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מוכ נשים חמש עצמה. בפני תופעה זוהי
 כץ המסתמנת תופעה מייצגות אלה, שרות

 הנגרמים גירושין - בישראל המתגרשים
הקר את האשה של מהעדפתה בתוצאה

 אחרי מהן, אהת כל הנשואין. חיי על יירה
 מהווה עצמה, ברשות עומדת גירושיה,
 הקריירה האם אולם, עצמה. בפני אישיות

 בשטחים מוכשרות לנשים כיום המובטחת
 לגירושיהן? הגורם היא בישראל, שונים

 על מקילה לקריירה שהאפשרות ספק אין
 לא אחרות שנשים כמקום להתגרש נשים

 מקרים בהרבה אולם זאת. עושות היו
 כישלון היא לגירושין האמיתית הסיכה

שונות. מסיבות הנובע נשואין חיי של

דיילת פליגלמן, ירדנה

שחיקנית אמיר, יהודית

זמרת-דוגמנית רובינה, אילנה

וקאריירה גם

 לגירושין. דעת־הקהל ומשתנה הולכת מפוקפק, עבר
 המג־ בתנאים המדינה, קום מאז ביותר, הבולם יינוי

 בעל של משותפים שחיים העובדה היא — הגירושין
 הדאגה בעבר. שהיו כשם כלכלי, הכרח בבחינת עוד

 עתה הוטלו אלה כל — מינימאלי לקיום וי־הזיקנה,
 לעצמה, קאריירה להשגת רבות אפשרויות יש לאשר,

ה הסימפטום אולי וזהו, בבעל. תלויה שאינה ירך
ב בעלייה והמשתקף שנים, עשר לפני קיים היה )

 על המיותרות בישראל הנשים רבות האחרונות. זנים
עצמאית. קאריירה ולהשיג עצמן ברשות לעמוד כדי
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 מאלפים. פרטים כמה ממנה ללמוד אפשר ומעמיקה,

 מגיעה הנשואין, תקופת אורך לפי בישראל, אירושין
 אתת. נשואין שנת אחרי המתגרשים בזוגות נשון

 העקומה לנשואיהם. שנה אחרי נפרדים מתגרשים
 היא אולם הנשואין; שנות מספר שגדול ככל ־גה

 שנות 14 עד 10 אחרי המתגרשים בזוגות שני א
 תקופת־ לאחר זאת עושים בישראל מהמתגרשים 1!

 בישר־ המתגרשים מכל 50ס/ס שנה. 14 עד 10מ־ שכת
 הראשונות. נשוא־הם שנות חמש תוך

ל הראשון, לשיא שונות. בעקומה, 'נקודות־השיא
 זוגות בין הנשואין ריבוי בעיקר מביא אחת, שנה י

 זאת ומגלים לחיי־נשואין, די־הצורך מוכשרים נינם
 גורלם. את יחד שקשרו חרי
 לחיות ממשיכים רבים זוגות אחרת. מסיבה נגרם יני

 כשהילדים שנה, 14 עד 10 לאחר רק ילדיהם. גלל
 המשותפים. להיי־הסבל קץ לשים לעצמם מרשים

 גורם בישראל הילדים מהווים אחרות, בארצות שר
 הם בארץ המתגרשים של 570״/ מעורערים• ׳משפחה

המת מספר קטן כן הילדים, מספר שגדל ככל לדים.
 אר־ בעלי זוגות אחד. ילד בעלי הם מהמתגרשים ג

 הכללי. המספר מן אחד אחוז רק מהווים
 והחב־ התרבותי שברקע ההשפעה על מעידים אחרים
 שהתחתנו שילידי־הארץ, בעוד גירושיהם. לגבי וגות

 רק הם מד,וזים הנישאים, מכלל 150<־/ מהווים הארץ,
הארץ ילידי שבין הנשואין, קשרי בשאר מתגרשים.

 לבין החדשים העולים ובין חדשים, לעולים
המת כשיעור הוא הגירושין שיעור עצמם,
ה לזוגות בישראל שיש בכך יוצא חתנים.

 לחיי־ סיכויים יותר צברים משני מורכבים
מאושרים. משפחה

והבגידה כישלון-הנשואיפ★ ★ ★
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 גורם אלא אינם הנישאים של בותי ן |
 בתיי־ר,נשואים קונפליקטים ליצירת משני

לגירו דבר, של בסופו המביאים, שלהם,
 כל מאחורי מסתתרים כלל בדרך שין.

 הקודמת ברשימה שנמנו לגירושין, הגורמים
 אולם לגמרי. שונות סיבות זו בסידרה

 מחקר על־ידי רק להגיע אפשר אליהן
וממצה. ממושך

ה רק כך על לספר מסוגלים בישראל
 בטיפולם, שנמצאו האנשים בין פסיכולוגים.

 שהתגרשו. רבים בני־זוג גם כמובן, נמצאים,
ה אולם זה, נושא על מחקר נערך טרם

מנסיו־ לספר יכולים הישראליים פסיכולוגים

שבהם: הידועים אחד מפפרנם
 ,36 בת אשד, אצלי, שביקרו מהנשים ״אחת

 לה היו נשואים. שנות תשע אחרי התגרשה
 הגירושין בעיקבות שנמסרו ילדים, שני

 אחרות לבעיות בקשר אלי באה היא למוסד.
 על עמדתי עימד, היכרות תוך אולם לגמרי,
מעניינת. תופעה

 כל משוכנעת היתד, הארץ, ילידת ״האשד״
לגירו שהביאו הם חיצוניים שתנאים הזמן
שני בהסכמת לפעול שיצאו — מבעלה שיה
 בן צבר הוא גם לחקלאי, נישאה היא הם.

המוש באחת בעל־רכוש בארץ, שלישי לדור
ול במושבה, גרו שנים שבע במשך בות.

 התעשר, הבעל מאושרים. חייהם היו דבריה
 רכשו שנתיים, לפני העירה, לגור עברו והם

רמת־החיים מפוארת. ומכונית יפה דירה

 ממנה רמת־החיים על כמה פי עלתה שלהם
במושבה. נהנו

 במעמדם שינוי גם חל מכך ״כתוצאה
 השלווים לחיי־ד,משפחה ובניגוד החברתי,
 חיי־ עתה להם היו במושבה, קודם שניהלו

 ולבלות לצאת נהגו הם סוערים. חברה
כתו מעמדם. בני עם יחד תכופות, לעיתים

 אי־נאמנות מעשי מסתמנים החלו מכך צאה
והת הלכו אלה מעשים שניהם. אצל קטנים,
 הבעל לבגידות. הפכו הזמן ובמשך רחבו,

 כפי האשד״ ואף אחרות, נשים עם חי היה
 לגברים פעמים מספר התפתתה שהודתה,
שבחברתם. נשואים

 וסיכסוכים. מריבות הולידו ״הבגידות
ה להיפרד. בני־הזוג החליטו ובעיקבותיהם

 בצורת- שהתמורה משוכנעת היתר, אשד,
משפחתם. את שהרסה היא חייהם
 התברר יותר מקרוב שהכרתיה אחרי ״רק

 האשד, מלכתחילה. כישלון היו שנשואיה
 ולא שונות, סיבות בגלל פריגידית, היתד,
 שלה בחיי־ד,אישרת המיני סיפוקה על באה
 לנשואיה. הראשון מהרגע — בעלה עם

 ותת־ההכרה כך, על עמדה לא היא אולם
תכו בה כשפיתחה חומת־מגן, יצרה שלה
 סיפוק, לה להביא עשויות שהיו אחרות נות

המיני. לחוסר־הסיפוק כפיצוי
 נהרסו, שחיי־נשואיה לאחר ״במאוחר,

 עם התנגשויות עשרות לאחר למעשה,
 חיפשה היא שונים גורמים רקע על בעלה,

 הנשואין למיסגרת מחוץ המיני סיפוקה את
 לכישלון שהביאה היא בגידתה לא שלה.

 שהביא׳ הוא הנשואים כישלון ;נשואיה
לבגידתה.-
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בין אשר אחר, ידוע פסיבולוג פ ך
גרו מספר מצויים שבטיפולו האנשים

המיני אי־ר,סיפוק את כולם אצל מוצא שים,

לכישלונם. כגורם בחיי־הנשואין
 נסיונו, סמך על פיתח, זה פסיכולוג

מעניינת: תיאוריה
 מינית, מבחינה הקרירות הנשים ״אחוז

 בארצות מאשר יותר בישראל גבוה הוא
 בדרך הם, מינית לקרירות הגורמים אחרות.

 משחקים בארץ וסוציאליים. אורגאניים כלל,
ומסו דת חינוך, כמו החברתיים, הגורמים

 לגבי הדבר אופייני ביחוד נכבד. תפקיד רת,
הארץ. ילידות

 ניתן בה בסביבד, שגדלו אלה בין ״דוזקא
 יותר רב למשל, בקיבוץ, כמו חופשי חינוך

 מינית. מבחינה הקרירות הנשים של מספרן
 החינוך בשיטות פסול משהו שיש כנראה

והמוס התרבותית ובאווירה בארץ הנהוגות
 הגורם משהו — הנוער גדל בה רית

הפריגידיות. לריבוי
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 המגוללים הגדולים, הרומאנים כל כמעט
 בונואז מסתיימים מרשימים, אהבה סיפורי

 קל מוצא זהו ובשלווה. באושר חיו הס
 את להמשיך רוצים שהיו אלה כי מאוד.

 לתאר צריכים היו הגדולים סיפורי־האהבה
ול להינשא שהצליחו לאחר גיבורים, כיצד

 לעבור צריכים היו אפורים, בחיים התחיל
 שייקספיר רק בלתי־נעימים. שלבים כמד,
 שלו ויוליד, רומיאו את בהרגו פיתרון, מצא

ממשי היו אילו אהבתם. של ברגעי־השיא
באושר. חיים היו אם ספק לחיות כים

 קץ עם מתים אינם האנשים רוב אבל
 בהם שאין נשואין ואין שלהם. הרומאן

 או כלכלי מיני, רקע על כלשהי התנגשות
 לעיתים המסתיימת התנגשות — חברתי

 כמדינת הנהוג החור, גם האסבגירושין.
? זאת מכין ישראל

 כגליון הפידרה בהמשך בך על
לגירושין.״ היפורים ״דרך הבא:
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