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ה קבוצתי אונס קו קוו עי ע ב שבו פי־ סו ב
ת הן !נאנסות מו ו * 1 החמיג ! קיץ ה תורשי שד

מעטות בשנים ן מה מבוגרים 1 [,האנס העשרה,
רי צי ק מי ביש הקבוצתי האונס מ

 בשעות הקיץ, בחודשי קורים ראל י י
 מימצא סוף־השבוע. ימי של והלילה הערב
לקרי הדוקטורנט נתגלה.על־ידי זה מרתק

ש בעבודת־מחקר גימשי, דני מינולוגיה
בירו העברית האוניברסיטה עבור עשה

שלים.
קבו שאונס מכיוון כי מסביר, גימשי

 אירוע הוא רגיל, לאונס בניגוד צתי,
המיו בזמנים מתקיים שהוא הרי חברתי,

 ימי ובישראל, חברתיים. למיפגשים עדים
לבי הנוער בני אצל מוקדשים סוף־השבוע

 הם השבוע ימי ביתר משותף. חברתי לוי
 להם ואין בלימודים או בעבודה עסוקים

 הם כאשר אך חברתי: לעיסוק רב זמן
 לדיסקוטקים להליכה למסיבות, נפגשים

 עלולים הם אחרים, משותפים ולבילויים
קבוצתי. לאונס גם להגיע

 בדרך־ האנסים מתוארים הוליוודי בסרט
 ביגדי־ לבושי ביריונים של כחבורה כללי
 אופנועי- על הרודפים וארוכי-שיער, עור
 אותה משיגים בורחת, נערה אחרי הם

מח לפי ובאלימות. במכות אותה ואונסים
 זו תמונה בין אין גימשי דני של קרו

כלום. ולא למציאות
 חמישים שהקיף המחקר, תוצאות לפי
 - בשנים בישראל קבוצתי אונס מיקרי
 ב־ מתחיל הקבוצתי האונס ,1978—1972

 הקורבן בין רצוני במיפגשי דרך־כלל
 כפי הנכון הישראלי התסריט והאנסים.

 בפגישת מתחיל במחקר, מתואר שהוא
 מאוד, צעירה נערה בדיסקוטק. או במסיבה

 את מבלה 20—13 הגילים בין כלל בדרך
 בחירים עם רוקדת היא במסיבה. הערב

אותם שפגשה או לכן, קודם שהכירה

המזמ המחשבה זוהי לאי״ ואתנו כולם,
 נוח למקום נוסעים והם באוזניהם זמת
האונס. את מבצעים ושם

מת ואלימים צעירים גברים כמה כאשר
מוו בדרך־כלל היא אחת, נערה על נפלים
 היא פיסית. התנגדות על מראש תרת
אליה. המונפות הזרועות כל את רואה

 מרתיעה הקבוצתי האונס בעת הגברים של
התנגדו את ומשתקת הקורבן את מראש

תה.
 המנהיג כאשר האונס. מתחיל זה בשלב

 לעתים הנערה. את האונס הראשון הוא
 אך החבורה, בני כל אחריו ממשיכים
משתתף לא מהגברים חלק רבים במיקרים

 פן למישטרה תפנה לבל עליה ומאיימים
תיפגע.

אחוז 14ס
תיירות

 גב- לא בנתניה השוודיות״ ונם
* > / ל< /

 בקשה המזה האמתלה בנתניה. גברים שלושה על־ידי נאנסוהשוודיות
 הנערות את הזמינו השלישה לשוודית. בתרגום לגברים לעזור

הדירה. חלון דרך לברוח הצליחו שהן עד ושוב, שוב אותן יאנסו ושם לדירתם

 הוא אך גימשי, של במחקר לל
 יעקב המחקר. ממסקנות חלק היטב מדגים
 מזל־טרים, וויקטור חיים והאחים שבירו

 שוודיות, נערות שתי באונם הורשעו
 הגברים, בנתניה. בדירה וסוזאן, אניטה
 נסעו בנתניה, מכובדים עסקים שלהם

 התיירות שתי את ראו כאשר לעבודה
 שבירו הראשי. ברחוב ספסל על יושבות

 קיים הקודם בלילה כי ידיד מפי שמע
 בבית־השימוש הנערות אחת עם יחסים

 הגברים יחדיו. בילו שבו הדיסקוטק של
לבילוי. אותן להזמין החליטו

 לעזור לבוא אותן הזמינו לידן עצרו הם
 הציגו הם לשוודית. מיסמך לתרגם להם
 את להרשים וניסו כיהלומנים עצמם את

ליה למלטשה אותן הובילו הם הנערות.
 ואחר־כך מהם, אחד עובד שבה לומים

 שהם באמתלה שבירו של לביתו הביאון
 להבריח להם יעזרו הנערות כי רוצים

לחוץ-לארץ. באבר־מינן יהלומים
 החשמל הודלק התריסים, הואפלו בדירה
 הגברים מהפטיפון. נשפכה רכה ומוסיקה

 הזמינו חריפים, משקאות לנערות הציעו
 להתפשט מהן ביקשו ואז לרקוד אותן
 הטמפון גודל את לבדוק שיוכלו כדי

 לאבר־ יהלומים מלא להחדירו כדי הנדרש
הנערות. של מינן

 הגברים שלושת על־ידי נאנסו הנערות
להתנגד מנסות אינן כשהן ושוב, שוב

 חריפים משקאות שותה היא במסיבה.
 גם ולעיתים אליהם, רגילה אינה שהיא

הנערים. בחברת חשיש מעשנת
 הבילוי לאונס. תיכנון כל אין זה בשלב

 ה־ שכבות בכל המקובל רגיל בילוי הוא
 כאשר הוא הבא השלב במדינה. אוכלוסיה

 מבקשת והנערה המתוכנן הבילוי מסתיים
הבחו של כזו להצעה נעתרת או טרמפ,

 מתחיל הנסיעה בשעת כלל בדרך רים.
 של לתוצאה המביא בתיקשורת הקצר
קבוצתי. אונס

פגיעהס
בגבריות

 של שדר מהנערה קולטים נגרים ך
 חצאית לובשת היא אולי מינית. הזמנה י י

 שיכורה שהיא יתכן הדוקה. וחולצה קצרה
משת וולגארית, בצורה ומדברת במקצת

 בלתי תנועות ועושה גסות במילים משת
 שם זו לנערה כבר יש בדרך־כלל צנועות.

מכי בדיסקוטק או בשכונה פרפרית. של
ה הגברים שנותנת״. כ״אחת אותה רים

 אותו מפרשים שלה השדר את קולטים
 הנערה, קבוצתי. מיני לבילוי כהסכמה

 מתכוונת אינה המיקרים ברוב זאת, לעומת
לכך. כלל

 להתפתח הדברים מתחילים זה בשלב
 ככדור- ומתגלגלים משלהם בדינאמיקה

 מיני, מגע מהנערה דורשים הגברים שלג.
 בכך רואה מהם אחד כל מסרבת. היא

 פניעה גרוע, שיותר ומה בגבריותו פגיעה
 שוב זה משלב החבורה. של בגבריותה

 כל מטרתם. על לוותר יכולים הם אין
 המוכנים לנמושות, אותם יעשה ויתור

 אינם והם רע, שם בעלת לנערה להיכנע
עם שוכבת ״היא לצחוק. להיות רוצים
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במדינה. יישוב מקומות 22 פני טל התפרשו אלא אחת, בעיר או מסויים, גיאוגראפי

 כי ומבינה הראשונה הסטירה את סופגת
 גם זוהי גופני. בקרב סיכוי כל לה אין

 האונס דווקא פרדוכסלי שבאופן הסיבה
יחיד. מאונם אלים פחות הוא הקבוצתי
 לבדו עומד הגבר כאשר יחיד, באונם

 לכאורה הכוחות נראים אחת, נערה מול
 יהיה כי לפעמים חושבת הנערה שווים.

להפ הגבר חייב אז תתנגד. אם סיכוי לה
 להשתמש גם ואולי כוחו כל את עיל

יותר הרבה הכמות נשק• וכלי במכשירים

 הצד. מן ומשקיף עוזר אלא בפועל, באונם
 המינית, ההשפלה של החלק מגיע אחר־כך
הקבוצתי. האונס את המאפיין

הוכ על ובתחרות היצרים, בהתלהטות
 מישחקים הגברים ממציאים הגבריות, חת

 הם אם בין דמיונם. על כעולה מיניים
 אוראלי, מגע איתם לקיים ממנה דורשים
 חפצים דוחפים או סדום מעשי בה מבצעים

מס החברתי התהליך מינה. לאבר שונים
האשה את משחררים שהגברים בכך תיים

ב אותנו לימדו ״כך :לחייהן מחשש
 ״אמרו בבית־המישפט. ציינו שוודיה,״

 לשתף עלינו לאנסנו יבקשו אם כי לנו
גופני נזק לנו יגרם שלא כדי פעולה

חמור.״
 אפשר בפועל, התנגדות ללא גם אולם

 גבר בבעילה. רוצות אינן כי להבין היה
האנ עם יחד במכונית שהיה חמישים כבן
 שבירו, של לביתו עד איתם והמשיך סים

 בחינגה. ולהשתתף לעלות הוא גם הוזמן
 הנערות, אחת של מיטתה על התיישב הוא

 על־ידי פעמים כמה כבר שנאנסה אחרי
 וכאשר בה לגעת ניסה הוא האחרים.

 היא אם אותה שאל מגיבה, אינה כי ראה
 מן יצא בשלילה ענתה כאשר מסכימה.

 מהתנהגותו יותר. בה נגע ולא החדר
 גס כי בית־המישפט הסיק זה אדם של
 הנערות כי להבין יכלו הגברים יתר

מתנגדות.
 יימשך האונס כי הקורבנות ראו כאשר

 קמו אז ישנות. פני העמידו הפסק, ללא
 הנערות סיגריות. להביא ונסעו הגברים

 צר חלת דרך השתחלו הזמן, את .ניצלו
מהדירה. וברחו פתוח שהיה

 טרף קרובות לעיתים מהוות תיירות
 חסרות הן בכלל. ואונס קבוצתי לאונס
הנר בצורה מתלבשות כלל ובדרך הגנה
זנו כתילבושת מהאוכלוסיה לחלק אית

 אחוז 14 כי מגלה המחקר ואמנם, תית.
 אזרחיות הן קבוצתי באונס מהנאנסות

ומתנדבות. תיירות זרות,

בקלות ידועותס
שלהן המוסר

 לה- היה אפשר האחרונות שנים ד*
י מתמ בישראל הקבוצתי שהאונס סיק ״
בעיקר גיאוגרפיים, מקומות בכמה קד


