדותו. כל מי שנכנס לתחום הפוליטי הבית היו מעייניו נתונים ב

היה צריך להיות מוכן קודם כל לסכן את חייו, ואהבה גדולה מדי לחיים ניצבה כמכשול בפני החירות 

. בהמשך 66–65, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיי של נטייה להשתעבד." ראו והיתה סימן ודא  

היא כותבת: "אומץ ואפילו העזה נוכחים כבר בעזיבה של מקום המסתור הפרטי  (220)שם, בעמ' 

ובנכונות להראות מי אתה, בהסגרת העצמי ובחשיפתו. האומץ הראשוני הזה, שבלעדיו לא ייתכנו 

הוא אפילו רב יותר אם כלל פעולה ודיבור ולכן, לפי היוונים, גם לא חירות, אינו פחּות ואולי 

 ה'גיבור' הוא במקרה פחדן."
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מסורתית של קניין,  סהזה עם תפי קוםיארנדט מזהה מ 56רה הציבורית.בספ  
, עולםבמקום  כדי שיהיה לנו 57המודרנית של קניין כעושר. סההנבדלת מהתפי

 ,שלנורק שהוא  נפרד צריך שיהיה מקום ,במרחב המשותףכיחידים קיום  כלומר
ידואליות של האינדיוופני זרים. למתבקשים להופיע בו איננו שמחוץ לעולם, 

רה לספ  בכך שיש לו מקום מחוץ אפוא מעוגנת  רה הציבוריתבספ   המשתתף
רה בספ  סטטוס הפוך: אותו תהליך מתחולל גם בכיוון הניתן להעיר ש .הציבורית
רה הפרטית. הספ  מתוך האחדות הסימביוטית של  את היחידחלץ יכול להציבורית 

רות חיים ספ  פיצולו של הקיום האנושי בין על אפוא מושתתת ידואליות אינדיוו
אפשר להוסיף ו ,הציבורית ולבין זרה הפרטית הספ  התהום הפעורה בין שונות, על 

 ל התלותבשכפי שארנדט ראתה, היחיד לשתיהן.  הנאמנויות המתנגשות שלעל  –
פלישה הוא המשותף  העולם חרבתלי להרדיקיעיל ו אמצעירות, הספ  בין שתי 

 .פגיעה בהו הפרטית רהספ  ל

 שה וטומאה במרחב הציבוריקדּו – תציבוריות שברירי פרק ג:

 ביחסת ומשמעי-חד מסקנות נביעי לאי פיון תיאורטי של המרחב הציבוראגם אם 
שיקולים מרכזיים שצריכים  חושף הוא ,על מרחב זה םחילונילבין דתיים סכסוכים ל

על בסיס הנקודות הנוכחי אבקש להמחיש שתי טענות  פרקב. תפקיד בהכרעתםלמלא 
הטענה הראשונה היא שהמרחב הציבורי הינו מוסד חברתי שיש  .הקודם פרקשמניתי ב

ין לזהותו עם אינטרסים פרטניים ומגזריים עצמו, אשר א בפנילכוננו ולייחס לקיומו ערך 
הטענה השנייה היא שכינון מרחב ציבורי נעשה באמצעות  .של המשתמשים במרחב זה

זכויות וחירויות של המשתמשים בו, אך גם באמצעות הגבלות ואיסורים, שאינם 
למשל, ניתן  ,. כךמיועדים אפוא להגן על רגשות ואינטרסים של קבוצה זו או אחרת

סוגים שונים של חילול קודש וכן פנים -כיסויעטיית ר פולחן, תפילה, עירום, לאסו
של עצם קיומו של מרחב ציבורי, ולא רק על רגשות מנת להגן על -על מיםבמקומות מסוי

דינו -אתייחס בקצרה לפסק אלה ותטענ לצורך הצגת. םלוכשל או  המשתמשים בומחלק 
השופט חשין בציבוריות של הכיר רשה זו בפ 58אילן.-של השופט חשין בפרשת כביש בר

ציבוריות זו מחייבת הגנה על כי , אך שגה לדעתי כאשר הסיק המרחב כערך מובחן
האופרטיבית סבור שהשופט חשין שגה בתוצאה  יאינהחירות של משתמשים במרחב. 

הכרה בציבוריות של המרחב כערך מובחן כי  ך אני סבורהדין, א-הגיע בפסק אליהש
 משתמשים במרחב.של  םחירותיבת הענקת עדיפות לאינה מחי

______________ 

–93, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושי ;696–694, בעמ' 18, לעיל ה"ש יסודות הטוטליטריותראו  56

96. 

 שם., המצב האנושיראו  57

 (.1997) 1( 4, פ"ד נא)חורב נ' שר התחבורה 5016/96"ץ בג 58
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שר התחבורה ליטול את סמכות  ו שלבהחלטתכידוע עסקה אילן -פרשת כביש בר
רכב -אילן בירושלים לתנועת כלי-המפקח על התעבורה ולהורות על סגירתו של רחוב בר

כי השופט חשין היה היחיד מכלל השופטים שהדגיש בזמני תפילה בשבתות ובחגים. 
אילן בשבתות מעמידה בסכנה את עצם הציבוריות של -דרישה לסגירת כביש ברה

, פוגעת או למקוםלנוע ממקום  םאת האינטרס של אזרחים חילוניסותרת המרחב, ולא רק 
בחירות  א להתמקדהשופט חשין בוחר ל 59.םרגשות החילוניבכדברי השופטת דורנר, 

של ציבוריות שהוא  סהתו על תפילבסס את הכרעאלא  ,חופש התנועהשלילית, בדמות 
איזוני מנסה לחלץ מהרעיון של בעלות משותפת של כלל האזרחים על המרחב הציבורי. 

בחשבון את עצם הציבוריות הביאו האינטרסים למיניהם שערכו השופטים האחרים לא 
שהונחו על כפות המאזניים כנגד הרגשות  –של המרחב: חופש התנועה והחופש מדת 

 מיםבטים מסוייה . הם מבטאיםנותנים ביטוי מלא לציבוריות של המרחבינם א –הדתיים 
ואינם ממצים את רעיון הציבוריות בשלמותו. למשל, רעיון  ,של הציבוריות של המרחב

מי ידי -של המרחב הציבורי קשור לחירויות אלה ואחרות, אך אינו מתמצה עלהריבוי 
נוקט יות של המרחב, השופט חשין שחופש התנועה הוא חלק חשוב מהציבוראף מהן. 

אחרי שהפליג  ,חק את חופש התנועה לשולייםודר הוא שאמהלך עקרוני ורטורי חשוב כ
מדגיש, כאמור, את היות "רשות הוא באמירות על חשיבותו. במקום חופש התנועה 

כיוון שכלל האזרחים הם הבעלים של "רשות מכי הרבים" מרחב ללא כפייה, ומוסיף 
ידי -יעה בחירותם ברשות הרבים פוגעת בזכות הקניין שלהם, המוגנת עלפג ,הרבים"

שיקולים אלה, להבדיל מאיזוני אינטרסים למיניהם,  60כבוד האדם וחירותו. :יסוד-חוק
 מובילים את השופט חשין ישירות להכרעת הדין.

______________ 

 5016/96בעקבות בג"ץ  –מדינתית -ראו יפה זילברשץ "על חופש התנועה הפנים חורבלניתוח בג"ץ  59

 ISSACHAR(; 1998) 793ד  משפט וממשלואח' חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' )טרם פורסם(" 

ROSEN-ZVI, TAKING SPACE SERIOUSLY: LAW, SPACE AND SOCIETY IN CONTEMPORARY 

ISRAEL 103–113 (2004). 

השופט חשין כותב: "רשות היחיד היא ליחיד. לא יחיד ולא הכלל מותרים לפגוע בזכותו של היחיד  60

שלו, אלא אם הותרו לכך בחוק או בחוקה. כך רשות היחיד וכך רשות הרבים. רשות הרבים -ברשותו

 –או בזכותו של יחיד מן הרבים  –הכלל מותרים לפגוע בזכותם של הרבים היא לרבים. לא יחיד ולא 

ברשות הרבים, אלא אם הותרו לכך בחוק או בחוקה... לדעתנו אין הכרח להשקיף על ענייננו כבא אך 

בגדרי הדוקטרינה של חירות התנועה ברשות הרבים. יש וראוי לנתח את המערכת בפרישה רחבה 

יחיד ברשות הרבים, זכות שחירות התנועה היא רק אחת מנגזרותיה. 'רשות יותר, והיא: זכותו של ה

והמשתמע  –ציבורי -קניין-זכות של מעין –הרבים' היא רשות שלכל יחיד מיחידי החברה זכות בה 

ציבורי אלא אם הוסמכה לכך -קניין-מכאן הוא, שאסורה היא החברה בהפקעתו של אותו מעין

ציבורי ברשות הרבים, ואין לאדם רשות -קניין-חיד זכות של מעיןלי מפורשות בחוק או בחוקה...

אלא אם הוסמך  –זכות המשמיעה את חירות התנועה )אך לא רק אותה(  –והיתר לפגוע בזכות זו 

. השימוש של 148-ו 146, בעמ' 58, לעיל ה"ש חורבלדבר מפורשות בחוק או בחוקה." ראו בג"ץ 

רה  השופט חשין בשפה קניינית אינו מוצלח מבחינה זו שהוא עלול להשטיח את ההבדלים בין הספ 

הציבוריות של המרחב אינה כי הציבורית, אולם באמצעות שפה זו חשין מראה  ולזהפרטית 

 עצמוהוא ר שאמציג תפיסה הוא דינו -מסתכמת בחירות זו או אחרת המזוהה איתו. בהמשך פסק

קושר למסורת רפובליקאית: "המשפט הרומי העתיק סיווג את הנכסים שאינם פרטיים לסוגים שונים, 
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 המובחן ואופיהגישות השונות של השופטים ברק וחשין לציבוריות של המרחב או ל
מרחב הציבורי באות לידי ביטוי בעמדות השונות שלהם ביחס לשאלה אם חופש של ה

חופש התנועה חל רק ברשות כי התנועה חל במרחב הפרטי. השופט חשין מבהיר 
וגם של אלה שאינם  –חופש התנועה של כלל האזרחים כי הרבים. לעומתו, ברק סבור 

ל רשות היחיד של כל אחד משתרע גם ע –אזרחים, שכן חופש התנועה ניתן לכל אדם 
ברק, ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים מסתכם בכך שהגבלת לדידו של מהם. 

מבט -מנקודת 61כלל מידתית יותר.-חופש התנועה של הכלל ברשות היחיד תהיה בדרך
הבדל הקטגורי שבין עם השל השופט חשין עושה צדק  סתונראה שתפיארנדטיאנית 

של ארנדט, מניח מערכת גבולות  סתהחופש התנועה, לתפירשות היחיד לרשות הרבים. 
רה הספ  הגבול בין וכן גבולותיו החיצוניים זה התוחמים את המרחב הציבורי, ובכלל 

במרחבים גם ייתכן שהזכות החוקתית לחופש התנועה חלה )הציבורית.  ולבין זהפרטית 
מוקדשים לצנעת תחולה במקומות ה אים בבעלות פרטית, אולם אין לההנמצמסוימים 

 62הפרט והמשפחה. ארנדט עצמה הבחינה בין קניין כמקום בעולם לבין קניין כעושר.
 לחירויותמובנת מאליה וישירה בתוך ה"מקום בעולם" של כל פרט ופרט אין תחולה 

 (.החוקתיות החלות במרחב הציבורי
חיש מנת להמ-עלעזר בסיווג גס של מאבקים על המרחב הציבורי יהבאות א ותבפסק

את הטענות שהציבוריות של המרחב ראויה להכרה כערך מובחן, ושהגנה על ציבוריות 
מחייבת במקרים רבים הטלת  – מגזרייםלהבדיל מהגנה על אינטרסים ורגשות  –זו 

אין בכוונתי לדון באופן ממצה בכל הגבלות על חירות המשתמשים במרחב הציבורי. 
אלא להצביע על התרומה האפשרית של  אחד מסוגי הסכסוכים על המרחב הציבורי,

במסגרת הדיון הנוכחי אתייחס  כללית של המרחב. סהאליהם באמצעות תפיהתייחסות 
גנים כיכרות,  ,רחובות ככולל ,והמסורתיתהבסיסית הפיזית למרחב הציבורי במשמעותו 

מבלי לבחון מגוון רחב של מקומות ציבוריים או בעלי אופי , הםבא ציבוריים וכיוצ
מוסדות חינוך, בסיסי צבא, קניונים, מקומות עבודה המעסיקים מספר רב כגון יבורי, צ

 לגבי כל אחד ממקומות אלה מתעוררים שיקולים וקשיים שונים. של עובדים, וכדומה.
 

______________ 

)נכסים המשותפים לכול( ובהם אוויר, מים זורמים, הים ושפת  Res omnium communes-וביניהם ל

, נכסים השייכים לעם, והם נכסים שבבעלות העם או המדינה ואשר ייעודם Res publicae-הים ול

הוא אך ורק לשימוש הרבים... ונכסים אלה האחרונים, 'שימושו של כל רומאי בהם ניתן להגנה 

. "אני נכון להסכים עם השר כי הערכים המתגוששים ביניהם, 149משפטית מיוחדת'..." שם, בעמ' 

ערך. שיקולי נוחות נסיעה והארכת משך נסיעה בדקות ספורות, -כפי שהציגם בדבריו, אינם שווי

... השאלה הדורשת . ואולםמצוות-דת ולפגיעה ברגשותיהם של שומרי-ערך הם ביחס לערכי-קלי

הכרעה בענייננו היא: האם רשאי היה המפקח על התעבורה להפקיע את זכותו של הציבור ברשות 

אילן? התשובה לשאלה היא, שהמפקח לא היה רשאי להפקיע את זכות הציבור. -הרבים, ברחוב בר

אילן הוא רכוש הציבור, ואין -אילן כחפצו. רחוב בר-הרבים זכות לנסוע ברחוב בר לכל יחיד מיחידי

 .153פיו." שם, בעמ' -אלא בחוק או על –לא את כולו אף לא את מקצתו  –להפקיעו מן הציבור 

 (.2014) 790כרך ב  הזכות החוקתית ובנותיה –כבוד האדם אהרן ברק  61

 .92–91, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיראו  62
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 במרחב הציבורי פולחן ושימוש בסמלים דתיים. 1

ם על דעתם אינם מעלי ל הדת במרחב הציבוריליברלים המבקשים לצמצם את מקומה ש
, לתפיסתו של רולס. ות העירכיכרבות וכלל לאסור פולחנים וייצוגים דתיים ברחוב-בדרך

עולם וזהויות -סותהרקע" שבה תפי-א חלק מ"תרבותפעילות אנושית ברחוב ובכיכר הי
בדבר זכויות לכל באי עולם של ההכרזה  18 עיףס 63דתיות יכולות לקבל ביטוי חופשי.

לזכויות כלשונו לאמנה האירופית  עתקהור שאהמאוחדות,  האומותארגון האדם של 
סמוך  64בזכות לקיום נהגים ופולחנים דתיים במרחב הציבורי. (, מכיר9 עיףאדם )ס

-סביב תפילות נוספתבצרפת סערה  התרחשה 65,פנים-כיסויעטיית האוסר לקבלת החוק 

גם כאן נים, הפ-כמו בעניין כיסוירחוב של מוסלמים ברבעים הצפוניים של פריז. 
בשם החילוניות של המרחב  בפומבי טלת מגבלות על התנהגותתביעה לההושמעה 
שנשמעו  מפתיעות-הלאהביקורות  66.באמצעות חקיקהאיסור  וגם כאן הוטלהציבורי, 

על החקיקה הצרפתית הראו עד כמה קשה במדינות בעלות בארצות דוברות אנגלית 
רה בספ  וקיום פולחנים דתיים ש בסמלים שימו תלספק צידוק להגבל ליברלית מסורת

לאסור  ככלל מאפשרתאינה הדוקטרינה של פורום ציבורי במשפט האמריקאי  הציבורית.
מרחבים  – ("traditional public fora")פולחן דתי במרחבים ציבוריים פתוחים קיום 

. רקים, רחובות וכיכרותּפ  ושבים, כגון -העוברים תיראה לעיניבהם כל פעילות ש
למנוע סוגים שונים של  הפולחן רק במטרהקיום יתן להסדיר את אופן במרחבים אלה נ

או למנוע את האפשרות שייווצר רושם אצל הצופה הסביר כי המדינה שותפה  מטרד
 67.למבע או לריטואל הדתי או מאמצת אותם

______________ 

)יצחק  212–211 'עיון חוזר ברעיון שיקול הדעת הציבורי'בתוספת המאמר  –חוק העמים ג'ון רולס  63

 (.2010)יאני( נבו עורך, שחר פלד מתרגם, 

 Everyone" האומות המאוחדות קובע:ארגון להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של  18ס'  64

has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to 

change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in 

public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and 

observance." Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 (III) A, § 18 (Dec. 10, 

1948). 

65 Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 

public. 

, "כיבוש"הרחוב -את תפילות 2011פן, כינתה בספטמבר -מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, מרין לה 66

 סממנים תפן קוראת להטלת איסור כללי על עטיי-ידי הנאצים. לה-עלכיבוש פריז של זכור אתוך 

רה הציבורית.של השתייכות דתי  Kim Willsher, Marine Le Pen: Is the ת, כולל הכיפה, בספ 

'Devil's Daughter' Right?, THE TELEGRAPH (Sep. 25, 2011), www.telegraph.co.uk/news/ 

worldnews/europe/france/8786459/Marine-Le-Pen-Is-the-devils-daughter-right.html. 

 Nicholas Matich, Forum Domination: Religiousפורום ציבורי ראו:  לסקירת הדוקטרינה של 67

Speech in Extremely Limited Public Fora, 98 VA. L. REV. 1149 (2012); Richard Esenberg, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8786459/Marine-Le-Pen-Is-the-devils-daughter-right.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8786459/Marine-Le-Pen-Is-the-devils-daughter-right.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8786459/Marine-Le-Pen-Is-the-devils-daughter-right.html
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טענה שקיום פולחנים כדי לתמוך בהמרחב של ארנדט  סתתפיניתן לעשות שימוש ב
ניתן להיתלות ברעיונותיה לכאורה,  68לות ברשות הרבים מסכן את המרחב הציבורי.ותפי

העמדה הליברלית יכולה הליברלית. הנגדית, לתמוך בעמדה  מנת-מושגיה גם עלבו
בורי מרחב הציקיום פולחנים דתיים בבמסגרת טיעון שלפיו להישען על רעיון הריבוי 

על  אטרקטיביתו סבירהנשמעת זו מעין  עמדה .זה מרחבהמחזק ריבוי מפגן של מהווה 
חלק מהתנאים פולחן ותפילה חותרים תחת  ., אולם לדעתי היא אינה משכנעתפניה

לשני בקצרה אתייחס  .לקיומו של מרחב ציבוריכהכרחיים ידי ארנדט -המזוהים על
הפרת נורמות של  .תעולמיּואישית ו-ביןת : נפרדּוהמרחב הציבורישל  מאפיינים
ידי חלק מהמשתמשים במרחב שוללת גם מאחרים את האפשרות לפעול -עלציבוריות 

עצם קיומו של . בסכנהשל המרחב הציבורי מעמידה את קיומו ולמעשה  ,בתוך מרחב זה
 ויוצר תלות הדדית ביניהם. ,יחידיםפעולה בין -מרחב ציבורי מחייב שיתוף

______________ 

Of Speeches and Sermons: Worship in Limited Purpose Public Forums, 78 MISS. L.J. 453 

רה הציבורית אם הפולחן או . ניתן להגביל (2009) שימוש בסמלים דתיים וקיום פולחנים דתיים בספ 

 יםהתפילה נעשים בהקשר היוצר רושם סביר שהמדינה מאמצת ומגבה את המסר או הזהות הדתי

 ,Arnold H. Loewy(. לדיונים כלליים על מבחן זה בהקשרים שונים ראו: endorsement-)מבחן ה

Rethinking Government Neutrality Towards Religion Under the Establishment Clause: The 

Michael 1049 (1986);  .EVR L. N.C., 64 Untapped Potential of Justice O'Connor's Insight

115 (1992) .EVR L. .HIC U., 59 Religious Freedom at a CrossroadsW. McConnell, . 

מצד יחידים וגופים בפומבי היא שגם ייצוג דתי  endorsement-המשמעות העקרונית של מבחן ה

הצופה הסביר יראה אותו כייצוג הנהנה מגיבוי ממשלתי. אם חוקתי -להיחשב לאעשוי פרטיים 

קיום תפילות ופולחנים באירועים ציבוריים לאסור למשל,  –קיימות הצעות שונות להרחיב מבחן זה 

 .Paul Eיסרב ליטול חלק בתפילה או בפולחן. ראו: שי כאשר צפויות סנקציות חברתיות כלפי מ

McGreal, Social Capital in Constitutional Law: The Case of Religious Norm Enforcement 

Through Prayer at Public Occasions, 40 ARIZ. ST. L.J. 585, 638–640 (2008) בנושא של .

ספר ציבוריים -הברית עסק בקיומן של תפילות בבתי-הדיון בארצותעיקר תפילות ברשות הרבים, 

 Reflections on Littleספר במאמרה על -ארנדט לגבי בתיטענה כפי ש –מסגרות אלה ובצבא, אולם 

Rock בהיותן אינן חלק מ"המרחב הציבורי" במובן המשמש אותנו בדיון הנוכחי,  – 37, לעיל ה"ש

להבחנה המתבססת על ארנדט בין סוגים שונים של מרחב ציבורי ראו מסגרות של מרות וסמכות. 

POST 29, לעיל ה"ש. 

במקרים רבים סמלים כי במסגרת הדיון הנוכחי איני נכנס לדיון בשאלה מהו פולחן דתי. יש רק לציין  68

מחוות דתיות עשויים לשמש לציון פומבי של הזהות ההיסטורית של חברה מסוימת, דתיים ואף 

 JOCELYN MACLURE & CHARLES ואינם מעידים על קיומה של פעילות פולחנית. ראו בעניין זה:

TAYLOR, SECULARISM AND FREEDOM OF CONSCIENCE 49 (Jane Marie Todd trans., 2011) .

ערותיה של ארנדט בדבר הסכנות שהדת מציבה בפני המרחב הציבורי הכי בהקשר זה אציין עוד 

הערותיה כי מתייחסות בעיקר לנצרות. איני יכול לבסס טענה זו במסגרת הדיון הנוכחי, אך אני סבור 

יותר לעולמיּות. מכל מקום, רב חלות, לפחות באופן חלקי, גם על דתות אחרות הרוחשות אולי כבוד 

פעילות פולחנית לבין המרחב הציבורי שתפיסתה של ארנדט בדבר המתח  העמדה שהבעתי על בסיס

 אינה מוגבלת לנצרות.
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לתנועות דתיות  ארנדט מתייחסת מצב האנושיהספרה ב – 69אישית-ביןת נפרדּו א.
ועות השוללות נקוראות להתחדשות מוסרית ורוחנית כתרה הציבורית ולספ   הפורצות

ת ל הנפרדּוכיוון שהן מושתתות על מחיקה שמ, המשותף ומסכנות את העולם
, של האינטרסים, הרצונות כאלה קוראות להאחדהתנועות  70של חבריהן.והריבוי 
הן . של חבריהן בתוך גוף קולקטיבי אחד, ולהטמעה של חבריהן עמדותהו היכולות

במרחב  ווידואליתשל הופעה אינדי –ומקעקעות את האפשרות  –דוחות את הרעיון 
ורחמים  הן מסכנות את המרחב הציבורי כשם שגילויים של אהבה, חמלההציבורי. 

גם  –אולי אפילו ביתר קלות  – חלהזו  לדעתי, תובנה .מסכנים את המרחב הציבורי
רה בספ  המתבצעות  יומיומיות ופרוזאיות יקות פולחניות וריטואליותעל פרקט
כגון , אקסטטיאו  מימד רדיקליכל לכאורה נטולות אשר פרקטיקות  – הציבורית

את העקרונות של  סותרותאלה פרקטיקות מעין  גםאו הנחת תפילין.  תפילה דקלום
 מרחב הציבורי.עליהם מושתת הש ,ווידואליתאינדי והופעהאישית -ביןת נפרדּו

. של מבצעיהםת ּוידואליוהאינדיוו תפרדּונים את הפולחנים מגמד ,מעצם טיבם
, שלהםוהריבוי ת הנפרדּואת  המבטל באופן זמניפולחן דתי מקים בין יחידים קשר 

 71.במרחב הציבורי החברתיים הנוהגיםקשר השונה מהיחסים 
עצמם,  הםת שלרדּוהנפ אינם מסתפקים בהשלתתפילה בהמשתתפים בפולחן או  

של כלל המשתמשים במרחב הציבורי. ת בנפרדּווכך  ,במרחב עצמו אלא פוגעים
, ולכן ווידואליתת והופעה אינדיהמרחב הציבורי מושתת על עקרונות של נפרדּו

 רגעי או ממושך . ויתורהציבוריותשל בסיסי לעיקרון  שומט את הקרקע מתחתפולחן 
של שותפיהם למרחב ת הנפרדּו אחדים מערער אתמצד פרטים  ידואליותאינדיוועל 

ארנדט התייחסה לא פעם גוף קולקטיבי אחד. לאת כולם  ומאיים לכנסהציבורי, 
כשם שגילויים של עירום . מימושהב הנעוצותולסכנות  לפנטזיה של גוף קולקטיבי

 ותומשתנ ותמקומי ותתרבותי נציותמקונווואינטימיות במרחב הציבורי החורגים 
ושבים העדים להם ושואבים אותם לתוך -ת של עובריםמכבדים את הנפרדּואינם 

אינטימיות כפויה, כך גם אקטים פולחניים מקעקעים את יסודות המרחב הציבורי 
 במרחב הציבורי.הפרטים ת של כלל ואת הנפרדּו

ואינו ייחודי  אישית טמון בטקסיות כשלעצמה,-ביןת נפרדּואוטונומיה והאיום על  
גם טקסים חילוניים או טקסים של הדת האזרחית מתייחסים . יםולפולחן דתילתפילה 
 אבסורדית .והתנהגות של הופעה ומחוללים האחדה חלק מגוף קולקטיביאל ליחיד כ

הם  ריות של המרחב.הציבו לע מאיימיםקסים באשר הם טככל שמסקנה זו נשמעת, 
שותף ומקנה לו אחידות, המגדירה את המרחב המ ,הקולקטיביתנותנים ביטוי לזהות 

חירות חול, כמרחב של של המרחב המשותף  אך בכך הם גם מאיימים על קיומו
ת וריבוי במרחב הציבורי, השימוש בטקסים ר על חירות, נפרדּוו. כדי לשמוריבוי

ריטואלים בבטקסים ומשטרים הגודשים את המרחב צריך להיות מבוקר ומוגבל. 

______________ 

 אישית".-ניתן להשתמש במונח "אינדיווידואציה", אולם במאמר זה אשתמש במונח "נפרדּות בין 69

 .לוקות בכךמעטות -אין ספק שגם אידיאולוגיות חילוניות לא 70

 .68-ו 67ראו לעיל ה"ש  71
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מוגבל של טקסים מינון חב ציבורי אמיתי. אזרחיים מסכלים את קיומו של מר
של המרחב וריטואלים מהווה תנאי לקיומו של מרחב ציבורי. תנאי נוסף לציבוריות 

בהם המרחב הציבורי מושבת באופן שברגעים ייערכו הוא שטקסים וריטואלים 
בו המרחב הציבורי אמור לתפקד באופן רגיל ושגרתי. שמאורגן וריכוזי, ולא בזמן 

זמן -ולפרק באופן מאורגןמפעם לפעם מוקפא המרחב הציבורי  ,פולחן אזרחילצורך 
סמלים דתיים יכולים להיכלל בטקסים אזרחיים, אך בהקשר זה הם מתפקדים . מוגדר
את ניתן ליישב כלל כסממנים של הזהות ההיסטורית של הקבוצה ושל המקום. -בדרך

לאורך ציר  וריות של המרחבעם הציבהאזרחי ריטואל השל  שההאינטנסיביות והקדּו
של זה הת  פי -על. ביניהםהנעה ם כמטוטלת יים החברתייידי ארגון הח-על ,הזמן
נים ושוב בין מרחב וזמן מוב  -כל חברה מתנדנדת הלוךהראשון,  פרקבשהוצגה טרנר 

 –שני קטבים אלה קיימת תלות הדדית בין ו ונורמטיביים לבין פירוקם הריטואלי,
 .גיסא מאידך ,שהוקדּו ,גיסאמחד  ,תוריּוציּב

בו שבזמן נערכים הם אינם  כאשר מקעקעים את המרחב הציבורי ריטואלים דתיים 
מקצב הם אינם חלק מהבמקרים רבים  .המרחב הציבורי מושבת באופן מאורגן

כן, אפשר שריטואלים אלה הם אינטנסיביים -כמו הריטואלי של המרחב הציבורי.
מימד הפגנתי מתהווה בהם כאשר רחית, במיוחד יותר מריטואלים של הדת האז

נשאלת השאלה עד כמה דברים אלה חלים על . בפומביכתוצאה מביצועם ורדיקלי 
בישראל אורגנים של הדוגמות שאוזכרו בפתח הדיון: תפילה והנחת תפילין בפומבי. 

מארגנים סוגים שונים של טקסים דתיים  ,כגון הרבנות והמועצות הדתיות ,המדינה
(. אירועים הםבא רחב הציבורי )הכנסת ספרי תורה, יריד ארבעת המינים וכיוצבמ

במקצת  אופיים הרשמי םעם הציבוריות של המרחב, אול מצויים במתח מסויםאלה 
מד אקסטטי, ומפייס אותם עם ימביית אותם, נוטל מהם כל מוהפולקלוריסטי במקצת 

 ת של המרחב הציבורי והסדר הפוליטי.העולמיּו
פולחן ותפילה  מעריכתגם הוא נפגע ה ,משותףמרחב לקיום  תנאי נוסף – תולמיּוע ב.

 חוסר הוודאותהשבריריות, על  –קבלה של העולם הזה הוא  ,ברשות הרבים
מחוזות  אל מולו אוטונומיה שלהו של ערכו הפנימיו –המאפיינים אותו היחסיות ו

זה עם זה שאנו חולקים  מתוך המרחבפולחן  ואבתפילה פנייה לאל  .נשגבים יותר
כאשר היא נעשית בזמן שבו המרחב הציבורי אמור לפעול  זהארצי  רחבת מערערמ

שהמתפלל  אותו מימד נשגבאת  היא מנכיחה בלב המרחב הציבוריכרגיל, וככל ש
פולחן ותפילה  .המרחב הציבוריגם אם אין בה כוונה להשגיב את , פונה אליו

כיוון שהם עוקרים את מ ,זההזרה למרחב ת קיום צורמנכיחים בלב המרחב הציבורי 
פנייה לאל באמצעות פולחן או ה את המרחב הציבורי. בנ  המתפלל מרשת היחסים המ  

מרחב בלזולת ומהיחס  עולם המשותףב יםלאובייקט מהיחסשונה נראית  תפילה
אשר , הפנייה לאל מחלצת את המתפלל מעולם האובייקטים היתרבין ההופעה. 

 .בעולם המשותף אחריםפרטים בין לבינינו  פיסת ארנדט,, לתמתווך
על עירוב  ווליאת ביקורתו של מקיאמאמצת ארנדט שמן העובדה כפי שניתן להקיש  

לפנות אל האל במרחב  כל ניסיון, תארציסמכות לסמכות רוחנית בין  םהתחומי



 קודש וחול במרחב הציבורי חמשפט ועסקים כ, תשע"

223 

נה הסכ 72.ב הציבוריחהמר אתלהרוס לופין לחו שחית את הדת אדינו לההציבורי 
פולחן ותפילה עלולים  .כאן מעניינת אותנוההיא  –המרחב הציבורי  הרס – השנייה

מרחב הלב ב ותנכיחמ צורות אלה של פנייה לאלכיוון שמ מרחב הציבוריפגוע בל
חשיפה של העולם : למהותו של מרחב זה זראשר  של הקיום האנושי מימד ציבוריה

במרחב . פני האחרלמותנות -יבלתמלאות ווקבלת סמכות התמסרות ושל  הפנימי
המבט השונות -פני נקודותל נוההופעה אנו שמים על פנינו מסכה המייצגת את דמות

באמצעות ניתוח הוא בהכרח חלקי. זה ייצוג ופני עצמנו(, ולוהמצטלבות של זרים )
 במרחב ההופעה אינטראקציהבין ש, ארנדט פורשת את הניגוד ווליעמדתו של מקיא

ת ושוויון דדיּוהכות, מסעטיית ווך, ת   טיבות מוגבלות ומצטלבות,פרספק מרחב של –
 אל:–אדם מפגשהבין ל –

"We may now understand why even Machiavelli's counsel, 'Appear as 

you may wish to be', has little if any bearing upon the problem of 

hypocrisy. Machiavelli knew corruption well enough, especially the 

corruption of the Church, on which he tended to blame the corruption 

of the people in Italy. But this corruption he saw in the role the Church 

had assumed in worldly, secular affairs, that is, in the domain of 

appearances, whose rules were incompatible with the teachings of 

Christianity. For Machiavelli, the one-who-is and the one-who-appears 

remain separated, albeit not in the Socratic sense of the two-in-one of 

conscience and consciousness, but in the sense that the one-who-is can 

appear in his true being only before God; if he tries to appear before 

men in the sphere of worldly appearances, he has already corrupted his 

being. If, on the scene which is the world, he appears in the disguise of 

virtue, he is no hypocrite and does not corrupt the world, because his 

integrity remains safe before the watchful eye of an omnipresent God, 

while the virtues he displays have their meaningfulness not in hiding 

but only in being displayed in public. No matter how God might judge 

him, his virtues will have improved the world while his vices remain 

hidden, and he will have known how to hide them not because 

______________ 

ציבורי: "טּוב לרבוב התחומים בין הרוחני ענגד  וולימקיא ו שלארנדט מתארת ומאמצת את עמדת 72

ב הוא מושחת על פי תפיסתו שלו  ;שמגיח ממקום מסתור ונוטל על עצמו תפקיד ציבורי כבר אינו טו 

עצמו, והוא יישא את השחתתו בכל אשר ילך. על כן, מנקודת מבטו של מקיאבלי, הסיבה לכך 

שהכנסייה נעשתה גורם משחית בפוליטיקה האיטלקית לא היתה השחיתות האישית של בישופים 

בישופים אלא העובדה שהיא נטלה חלק בעניינים חילוניים בתור שכאלה. לדידו, בעיית -וארכי

ל התחום החילוני מציבה ברירה בלתי נמנעת: או שהתחום הפומבי ישחית את שלטונה של הדת ע

הגוף הדתי ומתוך כך י עשה מושחת בעצמו, או שהגוף הדתי יישאר חף מהשחתה ויהרוס את התחום 

 .108, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיהפומבי כולו." ראו 
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of any pretence to virtue but because he felt they were not fit to 

be seen."73 

ותחת  (earthly immortality)הפנייה לאל חותרת תחת המסירות ל"נצחיות הארצית"  
ת וציבוריות. כאשר רה של עולמיּוהספ  לזולת המכוננים את  האופנים של התייחסות

תפילה ופולחן נערכים בעולם המשותף ובמרחב ההופעה, הם תולשים את המתפלל 
בה חלות הנורמות המכוננות של הציבוריות, ומכפיפים אותו לדרישות שמסביבה 
כמו  .המתחייבות מהפנייה לאל – לישל היחשפות, כנות, ציות וכו – מוחלטות

 חריגהה, גם וכינוסם לגוף אחד ידואליות של המשתתפים בפולחןבאינדיוו פגיעהה
מסכנת את המרחב הציבורי כאשר היא פנייה לאל בהמשותף הנעוצה מהעולם 

בו המרחב שעם זאת, ב"זמן קדוש"  .ולא מתוך מרחב פרטי או קדוש ,נעשית מתוכו
פולחן בך ריטואל אזרחי או אחר, הפנייה לאל בתפילה או הציבורי מושבת לצור

 כיוון שזו ממילא מושעית.מאינה פוגעת בציבוריות של המרחב 
התופעה של זה בזה. כרוכים ת עולמיּוות של נפרדּו נאיםתשל ארנדט, ה סתהבתפי 

של התנאים ממחישה את הקשר בין העולם הפנימי של היחיד של בפומבי חשיפה 
לטובת הפנימיות  ההתרחקות מהעולםשרור העולם הזה. א ת ושלנפרדּו

, כך שקשה להפריד ת של המתפללוההתערטלות שבתפילה מהווה גם פגיעה בנפרדּו
. כאופנים שונים של פגיעה במרחב הציבורי ,דחיית העולםלבין ת בין ויתור על נפרדּו

 74ורי.כפי שגופמן כותב, חשיפה עצמית מחללת את גבולות העצמי במרחב הציב
ידי גופמן, -המתוארת על עצמית גוריה של חשיפהלקטתפילה שייכת נראה ש

באופן זה תפילה  הכוללת סוגים שונים של חשיפה של פנימיות במרחב הציבורי.
 ת.ת ונפרדּושל עולמיּובתנאים בעת ובעונה אחת פוגעת 

 קדושים מרחבים. 2

חברות בהנוהגת ה בחנהחול הינה למרחבים של בחנה בין מרחבים של קודש הה
 הרעיונות שפורטו בפרק הקודם שראתבהרחב של המ סהתפי. ספור-אין תרבויותבו

 ,מחוץ למרחב הציבוריהמצויים של מרחבים קדושים  כיר בנחיצותםלה ,לדעתי ,צריכה
ארנדט הייתה מסכימה עם אם  יודע יאינלקיומו של מרחב פרטי.  בתכשם שהיא מחוי

 "תהליך החיים"כשם ש. סתהתפימתיישבת בטבעיות עם  אך נראה לי שהיא 75,זוטענה 
______________ 

 .104, בעמ' 23, לעיל ה"ש ARENDT, ON REVOLUTIONראו  73

 class of self-violations... involves exposure: an individual with a claim [One]"גופמן כותב:  74

to a particular preserve can act (or be caused to act) so that other persons exercising only 

ordinary looks and touches yet find themselves encroaching. Improper attire and posture 

provide one example; inebriation, crying before strangers, self-revelations are others" ראו .

GOFFMAN, RELATIONS IN PUBLIC 56–55, בעמ' 24, לעיל ה"ש. 

 ,Samuel Moynעל מחויבותה של ארנדט לאפשרות של פוליטיקה נטולת מימד תיאולוגי ראו:  75

Hannah Arendt on the Secular, 35 NEW GERMAN CRITIQUE 71 (2008).  אף אם מוין צודק
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סמלים  ,פולחנים רה הפרטית,הספ   יה שלד' אמותב תרכזויחסים אינטימיים צריכים לה
את מקומם במרחבים  מצואהציבורי צריכים ל בהמרח אתהמסכנים דתיים וסממנים 
 ,פוליטיות-אמשפחה: שתיהן חיי לת בין דתיּו בסיסיתאנלוגיה מכירה בארנדט קדושים. 

החריגה  76ת.ידואליּוואינדיוות נפרדּוושל המשותף ובשתיהן יש דחייה של העולם 
חברתיים מיחסים כן ו הארצי,של הקיום מד ההיסטורי יומהמאובייקטיביות מה

 באה לידי ביטוי ,משותף בדיבור ובבניית עולם, ת בפעולהשותפּועם  תזרּוהמשלבים 
רה הפרטית שהספ  כשם רה הפרטית. בספ  לידי ביטוי רה של הפולחן כפי שהיא באה בספ  

ומספקת מחסה  תוחמת אותהרה הציבורית כאשר היא הספ  את  , לדעת ארנדט,מכוננת
את ומגדיר ש למרחב הציבורי מכונן בין המרחב הקדו קו ההפרדה, ההזרקורים של מאור

חן רה של הפולוהספ  רה הפרטית הספ   77.שני המרחבים באמצעות הניגוד ביניהם
המרחב של התחום הציבורי.  נורמטיבייםמשרטטות יחד את הגבולות הפיזיים וה

שה גילויים שונים של קדּו הודףשה השל קדּו ניהולידי -על ,היתר, בין הציבורי מתאפשר
מחוץ למרחב  אל –קדושים  ורגעים, מקומות קדושים חפצים קדושים ואנשים קדושים –

 78הציבורי.
הנורמות גם במקום הקדוש ידי ארנדט, -א מתואר עלכפי שהוהבית, -משקב כמו

בין  אמצעית-ובלתי רגשית אחדותידי -עלהמבנות את המרחב הציבורי מוחלפות 
 והמקום הקדושהבית -משק. מסורתית סמכותהנוכחות של ידי -ועל המשתתפים בפולחן

אשר  וטוענים לסמכותהם תובעים נאמנות  .רה הציבוריתהספ  גר ללא הרף על יקוראים ת
יש  לרעיונות של חירות ושוויון פי ארנדט-שעל כשםצורת ארגון פוליטית. ת לכל וקודמ

______________ 

לסתור את המקום של טקסים וריטואלים ושל לגבי החילוניות של ארנדט, נראה לי שאין בכך כדי 

 ההבחנה בין קודש לחול בהבניית העולם המשותף.

של הקהילה הנוצרית הוגדר מראשיתה באמצעות התביעה שהיא  פומבי-פוליטי, לא-"אופייה הלא 76

תהווה קורפוס, 'גוף', שאיבריו אמורים להתייחס זה לזה כמו אחים בני אותה משפחה. מבנה החיים 

-פוליטיים ואפילו כאנטי-תיים נגזר על פי דגם היחסים בין בני משפחה מפני שאלה נודעו כלאהקהיל

, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיפוליטיים. מעולם לא נוצר תחום פומבי בין בני המשפחה..." ראו 

 Lior Barshack, The Holy Familyקדושים ראו:  . על האנלוגיה בין מרחב המשפחה ומקומות84

and the Law, 18 INT'L J. L. POL. & FAM. 214 (2004). 

על ערבוב התחומים בין  וולידבריה של ארנדט על ביקורתו של מקיאאת  72ה"ש בראו לעיל  77

 המדינה.לבין ה יהכנסי

מרחב  לי;וסטרונג מבחינים בין מרחב ציבורי מלאכותי ותיאטר ףשבה היוונית, הנבעקבות המח 78

ידי חוקים קדושים, -נשלט עלושייך לאלים אשר ומרחב קדוש  ;זריםממנו אנו רשאים להדיר שפרטי 

 Marcel Hénaff & Tracy B. Strong, Introduction: Theלהבדיל מחוקים אנושיים. ראו: 

Conditions of Public Space: Vision, Speech, and Theatricality, in PUBLIC SPACE AND 

DEMOCRACY 1 (Marcel Hénaff & Tracy B. Strong eds., 2001) על מקומות קדושים ראו .

ג  שערי משפטעל מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה"  –אביעד הכהן "'מה נורא המקום הזה' 

341 (2003 ;)PETER BROWN, THE CULT OF THE SAINTS: ITS RISE AND FUNCTION IN LATIN 

CHRISTIANITY (2nd ed. 2014); MIRCEA ELIADE, THE SACRED AND THE PROFANE: THE 

NATURE OF RELIGION 20 (Willard R. Trask trans., 1959). 
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קווי  79.עבורםבאינם אכסניה טבעית  מרחבים קדושיםגם  ,רה הפרטיתבספ  מוגבל מקום 
 בין מרחבים פרטיים וקדושים מאפשריםלחלוקת העבודה בין המרחב הציבורי הגבול ו

עם זאת, עצם ההפרדה בין התחומים ת וריבוי. נפרדּו למרחב הציבורי לשמש מרחב של
אישית אף בתוך המרחב הפרטי והמרחב הקדוש: ריבוי תחומים -מעודדת נפרדּות בין

מחליש את כוחו של כל תחום ביחס לפרט, ומעצים את הפרט ביחס לכל אחת 
ככל ספק לא י המרחבשל מעין זו  סהתפיברוח ח וניתמהמסגרות שבהן הוא משתתף. 

ככל שמדובר  במאבקו ברשויות הדת פרוגרסיבילמחנה ה טיעונים חזקים נראהה
קביעה של דבר המלך ברה הציבורית. לספ  ים מחוץ אהנמצ של מרחבים קדושים בהסדרה
סמכות  המשפט-לבתיאין לפיה ש ,1924 ,קדושים(המקומות הישראל )-ארץ לעבמועצה 

ולא רק מענה  ,בנה אנתרופולוגיתתו חבויה ,הפולחן במקומות קדושים בניהול התערבל
במקומות הקדושים בירושלים ובישראל  על זכויות הפולחן ספציפייםה סכסוכיםל

על בין זרמים שונים ביהדות משפטיים מרכזיות למאבקים ה ותדוגמהשתי  80.בכלל
החוזרים  של נשות הכותל והמאבקים ןן מאבקהבישראל של מרחבים קדושים ההסדרה 
 81.אידי חברה קדיש-קברות המנוהלים על-בבתי מצבותהעל שתובים כיהבנושא ונשנים 

להבינם  ישכי ו ,קברות אינם חלק מהמרחב הציבורי-רחבת הכותל ובתיכי  אני סבור
דרג פיין מתאשמרחב כמרחב פרטי  המודל שללאור  אין ר שאובשליטת המסורת ובמ 
 .רה הציבוריתספ  האת  המאפייניםוגיוון ריבוי אותה מידה של בו שתתקיים  הכרח

-ולציון תאריכים עלעל מצבות  יתעזוכיתובים בלשל נשות הכותל והדרישות ל תביעותה

מידה של צריכות להתמודד עם שיקולים המעניקים למרחבים קדושים  פי הלוח האזרחי
של נשות  דוגמהאתייחס בקצרה ל של חירות ושוויון. חוקתיותמפני נורמות חסינות 
 82הכותל.

______________ 

ירים את החוקים והעקרונות המסד ם שלמקומות קדושים מתחולת ופטריומין -עתיקותת ומסור 79

רה האזרחית. פטור זה היה אחד מאבני היסוד של ההפרדה בין הזרוע -היחסים החברתיים בספ 

 :BARBARA H. ROSENWEIN, NEGOTIATING SPACEהזרוע הרוחנית. ראו, למשל: לבין הארצית 

POWER, RESTRAINT, AND PRIVILEGES OF IMMUNITY IN EARLY MEDIEVAL EUROPE (1999); 

Lior Barshack, Notes on the Clerical Body of the Law, 24 CARDOZO L. REV. 1151 (2003). 

נשות הכותל: דנג"ץ בפרשת ראו בעניין זה את עמדתו של השופט אנגלרד בהחלטה השלישית  80

( )להלן: דנג"ץ 2003) 330–329, 289 (3, פ"ד נז)הממשלה נ' הופמן-מנכ"ל משרד ראש 4128/00

 (.הופמן

מאבקן של נשים בקהילה  –'שבת בבוקר יום יפה' "נשות הכותל ראו רחל גורדין  של ןעל מאבק 81

 143 עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם "האורתודוקסית לשותפות בבית הכנסת ובריטואלים הדתיים

(; פרנסס 2007רביד, יפעת ביטון ודנה פוגץ' עורכות, -ארז עורכת ראשית, שלומית יניסקי-)דפנה ברק

 "סאגה בבית המשפט העליון –עה לשוויון בהגדרת הזהות הדתית: מקרה נשות הכותל תבי"רדאי 

המודרני -הפמיניזם האורתודוקסי"שי ותניא ציון וולדקס -(; רונית עיר2008) 401יג  המשפט

 (.2013) 233טו  משפט וממשל "בין נומוס לנרטיב –בישראל 

( 3, פ"ד נג)' חברה קדישא גחש"א ראשל"צשביט נ 6024/97בנושא הכיתובים על מצבות ראו ע"א  82

 הקברות כמרחב פרטי וציבורי בעת בעונה אחת, תוך הפני-(. השופט חשין מגדיר בית1999) 600

–625אילן )שם, בעמ' -הציג בפרשת כביש בראותה ציבורי של החרדים, שה-לתפיסת המרחב הפרטי

פי -הקברות על-נהל את בתי(. השופט אנגלרד מדגיש את האוטונומיה של חברה קדישא ל628
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בדרישה אשר עסקו  ,המשפט העליון בנושא נשות הכותל-ות של ביתההחלט סדרתב
להתפלל ברחבת הכותל כשהן עטופות בטליתות שיאפשרו להן של קבוצת נשים 

שלוש שאלות משפטיות עיקריות: )א( האם עמדו על הפרק  83וקוראות בספר תורה,
האם ( ? )ג"מנהג המקום"המושג לפרש את יש ? )ב( כיצד "מקום קדוש"הכותל הוא 

מנהג צריכים לגבור על  ,שוויוןקרון הע ואהפולחן חופש  כגון ,עקרונות חוקתיים
או  לכהקידוש הקיים או בהתאם להכ בהנחה שיש להבין את מנהג המקום ,המקום

-מבין העמדות השונות של שופטי ביתקוו. -במונחים פרגמטיים של שמירה על הסטטוס

בהליך ידי השופט שלמה לוין -ר נוסחה עלתהפרוגרסיבית ביו העמדה ,המשפט העליון
יכולה אינה  זו פרשהה הפרוגרסיבית בדדווקא העמכי אני סבור  ,כאמור. הראשון

מדגיש  לויןהשופט . של המרחב מאפיינים ציבוריים הנסמכת על סהתפי ידי-להיתמך על
 ,; לכותל יש משמעות לאומית והיסטוריתאין לראות בכותל אך ורק מקום קדושכי 
השופט  ו שלת, בניגוד לעמדאולם. עשים בו שימושים ציבוריים וממלכתיים שוניםונ

 ,אין הצדקה לקבל את ריבוי השימושים הנוהג בפועל כעובדה מוגמרתכי אני סבור  ,לוין
במשמעותו התרבותית הדומיננטית שאם הכותל ייתכן כך, ויש לשאול אם הוא מוצדק. 

דוגמת טקסי  ,ח טקסים ממלכתיים וצבאייםוריאהוא מתאים לאזי אין הוא מרחב קדוש, 
 84.זיכרון או טקסי השבעה של חיילי צה"ל

 מחזקאינו תל כמרחב ציבורי של רחבת הכו הזיהויעמדה של השופט לוין, בניגוד ל
של תפילה ופולחן במרחב  הבעייתיל המעמד שבוזאת את הדרישות של נשות הכותל, 

 ,"ציבורימרחב "בלהתפלל  רשאיותת הכותל נשו אין ספק שמבחינה משפטית. הציבורי
בהקשר  – יכול להצדיקאינו  (מים)בעיני חוגים מסויבמעשיהן שכיוון שחילול הקודש מ

פגיעה  –במרחב הציבורי ותדירים שבו נעשים שימושים דתיים רבים  ,הישראלי
 קמדויהכותל כמרחב ציבורי מענה הולם ורחבת בהגדרת בחירותן. עם זאת, אין 

 מרחב ציבורי למקוםנאות בין ואין בה תיחום  ,נשות הכותל של יהןותלדריש
 קדוש.

לוין השופט גם ביחס למושג "מנהג המקום"  ,"בגישתו למושג "מקום קדושכמו 
לדידו של  מציג גישה פלורליסטית ודינמית, להבדיל מגישה אורתודוקסית או שמרנית.

גישה ון רחב של זרמים דתיים. לוין, מנהג המקום משתנה כל הזמן ונותן במה למגו

______________ 

( 80, לעיל ה"ש הופמן(. גם בעניין זה וגם בעניין נשות הכותל )ראו דנג"ץ 645ההלכה )שם, בעמ' 

 השופט אנגלרד עומד על הנפרדּות והאוטונומיה של המערכת הנורמטיבית הדתית ביחס לדין הכללי.

הופמן  3358/95(; בג"ץ 1994) 265( 2, פ"ד מח)הופמן נ' הממונה על הכותל המערבי 257/89בג"ץ  83

 .80, לעיל ה"ש הופמן(; דנג"ץ 2000) 345( 2, פ"ד נד)הממשלה-נ' מנכ"ל משרד ראש

או נכס. בפסיקה נהוג לבחון מתקשר למבחן השימוש הדומיננטי הקובע את מהותו של מבנה האמור  84

דון, השימוש הדומיננטי בכותל המערבי הוא יאת סוג המבנה, מקומו ושימושו. כך, בהקשר הנ

( 'נהליים מרמ, עת"ם )הלמטרות תפילה ופולחן דתי, ואליו נלווים שימושים משניים. ראו, לדוגמ

 ן ולבניה, מחוז מרכזהועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה נ' ועדת הערר לתכנו 35555-01-15

)פורסם  כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' עירית חיפה 11304/03(; רע"א 27.8.2015)פורסם בנבו, 

 (.28.12.2005בנבו, 
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בגישה מעין זו  סכנהה 85המשפט המחוזי בירושלים.-ידי בית-אומצה עלזו  פלורליסטית
בחנה בין ההת מוטט אעלולה ל "מנהג המקום"מדי של  נאורהו קריאה חוקתיתהיא ש

סופו של דבר במרחב הציבורי, בוכך לפגוע  ים,קדוש המרחב הציבורי למקומות
. השיקולים שהעליתי הם ופרטיים בין מרחבים קדושיםלבינו  נהבחהההמושתת על 

יות במקומות נורמות חוקת אכיפה שלבאופן גורף כדי לשלול כמובן ואין בהם  ,כלליים
 םחסינותלזכור כי בחנה בין סוגי המרחב השונים, וההלשמר את יש  קדושים. עם זאת,
ככל שתהיה, חלקית ויחסית  תחולתם של עקרונות חוקתיים,פני מ מיםשל מרחבים מסוי

 קיומו של מרחב ציבורי.התנאים ל םנמנית ע

 . טומאה במרחב הציבורי3

תפילה ופולחן  הסגה של מחייב הציבורי אופיו של המרחבכי כפי שראינו, ניתן לטעון 
 ציווישונות כידי דתות -ת עלצבמואף היא  דתית;-אינה אנטיזו  דרישה. נפרדלמרחב 

חלות נורמות שונות מאלה בהם ש קיומם של מרחבים קדושים את ניחהמ היא .דתי
 , תפילהשל פולחן החקרהטעמים להכי הבאות אטען בפסקות  החלות במרחב הציבורי.

לעיתים המובעות  ,דרישות מקבילות יכולים לבסס רה הציבוריתמהספ   ועיסוק ברוחניות
כמו פולחן, ית. רה הציבורמהספ   טומאה גוריות שונות שלקט להרחקה של ,בשם הדת

של  תנאים להחלישיכולה במרחב הציבורי  ו של ה"טמא"שה, גם נוכחותת וקדּורוחניּו
לשם . שרור העולם הזהאאישית ושל -ביןת העקרונות של נפרדּו כגון ,הציבוריות

כמחלל את  סנתפ מגע עם חומרים טמאים במרחב הציבוריכי הדוגמה, גופמן מציין 
של  אנתרופולוגיות ופסיכולוגיות סותידי תפי-תמכת עלטענה זו נ 86.גבולות העצמי
שה של קדּו םנוכחותלשל טומאה במרחב הציבורי, כמו  הנוכחותלטומאה וגועל. 

כל חברה . הממשותמאך דבר זה אינו גורע  ,אופי סימבולי או מדומייןיש ופולחן, 
ות וריה של טומאה ממלאת בחברגהקטמשרטטת את גבולות הטמא באופן שונה, אך 

, את נים את המבנה החברתיּכס  תפקיד דומה של מתן ביטוי לכוחות המ   שונות
-בין תואת המרחב הציבורי כמרחב של נפרדּו האוטונומיה של היחיד ושל הקהילה,

חול, גם לבחנה בין קודש ההכמו . כוחות אלהב, ולשליטתה של החברה וריבוי אישית
בין מה שאין לו לותוחמת בינו  ציבוריהמרחב ה ה אתבנ  מ  טמא -בחנה בין הטמא ללאהה

על המוטלות  הגבלותהבהקשר הישראלי, . מקום תחת אור הזרקורים של הציבוריות
 קיימותאולם  87.ציבורהטמא מעין ה סילוקל ותדוגמ הן חמץ תמכירת בשר חזיר ומכיר

______________ 

דין -(. לניתוח פסק24.4.2013)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ראס 23834-04-13ם( -עמ"י )מחוזי י 85

"המשפט" ברשת: זכויות ת, אבל טעונה משמעות" זה ראו פנינה להב "נשות הכותל: תחנה לא סופי

 _www.colman.ac.il/sites/default/files/9_june_2013_3( 2013) 4, 9 מבזקי הארות פסיקה –אדם 

3_Lahav.pdf. 

 .24, לעיל ה"ש GOFFMAN, RELATIONS IN PUBLICראו  86

כן, לעיתים יש חפיפה בין דרישות המבוססות על מושגים של טומאה לדרישות המבוססות על -כמו 87

אה נגד קיום מצעד הגאווה בירושלים שילבה רעיונות של צניעות וטומאה. צניעות. לדוגמה, המח

 (.27.12.2006)פורסם בנבו,  משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים 8988/06בג"ץ 

http://www.colman.ac.il/sites/default/files/9_june_2013_3_Lahav.pdf
http://www.colman.ac.il/sites/default/files/9_june_2013_3_Lahav.pdf
http://www.colman.ac.il/sites/default/files/9_june_2013_3_Lahav.pdf
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, סוגי מזון מעוררי דחייהסמלים ודימויים  –גוריות חילוניות לחלוטין של טומאה קט
הממחישות באופן טוב  – ליוכוסוגים שונים של לכלוך פשוט איננו נוהגים לאכול, ש

 שהן אינן מעוררות מחלוקת אידיאולוגית.משום יותר את התפקיד החברתי של טומאה, 
של ערעור  הסכנה לש סמלי כביטוי את הטמאדגלס מרי אפיינה  טוהר וסכנהבספרה 

סוגים שונים של הסגת  88.יות וגבולותגורקטכמערכת נורמטיבית של  המבנה החברתי
מאיימים על המבנה החברתי. באמצעות הקטגוריה ערּכיּות -ודוגבול, טשטוש גבולות 

לבודד כוחה ול של פירוק המבנה החברתי איום זהנותנת ביטוי לשל טומאה החברה 
הולכת בדרכם של דורקהיים ומוס בהתייחסה דגלס לגבור עליו. ו איום זהולתחום 

הנותנות השלכות אל כ ,ולסיווגים "פרימיטיביים" אחרים ,יות של טהרה וטומאהגורלקט
בחנות וגבולות חברתיים. השל נורמטיבית מערכת כהמבנה החברתי ביטוי לטבעו של 

את  יםמחזק סיווגים מעין אלהלפיו ש ,ה לפונקציונליזם של דורקהייםננאמנשארת דגלס 
, לתיקוף להגדרה שמשותמ המאוטל ות תרבותיות שאם קטגורי 89המבנה החברתי.

הטמא הוא, בין  .של המרחב הגם בהבני תפקידממלאות  ןה ,חברתיים ולייצוב של סדרים
: בין פרטים, בין סוגי מרחב שונים, בין קהילות ן גבולות מרחבייםּכס  , מה שמ  היתר

דגלס  90גבולות אלה. מהגדרתם של נפרד-חלק בלתי הוא תיחומו .הםבא שונות וכיוצ
כדי  של טומאה וטוהרות גוריקט על ממשיכות להישעןת וליברליחברות כי  דגישהמ

. ולביית את המרחב ונים אותּכס  , לתת ביטוי לכוחות המ  להגן על המבנה החברתי שלהן
 הטמא בהקשרים יומיומייםשל פקודו תבספרה הייתה לתאר את דגלס אחת המטרות של 

 91.נו, בחברות בנות זמנהיתר, בין וארציים
של גועל, מיאוס  יםהמושגלבין  טומאה ים שלמושגהקיימת חפיפה ניכרת בין 

מרתה נוסבאום בטיבו של הגועל ובמקומו בשיח עסקה  ספריםבשורה של וסלידה. 
 פול עבודתו של הפסיכולוג סתמכת במידה רבה עלמ נוסבאוםהפוליטי והמשפטי. 

______________ 

)אנדרה לוי עורך, יעל סלע מתרגמת,  ניתוח של המושגים זיהום וטאבו –טוהר וסכנה מרי דגלס  88

2004.) 

89 EMILE DURKHEIM & MARCEL MAUSS, PRIMITIVE CLASSIFICATION (Rodney Needham 

trans., 2009); Lewis A. Coser, Primitive Classification Revisited, 6 SOCIOLOGICAL 

THEORY 85 (1988). 

 ,DAVID SIBLEYהמרחב ראו:  תקטגוריות של טוהר וטומאה בהבניישיש לתפקיד העל  90

GEOGRAPHIES OF EXCLUSION: SOCIETY AND DIFFERENCE IN THE WEST (1995). 

 Robbie Duschinsky, Recognizing Secular Defilement: Douglas, Durkheim andראו:  91

Housework, 25 HIST. & ANTHROPOLOGY 553 (2014) סטטמן מציע שמושג הפגיעה ברגשות .

-רב ה ברגשות דתיים"הוא גלגול מחולן של רעיונות דתיים של חילול קודש. ראו דני סטטמן "פגיע

)מנחם מאוטנר, אבי  133 "לצבי ז-ספר הזיכרון לאריאל רוזן – תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

כיום גם פגיעות שקשה לראות בהן מקיף  offense(. עם זאת, המושג 1998שגיא ורונן שמיר עורכים, 

 JOEL FEINBERG, HARM TOראו: באופן כללי  offenseגלגולים ישירים של חילול קודש. על 

OTHERS: THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW (1984); INCIVILITIES: REGULATING 

OFFENSIVE BEHAVIOUR (Andrew von Hirsch & A.P. Simester eds., 2006).  בהקשר הנוכחי

ת יש להן משמעות דתישאלא רק בקטגוריות של טומאה  ,offenseרחב של האיני עוסק במושג 

 חלק מהחברה.לגבי לפחות 
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ם לפרוץ את מימאייכ סיםנתפה של חפץ או חומר הירוזין מאפיין גועל כדחי 92רוזין.
אובייקטים המעוררים גועל הם . אנושבני תרבות והיותנו בני את  שלוללו נוגבולות גופ

אדם, -בני הצרופה של ולחשוף את הגופניות נום לחדור לתוך גופמימאייאובייקטים ה
את , מציין דגלספי -עלהטמא, ש בשעה. חיים-בעלילאדם -את הדמיון בין בני ,כלומר
פי רוזין -, עלהמגעילאת המבנה החברתי,  הגבולות המרכיבהמערכת על  האיום

 תוסכנה זו מאיימת במיוחד בגלל נטייהגוף של היחיד.  מציין סכנה לגבולות ונוסבאום,
חפיפה משמעותית בין  זאת-לבכקיימת  93דבק.ישל המגעיל להתפשט ולהיות מ

קה משקל רב לגבולות הגוף שכן כל מערכת חברתית של גבולות מעני ,השונות סותהתפי
 ידי רוזין ונוסבאום.-חייתי, המודגשים עללבחנה בין האנושי ולה

תחושות של גועל כי מחברים שונים, החל בלורד דבלין וכלה בוויליאם מילר, טענו 
 וסרית. בספרה על בושה וגועלהרווחות בחברה יכולות לספק למחוקק הדרכה מ

נוסבאום מגיעה למסקנה  94אלה.הטענות ה את, רט לפניהאהכמו נוסבאום מבקרת, 
שהמשפט צריך להתעלם כליל מתחושות של גועל, אף אם עליו לתת ביטוי לסוגים 

מנם הטמא והמגעיל אינם יכולים ואחרים של רגשות. מסקנה זו נראית חפוזה מדי. א
יסודיות של התרבות מדובר בקטגוריות ככל שלספק למחוקק הנחיה מוסרית, אך 

 ישקף ויעצב אותן בתבונה.הוא ורצוי ש שפט אינו יכול להתעלם מהן,המ ,והמרחב
קטגוריות פי גישות תיאורטיות אחרות, -גם על-פי הגישות שתיארתי בקצרה, כמו-על

 בחנה זוהשל  מה", יהא יישוחילוניות"ובין  "דתיות"בין  –סלידה ושל טומאה, מיאוס 
כמערכות  ותובנה החברתי בכללוהמלקיום המרחב הציבורי תורמות  –קשה ככל שיהא 

במחשבתה של ארנדט. מקום מרכזי ביותר  סכפי שראינו, מושג הגבול תופ. של גבולות
הינו מערכת של גבולות מושגיים, נורמטיביים וגיאוגרפיים. ארנדט  המרחב הציבורי

עבודתה  95של גבולות.זו ת חופש ושוויון ייתכנו רק בתוך מערככי הדגישה שוב ושוב 
דט חוזרת שוב ושוב אל המעשה של קביעת גבולות ואל אופיים השברירי של של ארנ

______________ 
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כמו כל תלמיד של העולם העתיק, גבולות אלה אל מול כוחות המאיימים להחריבם. 
ידי טקסים, ריטואלים ופולחנים, המבטאים את -גבולות מוגנים עלכי ארנדט ידעה 

במילים אחרות,  96.וחמיםשהם תשל גבולות ושל העולם המשותף  קריסההחשש מפני 
המעגנים  ,, על מערכת שלמה של סמלים וריטואליםהיתרהמרחב הציבורי מושתת, בין 

כן המרחב הציבורי יכול -על. אותוומשרטטים תוחמים אשר ומבצרים את הגבולות 
מבוסס כשם שהוא  ,וריטואלים הקשורים אליהן גוריות של טומאהקטמושתת על  להיות

כמו הקדוש והאינטימי, גם שה. מרחבים של קדּולם של חולין על הפרדה בין מרחבי
הסדר הנורמטיבי של חיי של הציבוריות: על המכוננים התנאים הטמא מנכיח איום על 

ועל אשרור הנטלים הכרוכים  ,פרטיםת בין על יחסים של נפרדּו המבוססהיומיום, 
טמא, לית בין הקדוש ואף חפיפה חלקערּכיּות -דות וקיימאכן, בבניית עולם משותף. 

אפוא המרחב הציבורי מכונן  טמא.לבספרה, וגם בין האינטימי אליהן  נדרשתדגלס אשר 
 .והייצוג הפומבי של הדרה זו ,את עצמו באמצעות ההדרה של הקדוש, הטמא והאינטימי

כגון מכירת חמץ ובשר חזיר סוגיות  נתחיש ל ,והוגים ליברליים נוספים רטאה פי-על
פגיעה ברגשות היא קטגוריה רחבה שבוודאי  פגיעה ברגשות. שג שלבאמצעות המו

פגיעה כי רט סבר אה ,כידועתחושות של גועל ורתיעה מטומאה.  ,היתר, בין מקיפה
פגיעה הרעיון של כי  אולם ניתן לטעוןפגיעה בחירות. יכולה להצדיק הציבור  ברגשות

 .הציבורי ת של המרחבליברלי סהנטע זר בתוך תפיברגשות מהווה בסופו של דבר 
בה הוא שהקלות נוחות לגבי -מעוררת אי חוק, חירות ומוסר רטאהשל בספרו קריאה 
ציבור מתיישב העיקרון של הגנה על רגשות האת המושג של פגיעה ברגשות.  מאמץ

ליברלית של מרחב  סהתפימאשר עם  מוסדשל מרחב מלאכותי ומ סהביתר קלות עם תפי
כפי שאציע בסיכום המאמר, ית. רּבמ  ון של חירות שלילית ידי עיקר-הנשלט על נתון

בו הקדוש והטמא ששל מרחב אנרכי וקרנבלי,  סהלתפי קשור באופן היסטורייזם הליברל
אחרים, אינם גם רגשות -ת לשמירתן, כמובחנות תרבותיות והרגישּוהודרים זה בצד זה, 

 .חזקה אמורים לזכות בהגנה
עצם קיומו של ל תנאים הדיון הנוכחי מדגיש, רגשותמהעיקרון של הגנה על להבדיל 

. המצויים במתח זה עם זה ,התנאים של ריבוי ואחדות תרבותיתכגון  97מרחב ציבורי,
המרחב  מבנות אתחול, לדש ציבורי, ובין קולבחנות בין האינטימי ברוח הטענות שהה

כדי אולם  של הטמא. תיחום והרחקהעל גם  מרחב מושתתהכי  טעוןל ניתן ,הציבורי

______________ 

שה מופיע בעיקר ביחס למוסד הגבול. ארנדט עומדת בהזדמנויות שונות במצב האנושי מושג הקדּו 96

המדינה ושל התחום -תכן מאוד שעלייתם של עירשה של גבולות: "מבחינה היסטורית, ייעל הקדּו

הפומבי התרחשה על חשבון התחום הפרטי של המשפחה ומשק הבית. ובכל זאת, הקדושה העתיקה 

(, אף שביוון הקלאסית הודגשה הרבה פחות מאשר ברומא העתיקה, מעולם לא hearthשל האח )

רחיה וגרם לה לקדש את הגבולות לחלל את החיים הפרטיים של אז פוליסאבדה לגמרי. מה שמנע מה

המקיפים כל נחלה פרטית לא היה הכבוד לרכוש פרטי כפי שאנו מבינים זאת, אלא העובדה שללא 

בעלות על בית אדם לא יכול היה להשתתף בענייני העולם, מפני שלא היה לו בתוכו מיקום שהיה 

 .59, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיבאמת שלו." ראו 

, לעיל ה"ש MILLER, THE ANATOMY OF DISGUST – מילר מדגיש אותה הבחנה בספרו על גועל 97

 ."he homage one pays to the order itself, rather than to individuals[T]": 202, בעמ' 94
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אינם בהם  המשפט מכיר ומתחשבשמושגי הטומאה  ,במרחב הציבוריושוני לשמר ריבוי 
 איסוריםמסוג ה הגבלותקשה לגבש עמדה נחרצת לגבי  .יכולים להיות "עבים" מדי

על הגבלות רחבה חברתית הסכמה  ספק אם קיימת .חזירל מכירת חמץ ובשר עהחלים 
אפשר אפילו לומר שאופיין . (pluralityריבוי )בקשה בהן פגיעה  ספק אם ישגם  אך, אלה

לשרת  יםמצליחן יהאודות-עלוהוויכוח המתמשך של הגבלות אלה השנוי במחלוקת 
 יםצריכש תהתרבותי פרטיקולריותאת ההן והריבוי את הן בעת ובעונה אחת ולשמר 

חב בתוך מר חופש וריבויכפי שראינו, ארנדט ממקמת . ציבורי מרחבלהתקיים בכל 
מ  של  מתהנשען על מידה מסוי -וקונפורמיות, בהיותו מרחב מלאכותי המובנה עליּות ד 

ה יאוכלוסי ם שלריכוזיגם ב. דורית-ידי זהות תרבותית רב-ועל ידי נורמות חברתיות
 ילויים העכשווייםעל שלל הג ,מובנה תוך מיפויו של הטמאהציבורי המרחב  חילונית

אס, רתיעה תרבותית )ולא אלינורברט ידי -ארו עליליזציה שתוהציוושלו: נורמות 
)כגון צלב קרס(,  מיםמשיווק מזונות שונים, איסור שימוש בסמלים מסוי תברואתית(

הנקודה שאני  .הםבא וכיוצ 98מצגים בוטים מבחינה מיניתבדימויים ושימוש באיסור 
רק לא ניתנת להצדקה  טומאה, מסוגים אלה ואחרים,מבקש להדגיש היא שהרחקה של 
, אלא בראש ובראשונה בשל התפקיד ומגזריות אישיותבמונחים של הגנה על רגישויות 

המבנה החברתי והמרחב של תיקוף בייצוג ובכינון, גוריות של טומאה בקטשיש ל
 .והבחנות של גבולותנורמטיביות כמערכות הציבורי 

על חילול  םחילונילבסכסוכים אחרים בין דתיים גם , אילן-כביש ברכמו בפרשת 
המשפט איזונים שלא נתנו ביטוי -ביתערך במרחב הציבורי ונוכחות של טומאה קודש 

 העסקשלמשל,  99,בפרשת מכירת בשר החזירשל המרחב. הציבורי  ולעצם אופי
ר על מכירת בשר חזיר ומוצריו וסיאהטילו עזר של עיריות ש-חוקי ם שלבחוקתיות
הגנת בין עיסוק של הציבור החילוני להאיזון בין חופש המצפון וחופש הבתחומן, 

בכל המקרים של המרחב.  ונותן ביטוי מפורש ושלם לציבוריותאינו הרגשות הדתיים 
 –אך כתוצאה מכך ה"אינטרס"  ,מגזרייםהמשפט מבקש לאזן בין אינטרסים -הללו בית

-ונשמט מתשומת בחשבוןמובא בקיומו של מרחב ציבורי אינו  –שאמור להיות משותף 

הציבוריות של  המשפט מעצם-של בית ובדבר התעלמות טענתיהמשפט. -של בית ליבו
-כביש ברבפרשת השופטים  כל ם שאמרודבריהקוראים את אנו ר שאמתחדדת כ המרחב

 ,אלהמרחבים ב ככל שמדובר .שומרת מצוות תםיאוכלוסישת יישובים או שכונועל אילן 
נראה  אילן-בפרשת כביש בריבוריות. את רעיון הצ להקריבנכונּות  השופט חשין גםגילה 

תה יקושי בהגבלת התנועה בתוך שכונה שכל אוכלוסי איןהניחו כי שכל השופטים 
מניעה לאסור  אין כלכי ברק הנשיא קבע  בפרשת מכירת בשר החזירשומרת מצוות. 
של )וברק הנשיא הנמקה של ב קושיה .ביישוב שתושביו שומרי מצוות מכירת בשר חזיר

 , ברשות הרביםאכוףל רשאי חוקהכי  ןהא שמשתמע מוה אלה ( בפרשותטיםשאר השופ
אין  ,זהגיון י. לפי היהיהמקובלים על כלל האוכלוסהאיסורים  את כל ,בשכונה דתית

______________ 

כבר  יםכיפורהבישראל מתעוררת השאלה אם נהגים כגון ברית המילה ויום  םיהודים חילונילגבי  98

 נהגים דתיים.עודם שה או נקשרו למושגים מחולנים של טומאה וקדּו

 (.2004) 595( 5, פ"ד נח)שמש-סולודקין נ' עיריית בית 953/01בג"ץ  99
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חרדי, לדוגמה, תוך הפרת קוד יישוב  ברחובו שלשמתהלך מי  ל קנס כבד עלוטימניעה ש
 –באופן צר מדי  את חופש המצפוןמשפט העליון מפרש ה-בית. הלבוש הנוהג ביישוב

גישה תו של היחיד. אמונת לוהמנוגדאו פרקטיקה כחופש מכפייה של השקפה אך ורק 
חופש ושוויון, , המרחב הציבורי כזירה של ריבוי וקונפליקטמ מותירה הרבהאינה כזו 

מבט -, ומנקודתאופיו הציבוריאת  . היא שוללת מהמרחבוחוליןאישית -ביןת נפרדּו
 .של העולם המשותף ושוללת את ממשות היא יאניתארנדט

 צניעות. 4

וכי  ,ציבוריתרה ספ  נים את קיומה של ּכס  מ  גילויים של אינטימיות כי  טענהארנדט 
כחלק מביקורת . ואובייקטיבי עולם אנושי משותף תמשמר גילויים אלה לש תםהגבל

האנתרופולוג הראה זציה, יילהציווזה של נורברט אליאס בדבר תהליך הת  על  מקיפה
מקובלות בכל היו במרחב החברתי נורמות של צניעות כי  (Duerr)הגרמני הנס פטר דור 
 100אינטימיות.למיניות וללשכך מתחים הקשורים  מטרתןכי ו ,החברות האנושיות

, ומה שנראה לנו ציבוריסובלנית כלפי עירום במרחב השחברה אנושית אין לטענתו, 
של כיסוי ומשטור של  אלא קוד שונה ואינ מותרות מסויהנוהג בחבפומבי כעירום 

החברה יכולה להתיר עירום במרחבים שונים הממוקמים מחוץ למרחב  101הגוף.
כגון המתחם בנגב  ,הציבורי: מרחבים פרטיים, מרחבים קדושים ומרחבים של קרנבל

 102טיבל מידברן וחופי נודיסטים.לפסשהוקצה 
 המרחב סתתפיניתן לפתח על בסיס , הציבוריצניעות במרחב ה תפקידבצד ההכרה ב

אלה עלולות לדכא את כ נורמות .של צניעותמדי  תובעניותנורמות טיעון נגד של ארנדט 
של צניעות  שונות רמותנו, כן-כמו. ביטוי במרחב הציבורי לקבל צריכיםש והשוניהריבוי 

מקום  איןשלנשים  סההן מבטאות תפי מיםשוויון, ובמקרים מסויב לפגועעלולות 
, (inclusiveness) בכוללניותצניעות פוגעות של רה הציבורית. נורמות נוקשות בספ  

תרבותי -בהקשר הרב 103.רה הציבוריתבספ  שאנו מצפים למצוא בשוויון ובריבוי 

______________ 

100 HANS PETER DUERR, NUDITÉ ET PUDEUR – LE MYTHE DU PROCESSUS DE CIVILISATION 

(1998). 

בפרטיות  העיסוקמפרופ' אניטה אלן ניתחה את ההסדרה המשפטית של עירום ברשות הרבים כחלק  101

לממש את זכותם יחידים צניעות. אני מסכים עם עמדתה הפרובוקטיבית של אלן שלפיה יש לאלץ בו

שמירה על הפרטיות כי דת אותנו לפרטיות, למשל, באמצעות נורמות שונות של צניעות. ארנדט מלמ

הפרקים את על קיומו של עולם אנושי משותף. ראו גם מגינה משרתת לא רק אותם; היא יחידים של 

 ANITA L. ALLEN, UNPOPULAR PRIVACY: WHAT MUST WEעל עירום וצניעות אצל אלן: 

HIDE? (2011); Anita L. Allen, Disrobed: The Constitution of Modesty, 51 VILL. L. REV. 

841 (2006). 

עמותת מידברן נ'  28860-05-15נהליים ב"ש( מצים לכך ראו עת"ם )קוהמעל עירום בציבור באזורים  102

 (.18.5.2015)פורסם בנבו,  מדינת ישראל

אפשר לדעתי לייחס לה גרסות מסוימות אך מובהק, אופן הרעיון של כוללניות אינו ארנדטיאני ב 103

 שלו.
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על חבריהן מפעילות קהילות ש לחציםל התייחסלעל המדינה כיצד  מתעוררת השאלה
כגון  פרקטיקות. רה הציבוריתבספ   צניעות ציית לנורמות מחמירות שלל וחברותיהן

בריבוי לכאורה פוגעות  רכב ציבורי-פנים או ישיבה בחלק נפרד של כלי-עטיית כיסוי
קיימים טיעונים כידוע, ר נשים מהמרחב הציבורי. ילהד סיוןינובשוויון, ויש בהן 

יקות תרבותיים המצדיקים גישה סובלנית מצד המדינה לפרקט-וטיעונים רב םליברליי
 104אלה.

מארגים מסורתיים של קשרים קיומם של  מכירה בחשיבותכפי שראינו, ארנדט 
ומעגנים את קיומו בעולם ת תלישּוומ בדידותמ את היחידמצילים אשר  ,חברתיים
נגד העמדה  קווי טיעוןלכמה מספקת בסיס שלה המרחב  סתתפיעם זאת,  .המשותף

עם כל ת של צניעות במרחב הציבורי. תרבותית ביחס לנורמות קהילתיות מחמירו-הרב
ותוך מודעות לכך שעמדתה אוטיפית של עמדתה, יצדדית וסטר-קריאה חדפני הזהירות מ

בסיס  נדטמחשבתה של ארניתן למצוא בשנדמה לי ניתנת למגוון של קריאות ושימושים, 
 ו שלעטייתבאיסור  הכיתמלו באוטובוסים"וולונטרית" ת להפרדה ותנגדהל תיאורטי

נוקטת עצמה  ארנדטהייתה איזו עמדה  אינה כמובן אלההש פנים במרחב הציבורי.-סויכי
שנראים לנו  יה,רעיונותמלגזור באופן טבעי איזו מסקנה ניתן  סוגיות אלה, אלאביחס ל

 פנים.-כיסויעטיית אתייחס בקצרה לסוגיה של  ים.ייום משכנעים ושימושכ
מרחב ההופעה כדי בנוגע ל של ארנדט התסעשו שימוש בתפיאחדים  מחברים

כי טענו  , למשל,ר ודניאל גורדוןהפנים. פיטר ב-כיסוי ה שלעטייהלהצדיק את איסור 
של מהותי רכיב שהיא  ,(public recognition)"הכרה ציבורית"  תפנים שולל-כיסויעטיית 

-כיסוישל  תועטייבשעה שהמתנגדים לאיסור כי  ר וגורדון מוסיפיםהב 105האזרחות.

______________ 

לפיה יש לתת שתרבותית -ציג תפיסה רבמ ,במאמרו על הפרדה באוטובוסים ,לון הראללמשל, א 104

מקום לפרקטיקות מפלות במרחב הציבורי כאשר מתמלאים התנאים הבאים: )א( הנהגים הפסולים 

הנהגים שתרבותי ה-תרבותי הוליסטי; )ב( המארג החברתי-ממארג חברתינפרד -בלתיהם חלק 

א בעל ערך; )ג( הנוהג הרלוונטי אינו אכזרי או משפיל. אלון הראל הפסולים משתייכים אליו הו

 ,Alon Harel(; 2003) 71ג  עלי משפטציבורית" הואהרון שנרך "ההפרדה בין המינים בתחבורה 

Benign Segregation? A Case Study of the Practice of Gender Separation in Buses in the 

Ultra-Orthodox Community in Israel, 20 S. AFR. J. ON HUM. RTS. 64 (2004).  כידוע, קיימים

המתבססים על זכותם של בני  ,פנים-כיסויהעטייה של תרבותיים מקבילים נגד איסור -טיעונים רב

הטלת הגבלות על  –קבוצת מיעוט לשמר את תרבותם. ראו, למשל, גילה שטופלר "מאחורי הרעלה 

 (.2009) 191יב  משפט וממשלות ליברליות" ראש לנשים במדינ-עטיית כיסוי

105 Peter Baehr & Daniel Gordon, On the Edge of Solidarity: The Burqa and Public Life, 49 

SOC'Y 457 (2012) .בהר וגורדון מוסיפים להנמקה הפוליטית שלהם תיאור סוציולוגי של כיסוי-

-ה בקוויו הכלליים להחלטה האחרונה של ביתחברתית. תיאור זה דומלאינטראקציה הפנים כמכשול 

 .S.A.S. v. France, App. No) 2010ין החוק הצרפתי מאוקטובר יהדין האירופי לזכויות אדם בענ

43835/11, Eur. Ct. H.R (2014))פי החלטה זו, החוק הצרפתי מגן באופן מידתי על הזכות של -. על

שהוא אף חברתית,  אינטראקציהבשל הפנים  םחשיבותלנוכח ה ל"חיים בצוותא", יכלל האוכלוסי

פוגע בזכות לפרטיות ובמיוחד בזכות לחופש המצפון והדת של הנשים המעוניינות לכסות את פניהן. 

 הכיר בכך שהחברה הצרפתית רשאית להגן על התפיסה המושרשת בה של "חיים בצוותא" דיןה-בית

אישית. -בין אינטראקציהלמת זמינות בהם קיישתפיסה שלפיה מקומות ציבוריים הם מקומות  –
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מחולל האחדה של המראה עצמו הפנים -פפים בדגל הפלורליזם, כיסויומנפנים ה
 ,כן-כמואדם. -בין בניביותר  והמיידיים האנושי ומשטיח את ההבדלים המובהקים

 106הפנים פוגע בהדדיות שצריכה לעמוד ביסוד היחסים בין אזרחים.-כיסוילדעתם, 
עבודתה של על  שענתנ (Göle) להוגהסוציולוגית נילופר גם רדון, כמו בהר וגו

מפגן ציבורי של באמצעות  ומתממשת ארנדט לצורך ניסוח התובנה שאזרחות נרכשת
, בחלק מהאיסורים , כמו בהר וגורדוןלהוגתמכה בשם עיקרון זה ייחודיות ושוני. 

 :לדבריה פנים.-כיסויעטיית על שהוטלו 

"According to Hannah Arendt (1981), it is in staging their difference in public 

that actors perform a gesture of citizenry. It is through the courage to manifest 

their presence and difference in public that actors as 'ordinary heroes' become 

citizens. In Arendt's approach, citizenry does not precede recognition; on the 

contrary, it is through manifesting our difference that we become citizens. The 

presence of Muslims in the public space must be understood as a mode of 

public agency. However, I am not attempting to argue that this agency arises 

from an Islamic political movement in the sense of a collective and organized 

action with a well-defined ideology; rather, I introduce a differentiation 

between the public and the political modes of agency. This mode of public 

action links the personal to the public and creates a disruptive effect in staging 

difference, bringing different topics into the public and changing social 

imaginaries."107 

של  וייחודיותשבמהלכה  ,פני אחריםלהופעה  מושתת על עולםקיום ב פי ארנדט,-על
-משלבת נתונים קדםזו  ייחודיות .מתגבשת ונחשפת אדם-בתוך הריבוי של בניפרט כל 

מתעצבת תוך כדי  נוותבו דמשעם האופן  ,כגון מראה ומוצא ,פוליטיים "קשיחים"
ייכות חברתית, תשהרקע להופעה כזו: -נאית קיימים ,כפי שראינופני אחרים. ל ההופעה

מרחב ציבורי  רות שונות.ספ  חמים את המרחב, הפרדה בין ת  מ  שסטטוס משפטי, גבולות 
בדרך זו באופן יציב ורציף. פרטים זה לפני זה חום וממוסד מסדיר את ההופעה של ת  

______________ 

חיים של הצרפתים, ולא על רכיבים מהותיים של ההנמקה זו מציגה את החוק כמגן על אורח 

 ציבוריות המרחב.

106 Baehr & Gordon '462–461, שם, בעמ. 

107 Nilüfer Göle, Introduction: Islamic Controversies in the Making of European Public 

Spheres, in ISLAM AND PUBLIC CONTROVERSY IN EUROPE 3, 12–13 (Nilüfer Göle ed., 

 Nilüfer Göle, The Public Visibility ofת ציבורית ראו גם: נראּולבין על הזיקה בין אזרחות  .(2013

Islam and European Politics of Resentment: The Minarets-Mosques Debate, 37 PHIL. & 

SOC. CRITICISM 383 (2011)פנים -כיסויעטיית לה בוויכוח הציבורי בצרפת על ו. על עמדתה של ג

, Baehr & Gordon – מאמרם של בהר וגורדון על מעורבותם של אינטלקטואלים בוויכוח זהאת ראו 

 .105לעיל ה"ש 
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וללא עה ללא הופ. אליה בהר וגורדון מתייחסיםשבאותה "הכרה ציבורית" זוכים פרטים 
כפרטים  ,ם בעולםוקוללא מ .מקום בעולםקיום ולפרט אין  ,התנאים המאפשרים אותה

פעולה ל יכולת ,לדעת ארנדט ,לנואין  ,האנושיהריבוי בתוך  םהחושפים את ייחודיות
"מקום בעולם... הופך דעות למשמעותיות, ופעולות ארנדט, לדידה של  .ומחשבה

 108.למשפיעות"
של  הברורה ביותרדוגמה ההיא פנים -כיסויעטיית  ,השונות מבין נורמות הצניעות

חוצות  פנים אינן-הנשים העוטות כיסוימהמרחב הציבורי.  –עצמית  או הדרה –הדרה 
רטי. הן בתוך המרחב הפ אלא נשארות ,ציבוריהפרטי ל את הגבול מהמרחבכלל 

בלי מאחרת, כמרחב פיזי לצורך מעבר מנקודה אחת לנקודה  משתמשות במרחב הציבורי
מוצאות את רה הפרטית שלהן, הן הספ  ליטול חלק בציבוריות שלו. עשירה ככל שתהיה 

נשללת מהן כך  .רה הציבוריתבספ  עצמן במצב של חוסר יכולת לדיבור ולפעולה 
חלק בממשות ובאובייקטיביות וליטול האפשרות להשתתף בבניית העולם האנושי 

הן נותרות  ,רה הפרטיתבספ  שהן מקיימות  הענפיםלמרות הקשרים האנושיים  109שלו.
של  נםהנשמעת לעיתים מכיוו –הטענה  וללא מקום בעולם. (isolation)בידוד  במצב של
רק  ,אלא מרומם אותן ומבטא את טוהרן ,הפנים אינו משפיל נשים-שכיסוי –אנשי דת 

רה מהספ  הפנים מדיר את האישה העוטה אותו -מחזקת את הקביעה שכיסוי
 110ית.הציבור

נגד אפשרי שעושה שימוש במחשבה של -בהר וגורדון מתייחסים במאמרם לטיעון
דחתה , ארנדט נגד זה-פי טיעון-פנים. על-מנת להגן על הזכות לעטות כיסוי-ארנדט על

ורך הופעה לצכי סברה , ואת הרעיון שהדמות הציבורית שלנו היא ביטוי של אני פנימי
עטייה של מסכה  מחייבתבציבור הופעה  ,בעיניה מסכה. אזרח עוטהבמרחב הציבורי כל 

רה הפנימית של חיי הרגש ובספ  רה הפרטית בספ   תוקעת יתד בין הקיוםש ,מלאכותית
 .פעמי-כיחיד שונה וחד כל פרטלייצוג ציבורי  ספקמטרתה לר שאו ,קיום הציבוריבין הל

המספקת ייצוג  ,מסכה לכל דבר וענייןאל כהפנים -לכיסוילהתייחס ניתן לכאורה לפיכך 
באופן ולדעתי עושים זאת  ,בהר וגורדון דוחים טיעון זה. ציבורי למי שעוטה אותה

 את הנשיםרה הציבורית בספ  לייצג  אינההפנים -כיסוישל  תומטרלדבריהם,  111משכנע.

______________ 

 .441, בעמ' 18"ש , לעיל היסודות הטוטליטריותראו  108

כו ונשללו ממנה או "לחיות חיים פרטיים לגמרי פירושו מעל לכל להיות מי שנחׂשלדברי ארנדט:  109

ממנו דברים שהם מהותיים לחיים אנושיים לאמיתם: נשללה המציאות שמקנה ההיראות לעיני 

שללו יחסים 'אובייקטיביים' איתם, אלה שנוצרים מן ההיקשרות אחרים וההישמעות באוזניהם; נ

 ,2, לעיל ה"ש המצב האנושילאחרים וההיפרדות מהם בתיווכו של עולם דברים משותף..." ראו 

פירושו להיות  כותבת: "להיות מי שהמרחב הזה נשלל ממנוהיא  (232. ובהמשך )שם, בעמ' 89בעמ' 

 חשוך מציאות, שמבחינה אנושית ופוליטית היא זהה להופעה."

. בשני המקרים רחוב-לבין דיירּותפנים -שוני מעניינות בין עטיית כיסוינקודות קיימות נקודות דמיון ו 110

רה הציבורית.ספ  אנשים נמצאים בתוך  רה הציבורית, באופן המדיר אותם מהספ   רה פרטית בלב הספ 

 The NB [Burqa], however, is not a fictive mask designed to open up its wearer"ותבים: הם כ 111

to the public recognition of peers acting in concert or in conflict; it is a carapace projected 

into the public space, a material mask that signals exclusivity, an emblem of segmental 
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 מסגרתבתוך ולסגור אותן  ,ציבוריתרה הלספ  דרכן ת א חסוםאלא ל ,אותו עוטותה
הפנים חוצות את -הנשים העוטות את כיסויחייהן. ב לאהשליטה מ תהתובע תקהילתי

 .מנת ליטול בו חלק-ולא על ,רהלית ברהמרחב הציבורי ב
המורכב יעון הט 112טיעון קרוב לזה שבהר וגורדון מבקרים. הציגהליאורה בילסקי 

-בבתי םהאוסר עטייה של סממנים דתיי 2004של בילסקי מתייחס לחוק משנת והמעניין 

אציג  114פנים במרחב הציבורי.-כיסויעטיית ר וק המאוחר יותר האוסולא לח 113ספר,
בילסקי,  לדברילהלן את הטיעון של בילסקי באופן מקוצר, שאינו עושה צדק עם עושרו. 

ץ את האחידות פת ולנפנים מעוניינות להפגין שונּו-הנערות המוסלמיות העוטות כיסוי
של התלמידות הצרפתיות  ןולשל בילסקי, ק נהכת האזרחות הצרפתית. בדיומסשל 

מניעים גם , שהם האמיתיים הןאת מניעינגלה  ,לקולןאם נקשיב תפקיד מרכזי. ממלא 
כן, הקול ממשיך לספק ערובה -. כמואזרחיים ופוליטיים, ולא דתיים בלבד

סקה ּפ  בילסקי מצטטת הוסתרו.  של כל נערה אחרי שתווי הפנים שלהידואליות לאינדיוו
 :כהמסלמבעד  ,לפרסונה, כלומרעובר מבעד ההקול  בה ארנדט מתארת אתש

"The mask as such obviously had two functions: it had to hide, or rather to 

replace, the actor's own face and countenance, but in a way that would make it 

possible for the voice to sound through. At any rate, it was in this twofold 

understanding of a mask through which a voice sounds that the word persona 

became a metaphor and was carried from the language of the theatre into legal 

terminology."115 

______________ 

occlusion, of what Durkheim... discussing the primacy of resemblance in tribal societies, 

called the politico-familial. As a badge of similitude, the N/B [Burqa] smacks of 

mechanical solidarity. Nor is the N/B [Burqa] artificial or dualistic. On the contrary, it 

signifies Sharia's total claim on the individual in all her activities, the type of claim that the 

public-private distinction expressly repudiates. It transpires that the classical concept of the 

mask and the N/B [Burqa] have nothing substantively in common" ראו .Baehr & Gordon ,

 .462, בעמ' 105לעיל ה"ש 

112 Leora Bilsky, Muslim Headscarves in France and Army Uniforms in Israel: A 

Comparative Study of Citizenship as Mask, 43 PATTERNS PREJUDICE 287 (2009). 

113 Loi 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 

signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et 

lycées publics. 

 .65ראו לעיל ה"ש  114

: ואומרת )שם( ארנדט ממשיכה .107–106, בעמ' 23, לעיל ה"ש ARENDT, ON REVOLUTIONראו  115

"The distinction between a private individual in Rome and a Roman citizen was that the 

latter had a persona, a legal personality, as we would say; it was as though the law had 

affixed to him the part he was expected to play on the public scene, with the provision, 

however, that his own voice would be able to sound through". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
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גם מפסקה זו, הופעה פי תפיסתה של ארנדט, כפי שהיא עולה -בילסקי מראה שעל
במרחב הציבורי משלבת הסתרה וחשיפה עצמית. בילסקי מדגישה כי בעיני ארנדט 
הדובר הנחשף תוך כדי פעולה במרחב הציבורי אינו שיקוף של עצמי פנימי, שקיומו 

פי פרשנותה של בילסקי, המתח בין הסתרה לחשיפה -קודם להופעה הציבורית שלו. על
ם במרחב הציבורי מייצב את המתח בין שונּות לשוויון, המאפיין הופעה של אזרחי

 ומבטיח את השילוב והאיזון של עקרונות אלה.
 כיווןמ, ( אינה משכנעת2004שנת של בילסקי על החוק הצרפתי )מ הביקורתלדעתי, 

הפנים -העוטות את כיסויהנערות מידואליות של כל אחת שהאינדיוומראה אינה היא ש
אני סבור שיש הבדל ניכר בין יכולתן של . העוטף את פניהן סוילכי תצליח לזרוח מבעד

ובהקשר מסכות שונות להבטיח את הריבוי והשוויון המאפיינים את המרחב הציבורי, 
ל לשאת את הנטל של גילום האינדיווידואליות כשקולן של הנערות יולהבטיח  –הנוכחי 
 נערותהשחלק מעובדה ה מבט סוציולוגית פשטנית במקצת,-ראשית, מנקודת שלהן.

המקום עידה על מאינה הספר -בבתיהפנים -ויכוח הציבורי על כיסויוהרואיינו בעקבות 
הפנים מבטא בחירה אזרחית ו"אותנטית" של -אף אם כיסוי של קולן.הרגיל החברתי 

חלק מהנערות או מהנשים העוטות אותו, החששות שיופעלו לחצים קהילתיים לעטות 
מנע מצורות שונות של השתתפות אזרחית ופוליטית הם חששות פנים וגם להי-כיסוי

 לגיטימיים וסבירים.
וזה לדעתי המצב  – דומיננטיתמשמעות תרבותית למסכה מסוימת יש כאשר שנית, 
 אישיתהמספק פרשנות  קול – , המבטא הדרה מהמרחב הציבוריהפנים-לגבי כיסוי

של  וסובייקטיביות חמקמקה יהחבופנימיות עלול לעגן את עצמו ב שרה של המסכהלפ  
העולם  כביכול מתוך ההנעש ,של הבעה עצמית זהכסוג ה ביקררנדט א 116.עוטה המסכה

ידי בילסקי -ונקודה זו מודגשת על – בעיני ארנדט .פוליטי-כאנטי ,הפנימי של הסובייקט
הוא חלק מפרסונה ציבורית הנרקמת תוך  ;אינו בוקע מתוך נבכי הנפשדיבור פוליטי  –
הפנים יכולות להפוך על פיהן -האם הנשים העוטות את כיסויפני אחרים. לי ההופעה כד

ולייצר הבנה חברתית מקובלת  ,הפנים-את המשמעויות והאסוציאציות שנקשרו לכיסוי
המשמעות בגלל כמעט, אפשרית -משימה כזו הינה בלתי ,חדשה של משמעותו? לדעתי

-כיסויעטיית הפרשנות הרווחת של וצמת ובגלל עפנים, -כיסוישל ת של פנים ומיוחדה

 .יהסימון בעלות עללו האישה העוטה אותו תהדרלפנים כאמצעי 

______________ 

הפנים באופן משכנע -בהר וגורדון מתארים את המשמעות החברתית ה"אובייקטיבית" של כיסוי 116

למדי. הנשים המבוגרות יותר במשפחות של תלמידות התיכון המוסלמיות מיעטו לצאת מביתן או 

שהנערות המוסלמיות ככל הפנים שלהן לא נצפה כמעט במרחב הציבורי. -וכיסוי ,מסביבתו הקרובה

או כדי  רהלתוכה נולדו, הן יוצאות אל המרחב הציבורי בלית ברשמבקשות ללכת בדרכי המסורת 

רה הפרטית, ולא על ה שללדאוג לסיפוק צרכי . ראו חלופיתמנת לתת ביטוי הפגנתי לזהות -הספ 

Baehr & Gordon מחשבתה של ארנדט מציעה הבנה אפשרית 460–457, בעמ' 105, לעיל ה"ש .

רה  יה שלאמות 'הפנים: לא כביטוי למסורת האוסרת על נשים לצאת מד-נוספת של כיסוי הספ 

מפני מעורבות  –ש את היושרה הפנימית שלו המקד   –הפרטית, אלא כחומה המבצרת את ה"אני" 

, ארנדט מתארת את 270, בעמ' 2, לעיל ה"ש המצב האנושיכלשהי בעולם ובענייני אנוש. בספרה 

 המוצא ביושרה הפנימית מפלט מפני חוסר הוודאות של פעולה בעולם. ,של האני והתכנסות
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מהווה מודרנית מערבית  בחברה פנים-כיסויעטיית ב הבחירעצם השלישית, לכאורה 
פנים -כיסוי הנערות העוטות שהופך את ,ידואליותאינדיוומפגן אפקטיבי ביותר של 

 ,לדעתי ,כפי שציינתי, פרשנות כזו תסתור. וב בנות ובני גילןמרהרבה יותר לייחודיות 
של היחיד מאחורי מסכה כאמצעי למחיקה  הפנים-של כיסויתרבותית המשמעות את ה

אל ומטלטלת מתריסה  ,ייחודיתהפנים פנייה -שיש בכיסויאבל גם אם נניח אנונימית. 
עשית מתוך המרחב שאינה נמדובר בפנייה הסתגרות מפניו,  המרחב הציבורי, ולא

רה הספ  בתוך כפרטים העוטות אותו מקום  שיםמספק לנאינו הפנים -כיסוי. הציבורי
המכוננת ציבורית רה ספ   כלפי הסהוות התרלהפנים יכול אולי -כיסוי הציבורית.

ה יהאנרכיאלא מתוך  ,בתוכהיציב אבל לא מתוך מקום  ,ידי החברה-ומתוחזקת על
אף כי  ניתן לטעוןם אפשרות זו מוטלת בספק, שכן גשל מרחב ההופעה.  והרגעיות

 .נורמטיביות גבלותולמבמרחב ההופעה דיבור הינו אפשרי רק בכפוף לאילוצים 
לצורת ההתרסה המנוגדת לו ביותר, לכאורה:  הפנים-ניתן להשוות את כיסוי

משה כלי מחאה והתרסה במגוון רחב של מאבקים, יהתערטלות שהתערטלות פומבית. 
-כיסויעטיית ל 117אבקים על זכויות נשים ומיעוטים וכלה במאבקים סביבתיים.החל במ

זה מתפוגג  מטלטל, אבל אפקטוחתרני  אפקטיכול להיות  , כמו להתערטלות,הפנים
רה בספ  אופני הביטוי השגורים ידי -מוחלף עלאם הביטוי המתריס אינו במהרה 

מעניקה למתערטלים אינה  בפומבי, היאהציבורית. חושפנית ככל שתהיה ההתערטלות 
 ,בלשונה של ארנדט ,הםמ שוללתהיא ש וןוכימ ,בתוך המרחב הציבוריפרטים מעמד של 

הגוף והן  מקצה אל קצהגוף החשוף ההן . המשותף בעולם, ריוהציב מרחבב "מקום"
רה לספ  רה הפרטית מהספ  אינם משלימים את המעבר  רגל ועד ראש-מכף המכוסה

 את ותבססמאינן  התכסותתערטלות וה ,יטוי ייחודיותם כצורות ב. גהציבורית
כי בהקשרים שונים ארנדט מדגישה : שימוש ןבה עושהמי ש לש ידואליותהאינדיוו
במסגרת של יחסים בין יחידים המשלבת רק לשגשג  יםיכולוחופש ידואליות אינדיוו

אופי שארנדט מדגישה את האף גבולות. נורמות ובתוך מערכת של ריחוק ושותפות, ו
כמו יצירה  ,, פעולה פוליטיתבמרחב הציבורי של פעולה סיוניוהנ היצירתי, הספונטני

לה  המאפשרות אותה ומעניקות מוסדיות נורמותמסגרת של  מניחה ,מנותיתוא
אין קומוניקטיבי מטלטל, יכול להיות אפקט מלאים כיסוי לעירום ולאף אם  118.משמעות

מנת -האומץ הנדרש על הציבורי.מרחב וך התב של ממשמקום אותם ולמי שנוקט להם 
נחוץ כידי ארנדט -אינו אותו אומץ המתואר על יםרום או בכיסוי מלאילהופיע בע
 ת במרחב הציבורי.ופעולה יומיומיללהופעה ו

הופעה במרחב הציבורי צריכה לייצב לא רק את המתח בין שונּות לשוויון ובין 

______________ 

izing -Sex(t)ing Revolution, Femenleraas, Karina Eiעל שימושים פוליטיים בעירום ראו, למשל:  117

the Public Square: Aliaa Magda Elmahdy, Nude Protest, and Transnational Feminist Body 

"Are You a Man?": Performing Naked Protest 40 (2014); Deepti Misri,  IGNSS, 40 Politics

603 (2011) IGNSS, 36 in India. 

 ,Waldronת המוסדית או הרקע המוסדי המעניקים משמעות לפעולה במרחב הציבורי ראו על המסגר 118

Arendt's Constitutional Politics 8, לעיל ה"ש. 
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לציבורי. הגוף, על הפונקציות  הסתרה לחשיפה, אלא אף את המתח בין הפרטי
רה הפרטית, אך גם במרחב הציבורי  הביולוגיות השונות שלו, תופס מקום מרכזי בספ 

אדם. ההופעה במרחב הציבורי צריכה לבטא ולאשרר את -ניתן ערך לקיום הגופני של בני
מימד המגלם גם הוא את השוויון  –פוליטי, של הקיום האנושי -המימד הגופני, הקדם

הינה  של הגוףונּות המאפיינים את המצב האנושי. דיאלקטיקה של הסתרה וחשיפה והש
מנת לייצר ריבוי ושוויון במרחב הציבורי ואת המרחב הציבורי עצמו. כיסוי -חיונית על

רה הציבורית, ומהווים  מלא ועירום מלא אינם מספקים לגוף את הייצוג הנדרש בספ 
ציבורי. דוגמות כגון לבושם של אנשי דת, של נסיונות למחוק את הגבול בין הפרטי ל

קדושים ואף של שופטים מראות כיצד כיסוי מלא ואחיד של הגוף מבטא מחיקה של 
מאפיינים אינדיווידואליים, חוסר יכולת לפעולה אנושית, וסילוק מהעולם המשותף 

 אדם.-לבני

 המרחב של הקרנבלליברליזם ו :דפרק 

 בתרבות ובמשפט שלנו.השלטת  סהאינה התפינו דיונבמרכז העומדת המרחב  סתתפי
 מרחב של מבנה חברתי במאמר זה הינו תוארהמהמאמר, המרחב כפי שציינתי בפתח 

(social structure) בשיח בשיח הליברלי.  החברתי כפי שהוא משתקף, המנוגד למרחב
ים ביטוילגבי כך שהגבלות  ,וטבעי פוליטי-קדם כנתון סנתפ החברתיהמרחב  הליברלי
כנחוצות לעצם קיומו.  סותאינן נתפבתוכו מיניות וצניעות ושל שה וטומאה של קדּו
אלא  ,קיומוהבטחת התנאים לעוסקת באינה המשותף המרחב  תהסדרמבט זו, -מנקודת

השיח לטעון ש מבקש יאינ. זובזו בהגנת החירויות של המשתמשים בו מפני התנגשויות 
שונים תקיימים בחברה שלנו סוגים או רבדים שמשגוי, אלא  הואל המרחב עהליברלי 

 אנרכי ,מרחב ליברלי מתפרש של המבנה החברתימרחב הגבי -על: של מרחב חברתי
 תועבודמהמרחב ת שניּובדבר אני שואל טענה זו כפי שציינתי במבוא, . יותר ומשוחרר

 על הצמיחה של החברה ביותר את אחת התובנות המעניינות מציעה ,של ויקטור טרנר
 המרחב הליברלי.של  החירויות המודרניות וגםשל הליברלית, 

חברתי לבין אירועים המבנה הבין שבדבר הניגוד הבנתנו העמיק את  ,כידוע ,טרנר
מתפרק במידות שונות ם המבנה החברתי לכהמבשאו התחדשות,  של משבר םייסיּפ

מצא , ופולוגיהבאנתר קודמו באסכולת מנצ'סטרגלוקמן, מקס כמו . זמן שונים-ולפרקי
יים טרנר דמיון בין המוסדות הפוליטיים של דמוקרטיות ליברליות לבין אירועים סיּפ

מושתתות על אותו בחירות דמוקרטיות כי . גלוקמן הראה שחקרחברות ב להם היה עדש
שונים ים מנגנונבחברות אפריקאיות.  השפלה שעוברים ראשי השבטהשל טקסי  היגיון
וי של ללא שינ ,החלפתואף את או  ,על השליטוביטוי לעג ורת ביקהבעת מאפשרים אלה 

לשונו של ב ,(ritual rebellion) במנגנונים של "מרד ריטואלי" המסגרת החוקתית. מדובר
והתחרות ההייררכיות של הדמוקרטיה, על היפוך  השורשילהבדיל ממהפכה. גלוקמן, 

יים שהתקיימו בחברות ם סיּפח המאפיינים אותה, נטועים אפוא באירועיוהמשחקית על כ
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 ,יותרמקיפה  זהתע יטרנר הצ 119שקדמו לדמוקרטיה בפרט ולמדינה המודרנית בכלל.
של ההדרגתית  נעוצים בהיעלמותככלל חברה הליברלית של ה הלפיה שורשיש

 120הביניים.-של ימי התרבותממרכזי  חלקשהיוו  ,הקרנבלים המסורתיים של אירופה
 קבוע חופש נעשהאלא  ,עצמועם הקרנבל  נבל לא נכחדהחופש של הקרפי טרנר, -על

ולא רק במהלך השבועות שיוחדו  ,השנהימות  במשך כלממנו אנו נהנים ש, ויומיומי
דיאכרונית בין ההביניים. בעיני טרנר, ההפרדה הקלנדרית -השנה של ימי-לקרנבל בלוח
ות הקיימות רות חיים שונספ  קרנבל הומרה בהפרדה סינכרונית בין למבנה חברתי 

ינה( אנחנו חלק כבני משפחה או כאזרחי המד ,רות חיים אחדות )למשלבספ  במקביל: 
ל רות חיים אחרות באה לידי ביטוי החירות השרירותית שבספ  ואילו ממבנה חברתי; 

ספורט , תיאטרוןשל מודרנית החופש של הקרנבל התגלגל לתרבות  , למשל,הקרנבל. כך
ארגון הפוליטי של החברה אבל גם לשל רגש ומיניות, מודרניות  סותולתפינופש, ו

רעיונות, החליפו את המבנה החברתי המסורתי ב והדמוקרטיההחופשי המערבית: השוק 
ניתן אזי זה של טרנר נכונה, הת  אם  .הלקוחים מעולם הקרנבל מנגנוניםבמוטיבים וב

חירויות ה התקיימובו שפוליטי -קדם טבעליברלים מדברים על מצב אשר לומר שכ
 שהמדינה צריכה לשרת, הם מדברים בעצם על הקרנבל.

טין על כמוטיבים של תרבות הקרנבל הוא ספרו של באחד החיבורים הידועים על 
טין כשל בהתיאורטית  תותרוממספר המכיל רק מקצת  – 121(Rabelais) הל  ּב  ר  פרנסואה 

ני ומשחרר, , מרדחלופימצא בספר זה תיאור של מרחב  סהברמ .הקרנבל חלניתו
 סהוקדשה עבודתו של הברמאשר לו  ,של הבורגנות הנאורה וריבהשוואה למרחב הציב

מאפיינים של הקרנבל, כגון היפוך בכמה ש טין את הדגכבשם בספר זה  122עצמו.
פונקציות ה"ו מימד הגופני של הקיום האנושיה, ימוש בשפה נמוכה, השההייררכיות

ם בחברות יחיים הציבוריב יםודומיננטי יםולטבמאפיינים שהם  ,"נמוכותהגופניות ה
______________ 

119 MAX GLUCKMAN, RITUALS OF REBELLION IN SOUTH-EAST AFRICA (1954). 

120 TURNER, THE RITUAL PROCESS 9, לעיל ה"ש ;VICTOR TURNER, FROM RITUAL TO 

THEATRE: THE HUMAN SERIOUSNESS OF PLAY (1982); VICTOR TURNER, THE 

ANTHROPOLOGY OF PERFORMANCE (1987); VICTOR TURNER, BLAZING THE TRAIL: WAY 

MARKS IN THE EXPLORATION OF SYMBOLS (Edith Turner ed., 1992); VICTOR TURNER, ON 

THE EDGE OF THE BUSH: ANTHROPOLOGY AS EXPERIENCE (Edith L.B. Turner ed., 1985) .

אביב -חגיגות פורים בתל –מרדכי רוכב על סוס חזקי שוהם על תפיסת הקרנבל של טרנר ראו גם 

ת מתמדת יּולאפיון העידן המודרני במונחים של סיּפ .(2013) ( ובנייתה של אומה חדשה1936–1908)

 ,ARPAD SZAKOLCZAI, REFLEXIVE HISTORICAL SOCIOLOGY (2000); Bjørn Thomassenראו: 

rn øBj5 (2009);  NTHROPOLOGYA .OLP L'NTI2 , The Uses and Meanings of Liminality

OYAL R J. 18, ties: When Concepts MatterAnthropology and Its Many Moderni Thomassen,

 (2000); ODERNITYMIQUID L, AUMANBYGMUNT Z 160 (2012); .NSTINTHROPOLOGICAL A

ETAPHOR IN M :OCIOLOGYSIQUID L in, What For? –Liquid Sociology  Mark Davis,

1 (Mark Davis ed., 2013) ODERNITYMNALYSIS OF AS 'AUMANBYGMUNT Z. 
121 , 1984)(Hélène Iswolsky trans. ORLDWIS HABELAIS AND R, AKHTINBIKHAIL M. 

 Jürgen Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, in HABERMAS AND THEראו:  122

PUBLIC SPHERE 421, 427 (Craig Calhoun ed., 1992). 
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מקדשת את  שהיאככל הדמוקרטיה הליברלית  מאפיין את הייררכיותההיפוך ליברליות. 
מקום את ידו, -: את משלחחורצות את עתידו אינןאדם  שנסיבות הולדתו של הרעיון

כל כ .אף את מינו ומיניותואמונתו, ואת כוחו הפוליטי, את עושרו, את מגוריו, 
ולחיים הפוליטיים  למרחב החברתי של הקרנבל שייכת באופן מהותישוולגריות 

של המרחב  היגיוןזר לנראה , העיקרון של הגנה על רגשות בדמוקרטיה ליברלית
כאמצעי להסדרת ם ליברליהוגים ושופטים ידי -עיקרון זה אומץ עלשאף  הליברלי,

שינוי בכגון הדגש  ,טיןבכי פ-מאפיינים נוספים של הקרנבל על .המרחב הציבורי
של  סהשל תרבות פופולרית, ותפי ותשונסוגות ת של ולטּופוסקים, הּב-התהוות בלתיבו

כן -גםמרכזיים הינם  ,הדמות האנושית כמסכה חיצונית נטולת כל עוגן בעולם הפנימי
 123לתרבות הליברלית.

יות של מתבררת הדומיננט ,גלגול של הקרנבלבתרבות הליברלית  רואיםאם אנו 
הליברלית של חירות  סההתפירעיון החירות הסובייקטיבית, השרירותית, בתרבות זו. 

זה של טרנר, בתרבות של הקרנבל. הת  ית לכולם נראית מעוגנת, לאור רּבומ  שלילית שווה 
נראה שהיא תקדש את החופש לממש אזי החירות שלנו שאובה מהקרנבל,  סתאם תפי

-כוננותובנאמנויות מ בויותמחויבלאו דווקא את הדבקות ו ,העדפות שרירותיות ורגעיות

השרירותיות המובהקת של בשל חירות פרדיגמטית של הקרנבל  מיני הינוחופש זהות. 
נגזרת אחת מני רק  ומיני אינחופש  בתרבות הליברליתשאפוא ייתכן ההעדפה המינית. 

את המעמד  124זו. ותחיר יש להביןמודל שלאורו שלילית, אלא רבות של רעיון החירות ה
קיום הקרנבל לקשור לכך שב המיוחד של חופש הביטוי בתרבות הליברלית ניתן אולי

אלא  ן קיוםאי מחשבותלמעשים ול. בתרבות הקרנבל הופעהלת וראּולנהאנושי מצטמצם 
 כל;-חובק באופן זה חופש הביטוי נעשה 125.ידי משתתפים אחרים-הנצפים על יםצגמכ

ההגנה הרחבה מכל מקום, חופש הפעולה וחופש המחשבה. הוא כולל בתוכו גם את 
על שורשיה  רציונליות מרמזת-לצורות ביטוי אימעניק חופש הביטוי הליברלי ש
 חוקים של זכות זו בתרבות הקרנבל.הר

ת וההתחדשות תיחּוקריאה של הליברליזם כגלגול של הקרנבל תדגיש את הּפ
לאו וני, התחרותי והמשחקי שלהן, המתמדת של חברות ליברליות, ואת האופי המרד

ליברלים בני המאה בעיני בעיני הוגי ההשכלה ודווקא את הרציונליות של מוסדותיהן. 
כגון מיל, ההשתחררות מכבלי המסורת עוגנה באמונה בכוחה של  ,עשרה-תשעה

______________ 

123 M.M. BAKHTIN, THE DIALOGIC IMAGINATION: FOUR ESSAYS 136, 159 (Michael Holquist 

ed., Caryl Emerson & Michael Holquist trans., 1981). 

עשרה -נית של המאות השבעאירפרות הליברטהסהיסטוריונים עסקו בהרחבה בתרומתה של  124

 Lior Barshack, Theעשרה לשיח הזכויות של תקופת ההשכלה. לסקירה חלקית ראו: -והשמונה

Sovereignty of Pleasure: Sexual and Political Freedom in the Operas of Mozart and Da 

Ponte, 20 L. & LIT. 47 (2008). 

צורות הזמן ראו מיכאיל בכטין  .כפי שבכטין כותב, המרחב של הקרנבל מושתת על "החצנה גמורה" 125

(. לדיון בהחצנה 2007ון מתרגמת, )דינה מרק 120 מסה על פואטיקה היסטורית – והכרונוטופ ברומן

 .20, לעיל ה"ש Barshack, Intimate Enunciationsכחלק מתרבות הקרנבל ראו 
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אולם בדרישה לעיצוב מחדש של  126התבונה לעצב מחדש את המוסדות החברתיים.
את  גם ניתן לזהות ת המוצהרת לעצבם מחדש שוב ושוב,ובנכונּו המוסדות החברתיים,
 יםשל פוליטיקה תבונית מצוי של הקרנבל. האידיאלים השונים המרדנות והחיוניות

ת האנרכית של התרבות הליברלית. אכן, רבים רואים בגרסה תיחּובמתח מתמיד עם הּפ
מבקשת ליברלית ה-ישל רעיון התבונה הציבורית עמדה אנט העכשווית לסיאניתהרו

לשקף את שלל הזהויות הנחגגות ברחוב אותו מר את השיח הציבורי ולמנוע למשט  
ככלל, הליברליזם הפלורליסטי  127הרקע"(.-ב"תרבות –לס רוובכיכר )או בלשונו של 

יכול להתפרש לאור המודל הכללי של הקרנבל ביתר  (Galston)גלסטון כשל כותבים 
דשות את האוטונומיה והיכולות הביקורתיות של קלות מגישות בליברליזם המק

כמה מנציגי הליברליזם הפלורליסטי מציגים את החברה כפסיפס צבעוני של  128הפרט.
אורחות חיים, זהויות ומסכות, שבו הזהויות השונות מתפתחות, מתחלפות ומשפיעות זו 

 ינטראקציהאצפויים של -ובלתיתהליכים ספונטניים זו,  סהפי תפי-עלעל זו ללא הרף. 
 מקנים לחברה את חיוניותה.הם שבין זהויות שונות 

בעיני  ,מושרשת היטבאשר של המחשבה הליברלית עם המסורת של הקרנבל,  הזיהוי
 סהמנות ובפילוסופיה של תרבות המערב, משליך גם על אפיון התפיובא ,בכטין

וצב הסדר מע שלאורוטבע השל מצב המדומיין  מרחבה הליברלית של המרחב החברתי.
-אפשר לומר שהמרחב של הקרנבל הוא אנטי אלא המרחב של הקרנבל. והליברלי אינ

ידי -הציבורי המתואר עלהמרחב בינו לבין משותף מן ה הרבהמרחב, ובוודאי אין 
 –מושגיים הנורמטיביים והפיזיים, ה – את הגבולות חסרהמרחב של הקרנבל  ארנדט.

האובייקטיביות דורית ו-המרחבית, הרציפות הרב כן את הרציפותו שיש למרחב הציבורי,
ומוחלף  בקרנבל מתמוססכשם שהזמן החברתי  129מרחב הציבורי.שגבולות מקנים ל

 מתפורר, כך גם המרחב החברתי מלכת או של הווה נצחיהזמן  תחוויה של עציר ידי-על
כפי  בקריסתו של המרחב. השלובהליניארי בקרנבל של הזמן  עצירתו 130בקרנבל.

דורית, המקבל ביטוי -ביןרנדט ראתה, המרחב הציבורי מושתת על קשר של רציפות שא
ביניהם )נוניים קמנות ואדריכלות, טקסטים ו: עבודות אמוחשי במגוון של מונומנטים

. למונומנטים הםבא , אתרי זיכרון וכיוצ(טקסטים חוקתיים וטקסטים משפטיים אחרים

______________ 

 (.2006נתן עורך, אהרן אמיר מתרגם, -)ברק בן 61–51 על החירותג'ון סטיוארט מיל  126

127 JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM (1993). 

128 William A. Galston, Two Concepts of Liberalism, 105 ETHICS 516 (1995). 

 & OSKAR NEGTרציונליות, העדר מבנה והעדר אחידות במרחב הליברלי ראו: -על אי 129

ALEXANDER KLUGE, PUBLIC SPHERE AND EXPERIENCE: TOWARD AN ANALYSIS OF THE 

BOURGEOIS AND PROLETARIAN PUBLIC SPHERE (Peter Labanyi et al. trans., 1993); BRUCE 

ROBBINS, THE PHANTOM PUBLIC SPHERE (1993) על התפוררות האחדות והרציונליות של .

 Nancy Fraser, Rethinking the Public Sphere: A Contribution to theהמרחב הציבורי ראו: 

Critique of Actually Existing Democracy, 25 SOC. TEXT 56 (1990). 

מהפכות, בהזמן ההיסטורי בקרנבל,  ו שלרציפות תקיימת כתיבה אנתרופולוגית נרחבת על קטיע 130

 ALESSANDRO FALASSI, TIME OUT OF TIME: ESSAYS ON THEרגעי משבר וכולי. ראו, למשל: ב

FESTIVAL (1987). 
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 עולם אנושי משותף. יונית ליצירתו שלאלה מיוחסת נצחיות שהיא פיקטיבית אך ח
. בניגוד לכך, המרחב של מעין אלה המרחב הציבורי מאורגן בהכרח סביב מונומנטים

אלא חוגגים  ,הקרנבל והמרחב הליברלי אינם מאורגנים סביב סמלים של המשכיות
 131ארעיות ושינוי.

בולות בין גאישיים, -ביןמערכת מסועפת של גבולות מושתת על  המרחב הציבורי אם
פורץ  של הקרנבלמרחב -, האנטיתיחידות משפטיות ופוליטיו ביןגבולות רות חיים וספ  

את הגבולות בין קודש לחול, בין טשטש שואף ל ומעלים את הגבולות הללו. הוא
מרחב הקרנבל הוא  132אחר.מרחבי ציבורי, וכל גבול להפרטי בין , וורסליומי לאוניאהל

מרחב כי טין מוסיף כבית לכל עבר. רּבמ  ת לפתיחּולות ולטשטושם של גבומרחב השואף 
המאחים את מרחב ( הפרדותלו )בניגוד לגבולות (series)הקרנבל מושתת על "רצפים" 

הקהילתי, עם  וורסליאת האוניוהציבורי עם  החיים, את הפרטיעם מרחב מתים ה
המאפיינים של  אחד 133.נהנתנותסגפנות ואו שה וטומאה ומחברים בין הפכים, כגון קדּו

גבולות בין מושגיים ונורמטיביים, הוא המחיקה של גבולות גיאוגרפיים, המקוון המרחב 
כמרחב  אינטרנטההכרה הרווחת בציבורי. לקבוצות חברתיות שונות וגבולות בין הפרטי 

 .שכבתיות הכללית של המרחב החברתי-אלא ביטוי לדו הנפרד בעל כללים משלו אינ
משחק ביזור, , כגון של הקרנבלשל מאפייני המרחב  מלאההרשת מספקת המחשה 

______________ 

יים, נטולי מימד של ציבוריות או מונומנטליות, ּפפיינת בחיבה למרחבים סימתאהתרבות הליברלית  131

י האולטימטיבי הוא המרחב הווירטואלי המרחב הסיּפ .תעופה וכולי-פרברים, קניונים, שדותכגון 

 MARC AUGÉ, NON-PLACES: INTRODUCTION TO AN ANTHROPOLOGY OF .אינטרנטשל ה

SUPERMODERNITY (John Howe trans., 1995); Lior Barshack, The Constituent Power of 

Architecture, 7 L. CULTURE & HUMAN. 217 (2011). 

 The main arena for carnival acts was the"טין כותב, הקרנבל אינו מכיר בגבולות: שבככפי  132

square and the streets adjoining it. To be sure, carnival also invaded the home; in essence it 

was limited in time only and not in space; carnival knows neither stage nor footlights." 

MIKHAIL BAKHTIN, PROBLEMS OF DOSTOEVSKY'S POETICS 128 (Caryl Emerson trans. & 

ed., 1984)בספריו של אדוארד סויה ניתן למצוא ניתוח ואפיון של המרחב האורבני במונחי המרחב . 

 EDWARD W. SOJA, THIRDSPACE: JOURNEYS TO LOS המפורק של הקרנבל. ראו, למשל:

ANGELES AND OTHER REAL-AND-IMAGINED PLACES (1996) אנתרופולוגים וחוקרי תקשורת .

רות השונות  תיארו בעשורים האחרונים כיצד "אירועי תקשורת" ממוססים את ההבחנה בין הספ 

 ,ת של הציבור, גם אם היחידים המרכיבים אותו אינם מרוכזים בכיכר העירויוצרים נוכחות קולקטיבי

י כמרחב סיּפ אינטרנטשל ה ועם התבססותמוקצנות אלא ספונים מול המסך בביתם. תופעות אלה 

 DANIEL ראו: תרויותר ויותר בחיי היומיום שלנו. על אירועי תקשמרכזי וכאוטי התופס מקום 

DAYAN & ELIHU KATZ, MEDIA EVENTS: THE LIVE BROADCASTING OF HISTORY (1992) .

של  בותוהצגה זו של תפיסת המרחב הליברלית סותרת הצגה מקובלת יותר המדגישה את מחוי

רה הפרטית  , לעיל ROSEN-ZVIהציבורית. ראו, לדוגמה,  ולבין זהליברליזם לדיכוטומיה בין הספ 

 .113, בעמ' 59ה"ש 

 ואילך. 94, בעמ' 125ראו בכטין, לעיל ה"ש  133
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. מחקרים רבים על הרשת עושים הםבא , וולגריות וכיוצהייררכיותבזהויות, היפוך 
 134יות באופן כללי.שימוש בכתיבה של טרנר על הקרנבל ועל חוויות סיּפ

להציג את מרחב הקרנבל באופן נרחב. מאמר זה  בחרתי לאבמסגרת הדיון הנוכחי 
 המשפטמבחינת התמקד דווקא במרחב של המבנה החברתי, שהוא בסיסי יותר 

תחת הסדר המשפטי. ליברלים עשויים לתהות על  בהשוואה למרחב של הקרנבל, החותר
ת הזיקה בין המרחב הליברלי לבין מרחב הקרנבל. הליברליזם מחויב לנפרדּו

זאת, קום בקרנבל. למרות אין להם מר שאציבורי, לאוטונומיה, ולהבחנה בין הפרטי לו
יש זה המקיפה של טרנר הקושרת את התרבות הליברלית ורעיונות ליברליים לקרנבל תל

וליו בשיח גלגכוח הסברי ניכר. ככל שמדובר במרחב של הקרנבל, ניתן לזהות את 
יכול שמרחב  – יתרּבמשפטי של חירות שלילית מ  -דםהליברלי על מרחב "טבעי" או ק

בורי. ימרחבים השוברים את אחדות המרחב הצל ניתן לפצלור שאול, להכיל )כמעט( הכ
הפחות ניתן לומר שקיימים מתחים בתוך השיח הציבורי והמשפטי על המרחב, -לכל

אלה יש  סותשונות של המרחב. לכל אחת מתפי סותושניתן לזהות בתוך שיח זה תפי
ון המרחב ביטויים בהסדרה המשפטית של המרחב ובפרקטיקות נוהגות של ארג

 החברתי.

 סיכום

 מבנה-לפיה בחברה המודרנית מבנה ואנטיש של טרנר סהאם אנו מאמצים את התפי א.
רות חיים כספ  זה את זה משלימים מצבים האלא  ,מחליפים זה את זהמצבים האינם 

ומרובד  רכב מרובד של מרחב מובנהניתן לומר שהמרחב החברתי מואזי מקבילות, 
מבוססים על עקרונות אלה  סוגי מרחבני, ליברלי. שני של מרחב קרנבלי, מודר

חום המרחב הת  . זה בזהואף תלויים  זה בצד זה,בפועל אך מתקיימים  סותרים,
ידי פעולתם של מוסדות חברתיים ומשפטיים -ן עלוהמוגדר של המבנה החברתי מכונ  

ת, מרחב הליברלי של הקרנבל הוא מרחב מפורק ומפרק. עם זאולעומתו השונים, 
מוטמעות ציפיות מהם כל אחד בקיימת תלות הדדית בין שני סוגי המרחב. 

 םניתוחלשונה  ישהגכן ד במרחב ויהיח ו שלנורמטיביות שונות לגבי התנהגות
מרחב בנוגע להסכסוכים בבואנו לנתח את  מרחב.בנוגע לסכסוכים  ם שלהסדרתלו

ורמטיביים השונים להתבסס על העקרונות הנ , ישםחילונילבין דתיים הציבורי 
העקרונות הפנימיים של המרחב הציבורי  –נים לתוך המרחב החברתי המוב  

 והעקרונות הפנימיים של המרחב הליברלי.

______________ 

-Dennis D. Waskul, Ekstasis and the Internet: Liminality and Computerראו, לדוגמה:  134

Mediated Communication, 7 NEW MEDIA & SOC'Y 47 (2005); Clare Madge & Henrietta 

O'Connor, Mothers in the Making? Exploring Liminality in Cyber/Space, 30 

TRANSACTIONS INST. BRIT. GEOGRAPHERS 83 (2005). 
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עיקרון של שמירה על  ומובלע בתוכו ,הינו מלאכותי של המבנה החברתימרחב ה ב.
ירות כך, בבואנו לשקול תביעות המובעות בשם ח .התנאים המכוננים של הציבוריות

יש לבחון  ,פנים או למכור בשר חזיר ברשות הרבים-הפרט להתפלל, לעטות כיסוי
ת, ולא להסתפק וכיצד התנהגויות אלה מתיישבות עם תנאים מכוננים של הציבורי

באיזון בין הפגיעה ברגשות ובחירויות של הקבוצות הנאבקות על המרחב. הגישה 
שכונה, ליישוב או ל םמותאמיה, מקומייםתרונות פאותם מהמוצעת מרחיקה אותנו 

המשפט העליון העדיף בשורה של החלטות. שיקולים מקומיים יכולים -שבית
של  – הוגם במסגרת – הדילהם מקום מוגבל בצלתת אך יש  ,להישאר בתמונה

 ציבורי.המרחב ההתנאים לקיומו של בדבר כללית  סהתפי
ייב הטלת מגבלות על הוא מרחב מלאכותי שייצורו מח המרחב הציבוריבעוד  ג.

קיומו נתון עצם כך ש עצמו כטבעי,את מרחב הליברלי מציג -ם בו, האנטיהמשתמשי
מרחב -האנטירות המשתמשים בו. יהטלת מגבלות כלשהן על חמחייב ואינו 

 כלשואף לתת מקום ל. הוא המשתמשים בושל שרירות הרצון חוגג את הליברלי 
-כיסויעטיית : פולחן, עירום, תפילה, יציבוראותן תופעות המאיימות על המרחב ה

פי הלוגיקה של -עלשה שניתן להעלות על הדעת. פנים, וכל ביטוי של טומאה או קדּו
ושבים ברחוב להניח תפילין, לדוגמה, אינו -לי, מי שמציע לעובריםליברהמרחב ה

 אווה או לממכר בשר חזיר לעין כל.גאהבה ו ירשאי להתנגד לקיום מצעד
ליברלית של  סהובות אנו מבינים ביתר קלות טיעונים הנטועים בתפילעיתים קר ד.

המשפט נותר לעיתים קרובות -ב. כתוצאה מכך, כפי שראינו בחלק הקודם, ביתחהמר
 השונות ותכפי שעלה מהדיון בדוגמ. של המבנה החברתילרובד של המרחב עיוור 

אל  ותליברלי הן של חירויותכל טענה המתנסחת במונחי שקוליש ל, בחלק הקודם
, ריבויולאור התנאים המכוננים של הציבוריות: של המרחב  ציבוריותהרעיון  מול

 וראוי להגן על אופי .הםבא וכיוצרות ספ  שוויון, הפרדה בין אישי, חולין, -ריחוק בין
להבטחת של הציבוריות  החשיבותהן בשל וזאת  ,מפני שחיקה הציבורי של המרחב

והן בשל יכולתו של המרחב הציבורי לתת י של פרטים האוטונומיה והמימוש העצמ
 יכולה הליברליתתרבות ה. שלהת וסיוּותוך כדי מיתון  של הקרנבלמקום לחירות 

של על אבני הבניין של המרחב  בתנאי שתגן יםואנרכי יםיסיּפממרחבים הנות יל
 .ה החברתימבנה
 


