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 אונם מיקרי של רב מיספר בראש־זזעין.
 בבית־הכנסת חשש, של בצריף קרו קבוצתי

באיזור. נטושים בתים ובכמה השכונה, של <
 היה האלה מהמיקרים בחלק המיוחד

 תושבת צעירה, נערה מצד שיתוף־פעולה
שהיתר■ ״השועלה״. היא. גם ראש־העין

 לבוא נערות מפתה היתר. קטינה, אז
 את ומצאו עליה סמכו הן לבילוי. איתר■ *■

 של חבורה כאשר בצריף, לבדן עצמן
השו־ אותן. ואונסת עליהן מתנפלת גברים

 שעתה לא אך במקום, נוכחת היתד■ עלה
להימלט. להן עזרה ולא הנערות לתחנוני

 מיקרה מצוי גימשי של במחקרו גם
 עזרה נערה כאשר בראשון־לציון, שארע

 היא אחרת• נערה לאנוס נערים לקבוצת
 לפרק לגברים ועזרה בפועל פעולה שיתפה

הקורבן. של רגליה את
 את מאשר אינו החדיש המחקר אך

 עניין הוא קבוצתי אונס כי המסקנה
הת שנחקרו המיקרים חמישים גיאוגראפי. *

במדינה. יישוב מקומות 22 פני על פרשו
קור רוב כי מאשר גימשי של מחקרו

 בקלית הידועות נערות הן האונס בנות
 בת : ילדה ביניהן, הצעירה שלהן. המוסר

בית, חסרת היתה הארץ, במרכז מעיר 13
ובמו בבתי-קפה זמנה רוב את ובילתה
 ובעת למדי מפותחת היתד. היא עדונים.

 גברים של חבורה בתולה. היתה לא האונס
 בה פגשו לבילוי, בדרכם שהיו צעירים,

 איתם לבוא אותה הזמינו הם בבית־קפה.
כשימ נענתה והיא במכוניתם, לתל-אביב

אוהד■ לשפת־הים.ואנסו אתה ירדו אז חה.
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הקבוצתי. האונס לצורך נוצרת אינה

מיש־ קצין גימשי, דניהחוסר
בקרי ודוקטורנט טרה

בארץ. האונס תופעת את בדק מינולוגיה,

 מעשי בה מבצעים כשהם זה אחר בזה
סדום.

 הוא גימשי על־ידי שנחקר אחר מיקרה
 הארץ. במרכז העובדת זונה, של מיקרה

 לידה עצרה כאשר בכביש עמדה היא
 הסכימו הם מיעוטים. בני של מכונית

 הראשון שהגבר אחרי אך המחיר, על
 והאחרים לה, שילם לא הוא איתה שכב
תכשי את ושדדו אותה אנסי אותה, היכו
 ישירות פנתה לא היא גם וכספה. טיה

 ל- סוף־סוף הגיעה כאשי אך למישטרה,
 נפשית מבחינה נפגעת היתה לא מישטרה,

 כעסה היא רגילות. נערות כמו ורגשית
עבודה. לתנאי הפרעה על בעיקר

ת לא טי  ס
ת ת מיני שי אי

המשתת־ האנסים את שמאפיין ה
קורבנותיהם, ואת קבוצתי באונם פים

מה אחוזים 72 שלהם. הצעיר הגיל הוא
 שמונה ורק 25 עד 15 בגיל היו גברים

 היו. כולם .30 לגיל מעל היו אחוזים
 הצעיר. גילם למרות פלילי עבר בעלי
 של בעבירות בעיקר היד■ הפלילי העבר
הגברים אחוז בהרבה גדול יחיד אונם

 של במיקרים מין. בעבירות פלילי עבר
 הגברים אחוז בהרבה גדול יחיד, אונס
שונים. מסוגים מין עבירות של עבר בעלי

מתמק הקבוצתי לאונס מההסברים חלק
 י־עה שלו• ההומוסכסואלי באספקט דים

 ההדדית המינית המשיכה כי אומרת אחת
 ■להרגשת גורמת הצעירים הגברים של

גב את להוכיח כדי ולכן אצלם. חולשה
 אונס של בתהליך משתתפים הם ריותם

,חוק טוענים המודרנית, בחברה קבוצתי.
 של המינית הזהות בעיית אחרים, רים

 והתשובה קשה, לבעיה הופכת המתבגר
 של פעילות על־ידי בחלקה לה ניתנת

 לדפוסי נגררת והקבוצה נוער, קבוצות
אלימים. התנהגות

ה את מדגישים המודרניים המחקרים
ועומ קבוצתי, אונס של החברתי' אספקט

באוס חוקר הקורבן״. ״אשמת על גם דים
 מאמצת רבים במיקרים כי טוען טרליה
 האונס. את לבצע הקבוצה את הקורבן

 זר לרכב מרצונה נכנסת היא כאשר וזאת
 זמן האנסים עם חריפים משקאות שותה או

 אחר־כך שקורה מה האירוע. לפני קצר
 טוען קבוצתית, היסחפות של מצב הוא

החוקר.
 אינן הישראלי המחקר של מסקנותיו

שנערכו. דומים ממחקרים בהרבד. שונות

 גם ובאוסטרליה. בארצות־הברית בעבר
 שהוא אמיר, מנחם פרופסור של ממצאיו
 את מאשרות הנוכחי, המחקר של המנחה

האלה. המסקנות
 הקבוצתי, האנס של דמותי מתגבשת

 בעל־השכלה העשרים, בשנות צעיר שהוא
 פלילי בעל-עבר מזה, פחות או יסודית

 והוא מין. בעבירות לא אך רכוש, בעבירות
 מנסיבות הקורבן את בדרך־כלל מכיר

קודמות. חברתיות
העש בשנות נערה היא הקורבן דמות

 בעלת היא גם רווקה• בדרך־כלל שלה, רה
 בחברה. גרוע שם לה ויש נמוכה, ־השכלה
ומע חריפים משקאות שותה היא לעיתים

 מרצון באה והיא תוקפיה, עם חשיש שנת
 האופיינית התגובה איתם. הראשון למיפגש

 של מחציתן לאיומים. כניעה היא שלה
למישטרה. מייד מדווחות אינן הקורבנות

 ומפקד קצין־מישטרה שהוא גימשי, דני
 מחקרו את מסיים ראשון־לציון, מישטרת

 מוטב קבוצתי. אונם למניעת הצעות בכמה
 של מחבורות להתרחק צעירות לנערות
תטע שלא מוטב פלילי. עבר בעלי גברים

 מוכרים שאינם גברים בחברת במכונית נה
חרי משקאות בחברתם לשתות ולא היטב,

 בסופי־הש־ דרושה מיוחדת וזהירות פים.
■ אלון אילנה הקיץ. של החמים בוע
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