
 - בושציאד■ קוובן היא אשה ר3 ,,טסוציאר אנס הוא גנו נד
בד משנים אינם והסביבה החברתי המעמד היוני, הגיל, ו

 היא נרדמה. והנערה אלכוהול שתו ושם
 הגבר כי הרגישה כאשר בבעתה התעוררה

 בפאניקה, נתקפה היא ומלטפה. עליה גוחן
 תפסה אותה, ששטפו העבר מזיכרונות

 אחת יריה וירתה במקום שהיה אקדח
בדמו. מתבוסס נפל הוא בגבר.

קפנות — אונס  תו
החברה נגד______

* ל לסיוע המרכז מארגנות דעת י
 ליפול יכולה אשה כל אונס, קורבנות ״

 צורה. או גיל הבדל ללא מינית, לתקיפה
 גרידא, מינית עבירה אינו האונס לדעתן

 פריצה כמו חברתית תוקפנות של סוג אלא
 החברה נגד המופנית עבירה גניבה. או

באקראי. נבחרים וקורבנותיה כולה,
 מיניה תקיפה קורבנות מבין הצעירה

 רחל בשם 4 בת ילדה היתד, במדינה
 אחרי ברמת־גן, 1953ב־ שנרצחה לוין,

 ברצח שהורשע האדם באכזריות. שנאנסה
 מיזאן. ויקטור בשם חולד,־נפש היה זה
 מישפההו בני על־ידי אושפז כאשר רק

 האיש הוא כי גילה לו, הציג ומצפונו
הנתעב. הרצח את שביצע

 היתד, שנאנסה ביותר הקשישה האשד,
 שכיצע הגבר בחיפה. 70 'כבת ישישה

 בדירתה, צ־ביעה עבודות עשה המעשה את
 את ואנס זמן־מה אחרי למקום חזר והוא

 בתולה אונס של אחר מוזר מיקרה האשד,.
כשנ לפני בפתח־תיקווה אירע ,46 בת

 מברית־המו־ חדשה עולה האשד״ תיים.
 הגבר את מצאה היא חתן. חיפשה עצות,

 פעמיים איתו ויצאה שדכנית, דרך המיועד
 אהד, ערב לדירתו באה כאשר לבילוי.

הזעי והיא ,58 בן נגר האיש, אותה אנס
המישטרה. את קה

 קורבנות בין דמיון כל אין לכאורה
 רחבה, גילים בקשת נמצאות הן האונס.

לפרו החיצונית. בצורתן מזו זו ונבדלות
שנב מסויימת, תיאוריה יש אמיר פסור
לדב העולם. ברחבי שערך במחקרים דקה
 תוך- תוך־גילי, בדרך־כלל הוא האונס ריו,

כא כאלה, במיקרים ותוך־שכונתי. חברתי
המש בין קלושה אפילו היכרות, יש שר

הנע של המוניטין מאוד חשוב תתפים,
קור נופלות לרוב הפרופסור, לדברי רה.
 כ־ לפניהן הולך ששמן נערות לאונס בן

 זה שם אם בין שנותנות״, ״פרפריות
 במחקר בצדק. שלא או בצדק להן יצא

ההול נשים כי נתגלה במצריים שנערך
 ברחובות גבר עם זרוע שלובות כות

 מ־נית. לתקיפה קורבן ליפול מרבות העיר,
 במצריים החוקית שהאשה מכיוון וזאת

 לצידו, או הגבר אחרי אחד צעד הולכת
המש אשד, בפומבי. בידו אוחזת אינה אך

 להמון נראית גבר של בזרועו זרועה לבת
ומופקרת. כפרוצה

 העובדות נשים גם אמיר של לדעתו
ב להימצא אותן המחייבים במיקצועות

 כמי מבודדים, או חשוכים במקומות לילות
 בבתי- ואחיות בלילה העובדות מלצריות

 נמצאות ממישמרת־לילה, החוזרות חולים
בו האנסים שרוב מכיוון אונס, בסכנת

הקורבן. את ולא והמקום, הזמן את חרים
 מגוונות שיטות

שוגים וקורבנות
שונות, הן האנסים של יטותיהם

האשה על המתנפל מהאנס החל ״■

 בתל-אביב ראשי שברחוב למתקני־הזבל
 המשיך הוא מהם. כמה ליד אותה ואנס
 הסמוך ובחדרה, לדירתה, עד אותה וגרר

 לאנוס המשיך שישנו, הוריה של לחדרם
 לבסוף הצילו ואומץ־לב תושיה רק אותה.

 והזעיקה מהדירה ברחה אשר הנערה, את
המישטרה. את

 בתל־ שנודע לב־עמי, שלמה אחר, אנס
 מבצע היה המנומס׳, ,האנס בכינויו אביב

 לשם שבחר קבועים במקומות מעשיו את
 ענפים של יצוע מראש מכין היה הוא כך.

תחנת־הרכבת ליד חבוי במקום וקרטונים
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אונס מפני להתגוננות סרט־הדרכה על מודעה
בסכנה פרפריות

 מוקדמת. הכנה כל ללא בדרכו המזדמנת
 בעל ,40 כבן גבר רונן, ששת פעל כך

 תל־אביבי שבליל־חורף פסיכוטי, עבר
 לביתה שחזרה 20 בת נערה על התנפל
ובאיומים בכוח אותה משך הוא לבדה.

 ושם גשר־ההלכה ליד או תל־אביב בצפון
 השנה במשך המתאים. לקורבן אורב היה

 עשרות לתקוף הצליח במעשיו עסק שבה
 התלוננו. מהן קטן חלק רק אבל נשים,

היתה הקורבנות. בין דמיון כל היה לא

 מעשה האנס ביצע שבה קטינה ביניהן
 ללא במקום שעברה שוטרת היתד, סדום,
 בנועם אשר פסיכולוגית, גם והיתד, מדים,

 לה להניח אותו לשכנע הצליחה דיבורה
את לנצל יפה זה שאין מכיוון ללכת,

מאונס. ניצלה וכך אשה, של חולשתה
0

 מזדמנת, נערה האונסים גברים ישנם
 לעולם אולי ואשר מיוחדות, בנסיבות

 מראש. אונס לתכנן בדעתם מעלים היו לא
 חיל- מפקד של מיקרהו היה בוודאי כזה
 ברקאי. (״יומי״) מיכאל אלוף לשעבר, הים
 נסיון על צבאי בית־דין לפני נאשם הוא

האר בשנות גבר המפקד, חיילת. לאנוס
 מהאשמה. זוכה וסמכותי, נאה לחייו, בעים

לעדו מאמינים הם כי קבעו שופטיו אך
 מצאו שלא משום ורק המתלוננת, של תה

 היו מין, בעבירות כנדרש לעדותה, סיוע
מ התפטר הזיכוי אחרי לזכותו. חייבים
בצה״ל. תפקידו

 גם היה האנסים באוכלוסיית ""יוצא-דופן
 קובו. זרו מאוד, ועשיר יפה־תואר צעיר
 כאשר שלו במכונית־היוקרה נסע הוא

 החלו הם יפה. טרמפיסטית אותו עצרה
 זמן באותו היתד, שאשתו והגבר, בשיחה,

 הטרמפיסטיודה־ את הזמין בחוץ־לארץ,
 בערב נפגשו הם לארוחת־ערב. סטודנטית

 יחדיו שבילו אחרי יוקרה. למיסעדת ויצאו
 לכיוון נסעו מיניים, ורמזים בשיחה שעות

 הערב את סיימו אך קפה, לשתות הרצליה
 בתואנה שם רשפון, ליד פתוח בשדה

 שקנה מיגרש לה להראות רוצה הוא כי
 הנערה את קובו הוציא וילה, לבנות כדי

הא למושב אותה דחף הקדמי, מהמושב
באיומים. אותה אנס ושם חורי
 ארגוב זוהר הזמר כמו בוהמה אנשי גם

 והורשעו נידונו אומני שמואל והשחקן
אונם. בעבירות
השכו הבריון כלל בדרך הוא ״האנס

 בחינם, הכל לוקח ״הוא אמיר, מספר נתי,״
 סוחט רכוש, לגנוב כדי לבתים פורץ
 והוא ,שמירה׳, תמורת חנויות מבעלי כסף

 באונס.״ בחינם, שלו המין את הנוטל גם
 שחלקם הרי המקובלת, לדיעה בניגוד

 קטן הוא האנסים בין חולי־הנפש של
 רק הם המטורפים אמיר, לדברי יחסית.

האנסים. מתוך אחוזים לעשרה שמונה בין
 מדרבנת התנגדות

מות לאלי
 עדיפויות בעלי לרוב הם הנפש ולי■ ח

 ב־ המותקפת. האשד, לטיפוס באשר י י
 נשים. על הכועסים גברים הם דרך־כלל

 מסויימת אשה על-ידי דחויים מרגישים הם
 בכל ונוקמים אהובה, או אם בחייהם,

 אלה, גברים האחת. של חטאה על הנשים
 מוצאים בהתנגדות, נתקלים הם כאשר

 נשים, על-ידי דחויים הם לכך__כ^ ור_איש
)62 בעמוד (החשך
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