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 תרבות האונס

 
 משנה )בדימוס( ד"ר סוזי בן ברוך, האוניברסיטה העברית, בית ברל -ניצב

 

 

עשר נערים, שעשו בה -שישהעשרה לשפחת מין של -הפכה ילדה בת שתייםכיצד 

 רשופעולה ודשיתפו , ספר-תתלמידי בי ,טובים"-ש"בני ,כיצד קורה כרצונם?  * 

מי מבין הנערים  *   יתה חוויה מענגת? יזו ההאם עבור כולם *   ממנה פורקן מיני ? 

-*  על אונס קבוצתי בקרב בני לא העז לומר זאת לחבריו?  ךא ,חשב שמדובר באונס

 נוער

 

 

לאחרונה מו של זמר ידוע, המהווה מודל חיקוי לרבים, הרוצים לגעת בתהילה, השתרבב ש

ילדה בת  שלחשד לאונס קבוצתי עלה  ,בסמוך למועד זה .חשד למקרה אונס של קטינותל

התרחשו  המקריםששני  ,אין זו יד המקרה נערים. עשר-ידי שישה-עשרה על-שתיים

  כך.-בעיתוי צמוד כל

-ת שתייםהפכה ילדה בכיצד  -מעלים שוב ושוב שאלות קשות  ים אלה, כקודמיהם,אירוע

עשר נערים, שעשו בה כרצונם, העבירו אותה מיד ליד כמו -עשרה לשפחת מין של שישה

ש"בני  ,כיצד קורהחפץ, צילמו את מעשיהם, והפיצו את התמונות ברשתות החברתיות? 

ממנה פורקן מיני ? האם עבור כולם זו דרשו פעולה ו שיתפו, ספר-תתלמידי בי ,טובים"

חשב לסייע אחד מהם  לא אף כך-שבמשך זמן ארוך כל ,יתה חוויה מענגת? כיצד קורהיה

 יו? לא העז לומר זאת לחבר ךא ,או לחדול? מי מבין הנערים חשב שמדובר באונס

 

-עם בנות  תכופים קיום יחסי מיןלגברים, ש ,מייצגת השקפההמסורתית -העמדה המוסרית

בעוד שהנשים הפעילות מינית או מודות,  את גבריותם. ללא אינטימיות, מאשר ,זוג רבות

 כינויים זוכים לפעילים מינית הגברים שה שהן נהנות ממין מתויגות כ"זונות", הרי

  .ו"כלי"  "דון ג'ואן"  ,"פטיש"כ

שדומיננטיות  ,הסטמון בתפי ,שתורם לאלימות מינית ,אידיאל הגברי הסטריאוטיפיה

על  הפעיל לחץזו מעודדת בנים ל תפיסה .ואקטיביות מהווים חלק מתכונותיו של הגבר

 כך.נות ביגם כשאינן מעוני ,יחסי מין עמם בנות לקיים
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נאמנה , קבועהחברה יש להם  - מוסר כפול קיים בניםחלק מה בקרבש ו,מצא חוקרים

של של נערות ו ןסרבנות. מקיימים עמה יחסי מין, שכולם "זולהנערה " גםלהם  ישו ,מינית

 מבוגריםשל נערים וה "נוק אאוט" לגבריותם של מהוו לקיים עם גברים יחסי מין, נשים

 אלימותבמצבים אלה, ה. פגועים יוותרולה ,וחלקם מסרבים לקבל את הסירוב לא מעטים,

 ,זקוקים לה רבים גבריםש ,מילה האחרונה"ל"את הזכות משמרת את תחושת העליונות ו

 כדי לחוות את גבריותם מחדש.

 

שדומיננטיות  ,הסטמון בתפי ,שתורם לאלימות מינית ,אידיאל הגברי הסטריאוטיפיה

 הפעיל לחץזו מעודדת בנים ל תפיסה .ואקטיביות מהווים חלק מתכונותיו של הגבר

 נות בכךיגם כשאינן מעוני ,יחסי מין עמם על בנות לקיים

 

 הוכחה לגבריות

 ה. תפיסטוס חברתיאסטלו גבריותל רואים ביחסי מין הוכחה לבגרות, חלק ניכר מהבנים

המצויים  בשלב של בניית זהות גברית מסורתית, יתקשו  ,שנערים ,לכך להמובי זו מעין

אישיים. הם עסוקים -ולראות ביחסי מין מרכיב ביחסים בין ,לחוות חוויה אינטימית

 האדרת ביצועיהם. בהמתפרצת ו םמיניות בהגדרת זהותם כגברים בעזרת

והנשים מסכימות  שגברים הם אגרסיביים מינית ות,בוססת על ההנחתרבות האונס מ

 לא מעטים גברים ונשים .בלתי ניתן לשליטה הוא חף המיני של גבריםהד , וכיבשתיקה

וזכותם לצרוך שירותי  ,שגברים לא יכולים לשלוט בדחפיהם ב"עובדה",מצדיקים אונס 

 ,אלימות מינית כלפי נערותבערים לנהוג לנמציה לגברים וילגיט מעין בכך ישמין. 

בקרב  , שנערכוריםמחקב חיזוקניתן . להסברים אלה זו גרמו להתנהגותשהן ולהאשימן 

ואת  ,הגבר האגרסיבי השולט באישה את דיוקן שקפיםמהברית, ה-ארצותסטודנטים ב

 סטודנטיותאחת מכל ארבע פי הנתונים, -עלהמינית.  הסטנדרט הכפול של ההתנהגות

מכר. אחד  במחיצתו שלשהותן עת או ב לוי מתוכנןיב במהלך ן לאונסו ניסיוחוותה אונס א

 . במחקר שכפה יחסי מין על אישה בניגוד לרצונה ,הודה עשר סטודנטים-שניםמכל 

באונס קבוצתי. אחד הסטודנטים  לקחו חלקש תי מכללות שונות,ינו סטודנטים משרואי

אנס אותה ו ה מהול בסם,במשק אותההשקה ו, הזמין סטודנטית ש"איננה מקובלת" לחדר

הבינה  אובמצבה גם ל ,שנכחו בחדר. הסטודנטית התקשתה להגן על עצמה יחד עם חבריו

משקפת  ,רבן, לחדרוהק עצם הצטרפותה של הסטודנטית,תם, מה קורה לה. לטענבדיוק 
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פגע עשו המעשה שש ,הם לא חשבו ה" לקיום יחסי מין.שבשתיק תההסכמ"את הבעת 

היה נחשב הוא חלק באונס,  לא היה נוטל ,כח בחדרונ שהיהגבר אם שאלא טענו, בחורה, ב

ואין  ,כטקס לאישור הגבריות, בעיניהם, שמשהאונס מ ול"לא גבר". "הומו"בעיני חבריו ל

 קשר. כל בינו לבין מיניות

 הרוע  שלבי 

האישה, והיא ת בחברות, שבהן קיימת זילות של מעמד וגבריבוצתי מהווה סוג של אונס ק

 תחרותן האנסים מקבלת משמעות של קציה ביאהאינטר נתפסת כאובייקט מיני. במצב זה,

, המביא לאונס רועה  .יותרבה או מתעלל  אותה יותר מעליב  ,בקורבן יותרמי פוגע  -

 חווה חוויהש ,נער .קשור לטעויות חשיבהה ,ל ממאיץ אירועים )טריגר(מתחיקבוצתי, 

 ,"כישלון"רואה את עצמו כהוא  .כלמתוס, בשלב הראשון מרגיש, בילדותו,טראומטית 

קשה  - בשלב השני מתפתחות בו טעויות חשיבה שליליות, ועולים בקרבו רגשות שליליים.

, מרגיש רגשות אשם וחש, שהוא חייב לחפש סר אוניםח הוא, עם עצמולו להתמודד 

תוקפנות ב ,מיניות פנטזיותב לידי ביטוי בא החיפוש, השלב השלישי של הרוע, שליטה.

בבחירת  תבטאמש ,תחכוםב ווהמל "השלב החכם"השלב הרביעי,  .השפלהב בצורךו

זה "ישכנע את עצמו ש הנערו מתוכננת ומאורגנת, . התקיפהמציאת הזדמנותבהקורבן ו

על הדרכים, ב על בריחה והוא חוש , בשלב החמישי של הרוע,לאחר התקיפה". בסדר

דחיק את ומפנים מה קרה, מ בשלב זה הוא ל כדי להשיג שליטה.והכ. שימנעו את תפיסתו

  חוזר חלילה.המעשה. וכך 

המהסס המוסרי  גם אתכל חבריו, שכנע" את "למצליח בחבורה  הנער המוביל כאשר

  .ה של הפרט קטן יותרכוח ההשפע אזילקיים עם הנערה יחסי מין, , יניהםיותר בב

עדיף לשמור על מש מי יש - שבחבורה שבין הנעריםבהבדלים  ניתן להבחין במקרים אלה

עדיף מש יש מי חגיגת המין הקבוצתי",ף ל"יצטרלא גם  אך ,דעתו את ביעמלא  ,אנונימיות

זהה את מקור הכוח המוביל בקבוצה, מש ויש מי לא להתעמת עם חבריו,על מנת  ,לשתוק

כך  עות"."אחדות הדשל את החשיבות של "רעות" ויביע ואף  עמו, ,] יזדההיצטרף אליו

( של הנערים ה"נגררים", הלוקחים חלק 80%האחוז הגבוה מאוד ) את תן להסבירני

 .ושותקים - עבירה ב

תחת פרומו כגון:"ספר  הסברים תכופים כולל מעגל השתיקההפתרון לשבירת 

תגובה מיידית של גורמי ילד ולאחר מעשה,-מעקב הורי צמוד, פתיחות הורים,והצל חבר"
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שתמנע את מעגל  ,בצמוד לתקשורת ממנפת כל אירוע כזה,מוקיעה ומסבירה חוקאכיפת ה

  התקיפה הבא.

 

 .רשימת המקורות, שעליהם מתבסס מאמר זה, מצויה במערכת -הערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... 

נבחנים וההסדרים בין המינים נמצאים בבדיקה מתמדת ובתהליך  בעידן שלנו כיום,בו

שינוי מתמשך, בנים זקוקים להדרכה מיוחדת ויש להציע חלופות להבניית זהותם 

המגדרית. האלימות תמשיך להוות כלי מרכזי בתהליכי גיבוש  ו"סימון עצמי" של נערים 

דל לגיבוש הזהות המגדרית. לגבי גבריותם ה"תקנית" כל  עוד גבריות מסורתית מהווה מו

על מערכות החברה השונות לעזור לנערים להבנות את זהותם בעזרת פרקטיקות שאין בהן 

ביטויי תוקפנות  אלא מידה רבה של זיקה ויחס לאחר, רגישות ואמפתיה. כיום, נערים 

 . המבטאים תכונות אלו  זוכים לקריאות בוז וואף הופכים לקורבנות
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