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 יכולה אחת כל ישראל מדינת ף
מער חוץ לאונס, קרבן להיות

 לדבריו, אמיר. מנחם פרופסור אומר כיה,״
 באופן הישראלי העליונות רגש יצר

 ערביות. לנשים הגנה מסך פראדוקסאלי
 למלוב־ הישראלי הגבר בעיני נחשבות הן

 רואה אינו הוא כן ועל ונחותות, לכות
מיני. אובייקט בהן

ער נערה נאנסה שבו היחיד המיקרה
 על־ידי נחקר צד,״ל, חיילי על־ידי ביה

 כמה לו אמרו ולדבריו אמיר, פרופסור
 הרי ? יכלו הם ״איד :נפש בשאט חיילים

 האוב- בקרב מלוכלכת!״ ערביה היתד. זו
 מיקרי״ כמעט אין עצמה הערבית לוסיה
נפשו שם הוא כי יודע ערבי גבר אונם.

 את לראות החוויה, על ממש מפיה לשמוע
 נימת־קולה, את ולשמוע פניה הבעות
 לא איש אבל המיקרה. על מדברת כשהיא

 המייצגים הפרקליטים לי. לעזור היה יכול
 סודיות, על בקפדנות שומרים המדינה את

המת עם מגע כל כמובן אין ולסניגורים
שולחיהם. נגד המעידות לוננות

 של טלפון מיספר הישגתי כלשהי בדרך
 שנים לפני אכזרי באופן שנאנסה אשד.

 העניין, על איתה לשוחח ביקשתי רבות.
 כי ואמרה רב, בנימוס סירבה היא אך

 ביקשה גם היא כך. על לדבר רוצה אינה
איתה. שוחחתי כי אפילו, אזכיר שלא

 לקר־ לסיוע המרכז פעילות אלה היו
או והפגישו לבסוף, לי שעזרו אונס בנות

 את כלב) מלנוף מאחור, (אומני, השחקן אנסהנאב ריצפת עד
מתירניות, דעות בעלי היו שניהם המלצרית.

בית־המישפט. רוח על גם שהשפיעה חדשה חברתית גישה למתלוננת. האמין השופט אך

 ערביה. נערה של בכבודה יפגע אם בכפו
 בדרך־ היא הקרבן באונם, נאשם הוא אם

יהודיה. צעירה או תיירת כלל
 לעיתונאי ביותר הקשות המשימות אחת

 שלנו המישפט שיטת נאנסת״ לפגוש היא
נח הן הנפגעות. הנשים על היטב מגינה
על ולא נשים על-ידי במישטרה קרות

״החוק בעבר. נהוג שהיה כפי גברים, ימ
 המתלוננת את לשאול נוהגים היו רים
פעי ■טוענות מהאונס,״ נהנתה היא אם

אונס. לקרבנות לסיוע המרכז לות
לשי רבות עשתה הפמיניסטית התנועה

 בעבירות-מין. וסדרי־המישפט האווירה נוי
 סגורות. בדלתיים הנאנסת מעידה היום

 השופטים הנאשם, מלבד איש אין באולם
 נאסר האשה של שמה ועורכי־הדין.

 בני- או בעלה אפילו ולפעמים לפירסום,
 ה־ כי יודעים אינם הקרובים מישפחתה

קרובתם. היא בעיתון, קראו שעליה אשה,

חוויות
ת של מו אלי

 בבית־המיש- עבודתי שנות משך ^
 נאנסות, של עדויות עשרות קראתי פט ■
 מפעם מהן. אחת אפילו אישית פגשתי ולא

 אנשי או חביבים פרקליטים היו לפעם
 על במיסדרון מצביעים ידידותיים מישטרה

המתלו היא ״זאת בלחש: ואומרים אשה
 נעלמה היא עדותה אחרי אבל ננת.״
ראיתיה. לא ושוב

 י בי- הסידרה, את לכתוב התחלתי כאשר
 כדי לפחות, אחת נאנסת לפגוש קשתי
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 -;מאוד מוקדם לירושלים לחזור עליה
למחרת.
 עזבו, הלקוחות שכל אחרי לילה, באותו

 רחל את נישק המועדון, את אומני נעל
 אותה.״ ״לדפוק רוצה שהוא לה ואמר

 רר אינה כי ואמרה להתחמק ניסתה היא
 ולאט־לאט אותה, מיזמז הוא אך בו. צה

 לו אמרה רחל הריצפה. על אותה השכיב
 הוא אך אונס, זד. וכי רוצה אינה שהיא

 מכנסיה, את הסיר האחת בידו המשיך.
 אותן ופתח ברגליה החזיק השנייה ובידו
בכוח.

 לתחנת אומני אותה הביא המגע אחרי
 — כסף מלא חופן לה והושיט האוטובוס,

 לקחת ידה שלחה היא הלילה. פדיון כל
 ידו ומשך התחרט הוא אך הכסף, את

 והתלוננה למישטרה פנתה רחל בחזרה.
אונם. על

הפרטי ״האבר
שלה״

בפתי הבאתי סיפורה שאת איריס, עם תי
 אמרה שיחה כדי תוך אולם הסידרה. חת
 לשוחח תנסי שלא ״מדוע מהן: אחת לי
 יכולה את מה תתפלאי ? שלך החברות עם

לגלות.״
 אמנם כי לי התברר בעצתה. עשיתי

אלי של חוויות עברו מחברותי גדול חלק
 סוטדדמין זה היה אם בין מינית. מות

 אחורית, לחצר מהן אחת לפתות שניסה
אל גבר או ,10 בת ילדה היתה כאשר

אפל. ירושלמי בלילה אחרת שתקף מוני
התרש את בפסקי־דין לקרוא מעניץ

 את רואים הם מהמתלוננות. השופטים מות
 אותן שומעים והנשים, הנערות הילדות,

 את ומביעים לפעמים, אותן חוקרים ואף
אישיותן. על בפסקי-דין דעתם

 מישפט היה הבולטים ד״מיקרים אחד
 פתח 1978 בשנת אומני. שמואל של האונס
 בו והעסיק תל־אביב. בצפון פאב אומני

 היה אומני צעירה. סטודנטית כמלצרית
 השם בדוי, (שם רחל והצעידה, 44 בן

כ קיבוצניקית לפירסום) נאסר האמיתי
.22 בת

 בסופי־שבוע, רק כמלצרית עבדה רחל
ב העברית באוניברסיטה שלמדה מכיוץ

 חברה אצל לישת נהגה היא ירושלים.
 יום בכל מוקדם לירושלים חוזרת והיתה
בבוקר. ראשון
 התינוק פני בעלת השמנמונת, ״־רחל
 בעל־הבית. בעיני חן מצאה הרחב, והחיוך

 אומני, הזמן. כל איתר, מפלרטט היה הוא
 נהג מאשתו, גירושין בהליכי אז שהיה
 יחל ביקשה אחד לילה שלו. בפאב לישון
שהיה מכיוון בפאב, ללון להישאר רשות

 היתה במישפט אומני של גנתו ד
 איתד.,אבל ״שכבתי הקלאסית: ההגנה 1 י

ה של מישקלו כובד כל הסכימה.״ היא
 ״בתור רחל. של בעדותה תלוי היה תיק
 טהור,״ זהב המתלוננת לנו נראתה עדה
וני בפסק־הדין, כהן בנימין השופט כתב
 ״אנחנו והתנהגותה: אישיותה את תח

 העדה מפי מפיה״. שיצא מה לכל האמנו
 בכוח. דבר שום להוציא צריך היה לא הזו
 שיהיה ככל בלתי-נעים שיהיה דבר, כל

מאליו. כמובן מייד מפיה יצא בשבילה,
 גילוי לגמרי לא שזה מקווים ״אנחנו

 שהטיפוס נאמר אם מצידנו, תמימות של
 במידה בשבילנו היה אדם של הזה

ה דור של בחורה היא תגלית. מסויימת
 העידה היא וסרק. כחל ללא המיני, חופש

 נכפה המועדון ריצפת על המיני המגע כי
 מפורש באופן שהיא מאחר בכוח, עליה
 לאנוס הולך הוא כי לנאשם, וחזרה אמרה
ימשיך. אם אותה

 חבילת את לקבל היד הושטת את ״גם
 שאותה מקבלים, ואגו הסבירה, הכסף,

 כיצד אותה, העסיקה אחת מחשבה רק שעה
 חסר. שיימצא משהו. שיסבול לו לגתם

רצ למישטרה. ללכת חשבה לא עדיין אז
 מעשה מחסתן־כיס. יסבול שלפחות תה

 לה מאמינים אנחנו אבל משונה, תגובה
ש ההשפלה על משהו יסבול כי שרצתה
רצו נגד איתה שכב כאשר אותה, השפיל

נה.״
 לא כן אם כיצד ד התנגדה באמת האם
 קרעים או חבלה סימני גופה על נותרו

השו השיב צעקה? לא ומדוע בבגדיה?
פט:

 מסתמא, היתה, הישן הדור מן ״אשה
 אולי או היה וקשה יותר, הרבה נלחמת

 מכנסיה את להוריד -בכלל בלתי-אפשרי
 מתלוננת גופה. על סימנים או קרע בלי
 צועקת ספק ללא היתה הישן המר בת

לעזרה...
החשי כל-כך לא הזד המתלוננת ״אבל

 על לא העניין. של המיני הצד את בה
 החופש על אלא נלחמה. המינית חומתה
 רוצה שהיא למי לתת כאשה, שלה המיני

 שדחפה היא ההשפלה רוצה. שהיא מתי
 אבר־ אצלה גם לבסוף. להתלונן אותה
 לא והיא שלה, הפרטי לאבר נחשב המין

 הפרטית בגחלתה יעשה שהנאשם הסכימה
רוחו.״ על כעולה
ו הנאשם בין הבנה אי היתד, האם

 החופשית התנהגותה האם ? המתלוננת
 אך מסכימה היא כי להניח יסוד לו נתנה

 ,כאשר ידועים. כאלה ״מיקרים ? מתחנחנת
 מתכוונת?׳ היא למה לא, אומרת אשה

 את העסיקה מדות משך אשר שאלה זו
המשיך להעסיקם,״ תמשיך ועוד הגברים.

סטודנ נאנסההנחים עד
ל שהלכת טית

 היא בחצות־ליל. תל־אביב בצפון ביתה
 האונס, מקוס את בתמונה משחזרת

ששת. רונן על־ידי נאנסה היא שם

 נאג־ אמריקאית פאר 11י 11 ך ■ן ך
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נר בלשים, על־ידי שצולמה בתמונת רת.
 על- נאנסה היא טרמפ. עוצרת הצעירה אית
ויפה־תואר. צעיר מיליונר קובו, זרו ידי

 הגבר המישחק, כללי פי .על השופט.
מ מנסה תמיד האמי הפשר את לבחון כ

נע ובתום־לב, בכנות בוחן הוא אם תי.
 את לקרוא מ אך אותו, ונזכה לימינו מוד
מ הנאשם שאמר מה  היתה שלא להיווכח כ
וני באונם הורשע אומני טעות.״ כל פה
ה בית־המי׳שפט בפועל. מאסר לשנה דון

 שבה לתקופה העונש את הפחית עליון
בפועל. הנאשם ישב


