
 עובדות שאינן שנשים במקום גם לגירושין
לעצמן. זאת מרשות היו לא

 מקריות בגידות אהבים. הרפתקות
 רגעי, בדחף הנעשות והאשה, הבעל של

 תקינים הם שלהם המשפחה שחיי למרות
ש הטענה, לגירושין. מביאות ובריאים,

 מקום אין בריאים הם שהנשואין במקום
 היא עובדה מופרכת. היא מקריות, לבגידות
 להיות הנתונים כל להם שהיו שנשואין
 אי־נאמ־ בשל נהרסים ומאושרים מוצלחים

 אי־ של חשד רק ולפעמים מקרית נות
כזאת. נאמנות
במק הקיצוניים הם הגברים בלל בדרך

להש מהם יותר מוכנות נשים כאלה. רים
 בחיי ולהמשיך אפיזודית בגידה עם לים

תקינים. משפחה
 הנצחית הבדיחה מבחוץ. התערבות

 כעובדה במציאות עדיין נשארה החותנת, על
 ב־ רבני בבית־דין נערך מכבר לא מרה.

 זוג, בני בין גירושין משפט תל־אביב
 בהסכמה גט שביקשו ,24 בגיל שניהם
 , ל־ ניסו הנוהג, בשיגרת הרבנים, הדדיךן.
 כדי ותוך הזוג, בני בין שלום־בית השכין

 לגירושין נדחפים שהצעירים התברר, כך
 משפחותיהם הוא. משפחתו מצד אחד כל
 משותף בבית עמם גרו הזוג בני של

 לזמן, מזמן הבקשה את דחו הדיינים אחד.
 את לבטל עצמם בני־הזוג ביקשו ולבסוף

ממשפחו הרחק דירה מצאו הם הבקשה.
זה. עם זה והשלימו תיהם

 נוסף גורם המשפחה בחיי מתערב כאשר
 לכשלון הסיכויים גדלים הזוג, בני מלבד

 כי המתערבים. מספר שגדל ככל הנשואין
 עם ובהתאמה בהרמוניה לחיות במקום

להת מבני־הזוג אחד כל חייב אחד, אדם
אנשים. וכמה כמה עם לחיים עצמו אים

 לגירושין העקריים היסודות הם אלת
 מאד הרבה עוד יש מלבדם בישראל.

 חיי כדי תוך משניים. וגורמים סיבות
 מבני באחד להתגלות עלולים הנשואין

 שבן־הזוג שליליות, אופי תכונות הזוג
 רוחנית כאכזריות מקודם, הכירם לא השני

 בזוגות דווקא כלל בדרך המתגלה וגופנית,
 אחרות, סיבות ומעלה. שנים מעשר הנשואים
 של כתוצאה ממקורן נובעות שלמעשה
 הן הנשואים, בחיי ונפשי מיני אי־סיפוק
 למשחקי או לסמים והתמכרות שיכרות
מבני־הזוג. אחד של קלפים
 מעשה ביצוע הוא אחר נפוץ גורם
 אחד מצד לנשואין, קשר כל ללא פלילי,

 נשים הבעל. הוא כלל שבדרך מבני־הזוג
 פלילית עבירה ביצוע בעת נתפסו שבעליהן

 בין נפוצה תופעה הן במאסר, והושמו
 כפויות אחרות, סיבות הגירושין. מבקשות

 הפוקדות ונפש גוף מחלות הן רוב׳ פי על
 השני על ומשפיעות הזוג, מבני אחד את

גירושין. לבקש

 ,1960 שנת של הראשונים ים
 מוסמכת, סטטיסטיקה -כבר

 לקבל כדי זוגות. 1342 ל1
 יש זה, מספר של מעותו

 באותה בישראל הנישאים
 כל על כלומר, זוגות. 76>

 חדשים, באותם שנישאו ים,
גות.

רכוש. חלוקת
ה ותופעות בעיות יש בישראל אולם
 שזוגות לכך הגורמות לה, רק מיוחדות
יחד: לחיות ימשיכו נכשלים,

 בתי־דין בפני גם בקבלת הקושי •
מסכי הזוג בני שני כן אם אלא רבניים,

הגירושין. על מחלוקת ללא מים
 המדינה של המצומצמים הממדים •

 שהוא הפרסום, מפני הפחד את מגבירים
גירושין. המונעים הגורמים אחד

 לפגם טעם עדיין המוצאת קהל דעת •
 את מדעת שלא ומפלה עצמם, בגירושין
הה שוררת לא עדיין בישראל הגרושים.

 כל כמו שהנשואין, הרחבות, בשכבות כרה
 סיבות להם יש אחרים, אנושיים יחסים

מלכ לכשלון נדונים להיות אוביקטיביות
תחילה.

 אחרת ארץ בכל מאשר יותר קשיים, 6
 מחברתו הנפרד לבן־הזוג, דירה בהשגת

המשותפת. בדירתם ומשאירה לחיים
 הזוגות ששיעור לכך מביאים אלה גורמים

 לחיות הממשיכים זוגות או בנפרד, החיים
 גבוה הוא שבנשואיהן, הכשלון למרות יחד

הגי של הסטטיסטיקה ואם בישראל. ביותר
כך על מעידה האחרונות בשנים רושין

 המדע אנשי סבורים מתגרש, שביעי זוג שכל
 בארץ, המשפחה חיי בבעיות העוסקים
 כל נחלת הוא הנשואין בחיי שהכשלון

חמישית. משפחה
התופ על לעמוד חשיבות יש כך משום

בישראל. משפחות להרס הגורמות עות
אי־התאמה★ ★ ★

בפי•-אחת״לשגלה תשובה שנה ^
 לסיבות נשאלים הם כאשר המתגרשים,

ש למסקנה ״הגענו אי־התאמה. גירושיהם:
 בכתב זוג, כותב מתאימים,״ לא אנחנו
 לאפשר הרבני לבית־הדין משותף בקשה

 נשואים שנות שבע ״אחרי להתגרש. להם
 נשו־ לכשלון גרמה אי־התאמה כי נוכחנו
אחר. זוג כותב אינו,״

 ולרוב מאוד יפה הגדרה היא אי־התאמה
כו הגדרה זוהי שלמעשה אלא נכונה. גם

 סיבות מסתתרות מאחוריה ומופשטת ללת
 באי־ הכודנה כאשר רק יותר. מוחשיות

 המיניים, בחיים סיפוק לחוסר היא התאמה
עצמה. בפני סיבה זו הגדרה מהווה
 בכל למצוא נוטים המדע, אנשי כי אם

 אי־התאמה של היסוד את זוג של גירושין
לגי־ בני־זוג הדוחפים המניעים הרי מיני*.

 מדוייקת. אינה כזאת השוואה
 אינם אחת שנה במשך גרשו

 שנה, באותה שנישאו גות
 להעשות יכולה מדוייקת ה
 בשנה שנישאו הזוגות כל ות

 מוסיפים אלה מזוגות כמה
 אולם למשל. שנה, 15 בור
 אפשרית, ואינה כמעט את

בעולם. מקום שום
★ ★ ו

גירושין מו?עת - יוד
ש רבים, זוגות ישנם ם

 ללא הנפרדים נכשלו, ותפים
 הממשיכים זוגות ישנם !קום

 הפכו ההדדיים שיחסיהם ות
 יש חייהם. את הממאירים

 מדוע טובות, סיבות ■יסר
ה יחד: לחיות ימשיך לו,

 המש־ של והכלכלי ,חברתי
 שד,נשו־ תקודה גירושין; שר

של שיקולים הזמן; פשו
 חוזר הבעל אופיינית: דונמה גירושין. המבקשים בנימוקי במעלה הראשונה הסיבה היאבגירה

 גברים זר. גבר בחברת נמצאת כשהיא אשתו את מפתיע צפוי, בלתי באופן הביתה
בעליהן. את התופסות מנשים יותר גירושין, לבקש מרבים בהם, בוגדות כשהן נשותיהם את התופסים

וקלפים שיכרות
ושינוי כספים הפסד כמו אחרות,

הקלפים. למשחק ומתמכר משתכר הבעל
 תופעות-לוואי אלא אשתו, הזנחת רק לא

מזה. זה הזוג בני את מרחיקים האופי,

מהסי חלק הנה לגמרי. אחרים הם רושין
בישראל: מתגרשים בגללם האמיתיות בות
 הוא הנשואים לפני החיזור הזנחה. ס
 אחרי מתפכחים רבים רומנטי. חלום בגדר

 הנלהב הרומנטי כשהחיזור נשואים, תקופת
 אינם זוגם בני עם שחייהם ונוכחים נעלם,

 העקרית הסיבה זוהי לעצמם. שתיארו כפי
 אחרי המתגרשים זוגות, צועדים שבגללה

ה בראש שנתיים, עד אחת נשואים שנת
בישראל. מתגרשים

הז של לטענה בעיקר מביאה ההתפכחות
להק חדלים בעליהן כי טוענות נשים נחה.
 מתפנים אינם וזמן, לב תשומת להן דיש

נשו כי טוענים גברים חברתיים. לבילויים
 בית, כעקרות תפקידן את מזניחות תיהם

 במקום חיצוני זוהר לטיפוח מתמכרות
המשפחה. חיי את לטפח

ה אפשרות חוסר כלכלית. מצוקה
 בני־הזוג של המשותפת מההכנסה קיום
המולי וסיכסוכים מרירות בעקבותיו גורר
 כאשר הדבר נגרם בעיקר לגירושין. כים
בהכ המשפחה את לקיים מסוגל הבעל אין

 כן. גם לעבוד נאלצת והאשה בלבד נסתו
מסוגלת שהיא העובדת, האשד, מצד ד,ד,כרה

1₪ בארץ? נ

 המשו־ רקע על בחיי־משפחה
 הגירושין מבקשי על שפיעד,
 שלון לב הסיבה את זה :גורם

בני־זוגם. עם פים

בצמרת מקום
 האמיתיות הסיבות איפוא,

 גירושין? לידי בישראל זוגות
 חשי־ יש שבהן בעולם, יינות

 בישראל. כמו זה, בשטח ניני
 מקום האחרונות בשנים ופסת

 מספר רב בהן המדינות דת
יש תפסה שנים, עשר <ני
 המתגרשים בשיעור השני ם

 בראש שצעדה ארצות־הברית
 הגירו־ שיעור היה שנה נד,

 אלף כל על כלומר ,2.5 :רית
 באו־ התגרשו הממוצעת סיד,

 בישראל זוגות. 2,5 ת־הברית
.2.13 שנה :אותה

 השיא שנת היתד, ,1950
 ועד המדינה קום מאז יאל

 תקו־ היתד, שזו בכך, אותה
 בשעת שנישאו רבים זוגות

 משותפים. לחיים מתאים •קע
 ופחת בישראל הגירושין ר

 שבשנתיים מראה הנטיה
 המתגרשים. שיעור גדל

 ,1.23 כיום הוא בישראל שין
 עתה ישראל תופסת זה, ר

מרבים בהן המדינות ומש
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