
 אנושי. אך חמור, מוצא חינם הגירושין
 פירוד על־ידי מופרים רבים נישואין

 הגירושין החוק. כסות ללא עזיבה או
 להתקיים שימשיך טראגי צורך הם
 יהיו עוד וכל נישואין שיהיו זמן כל

 אנושיות בתכונות מחוננים בני־אנוש
 אנוכיים׳ רגשניים, בעלי-מגרעות, -

לטעות. גם ועלולים לנסות נכונים

 ידי על ננרמיס הגירושין רוב אםה
 להינשא חזו: מני אחד שר רצונו

? אחד ?מישהו
זה. בעניין מספיקות ידיעות בידינו ין

3  ה־ ״משולש בעקבות המתעורר העניין 3
|  הגזמה לידי אותנו להביא עלול אהבה״ \

הש ״האדם שממלא התפקיד בראיית
 להינשא שואף הזוג מבני אחד אם לישי".
 שזוהי כלל בדרך אנו חושצים אחר לאום

בגי רצונה, או לרצונו. היחידה הסיבה
רושין.

ל הסוטה הזוג בן היד יכול האם אולם,
 במישהו לרצות או אחר, מישהו אחרי תור
 לשביעות היו הקיימים. הנישואין באב אחר,

לפת־ ואין מסוכר ענין הם גירושין רצונו?
פשטניות. בנוסחאות רו

 בגירושין השלישי״ ״האדם מעורב אם בין
 לשעבר, בן־הזוג כי נראה לאו, אם ובין

נישו בנסיין להתאקלמותו קצר זמן מבזבז
חדש. אין
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? יפה עולים שניים נישואין האם
ני כי להניח היה ניתן הסימנים כל פי

אולם, יפה. עולים אינם שניים שואין
 ורבים יציבים הם השניים הנישואין רוב
הו המציאות האושר. מלאי גם בהם

 הם גם המסתיימים שניים נישואין כי כיחה
למדי. קצר זמן מתקיימים בגירושין
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 מסתיימים הנישואין מבין כמה
? כנירושין

 גרושים לאנשים הנישאין סיכויי ואכן,
 אותו בני לאנשים בהשוואה יותר, גדולים

שהתאלמנו. או נישאו שטרם גיל

 הילדים מעורבים כמה עד
? בנירושין

 13,248 בישראל נרשמו תשט״ו שנת
:אומר הווי גירושין. 2,203־1 נישואין

 לשנה בהשוואה גירושין. אחוז 16.63
המש חיי ביציבות עליה ניכרת שלפניה,

 שנת של מהמספרים שמסתבר כפי פחה,
 — גירושין ;13,000 — נישואין תשי״ד:

אחוז. 18 כלומר: ,2,330
 בנקל משלים אינו המוסלמי הציבור גם

מ נישואין טכסי 1,024 לעומת גורלו. עם
כלו גירושין, 107 נערכו בתשט״ו וסלמיים

נער יום בכל אחד: בדיבור אחוז. 10,5 מר:
 שבעה לעומת נישואין טכסי 44 בישראל כים

גירושין.
 למשל, באמריקה, המצב מהו ונראה הבה
ממס רבע כי מראה בארצות־הברית הסיכום

 מלחמת־ תום מאז שם שנערכו הנישואין פר
ל בבתי־דין סיומו את מצא השניה העולם

 המלחמה, בתקופת שנערכו נישואין גירושין.
יציבותם. בחוסר ידועים לאחריה, מיד או
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למיניהן הדתות השפעת מה

אמ הוא הקתולים בקרב הגירושין חוז
והיהו הפרוטסטנטים של מזה קטן נם

 זאת עם למדי. ניכר הוא גם אך דים,
 הקתוליים הזוגות בקרב כי לציין יש

 וביטולי־הנשו־ העזיבה הפירוד, מקרי רבים
 לכן, והיהודים. מהפרוטסטנטים יותר אין
ה הדתות בני בין הבדל דבר, של ■בסופו אין

הגירושין. בתחום שונות
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? הגירושין באים מתי
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ביותר; הגירושין מרובים היכן
בל חוקיים גירושין במקרי נתחשב ם

 המקום את תופסת שמצרים הרי בד,
 שגם זמנים היו אמריקה. לפני הראשון,

ב בגרושיה. אמריקה על עלתה יפאן
 עלה וניו־זילנד שבדיה הולנד, בלגיה, אנגליה,

במ האחרונות כשנים הגירושין מקרי מספר
שבארצות־הברית•' מזו כפולה הירות

 השנייה, בשנה מתארעים הגירושין וב
 ואין להנישואין. ש והרביעית השלישית

יוצ הנישואין תנאי הפתעה. כל בכך
 כל כי עד הדוקה כה אינטימיות רים

לעין. מהרה עד נראית הזוג בחיי תקלה
 טוחנות החוק שטחנות בעובדה בהתחשב

המת מהזוגות רבים כי להסיק ניתן לאט,
 הגיעו לנשואיהם הראשונות בשנים גרשים

ני חדשי כמה לאחר כבר גורלית להחלטה
בלבד. שואין

בד שההחלטה בכך היא הטוב המקרה ד ן
 שחצי כך מוקדם. די באה הגירושין בר ■

 ילדים הביאו טרם המגורשים מהזוגות
לח גוברת נטייה אותה כן, כמו לעולם.

 ילדי כי לכך מביאה מחדש ולהינשא זור
 ומוב־ תקינים משפחה לחיי חוזרים מגורשים

חדסים.. לבתים נסים
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 הגירושין השפעת מהי
? ■הירדים ע?
ולהתחשבות. להגנה זקוקים מגורשים לדי ■
ההו צער כי היא לאמיתה האמת אולם ■

היל מצער יותר גדול כזה במקרה רים
עצמם. דים

 שאינו מםוכסך בית כי הוא, המודעות מן
 מאד רעה קרקע־גידול מד,תה באושר, שרוי

״למ בעקשנות המתמשכים נישואין לילדים.
 ומסובב־ת קשות בעיות יוצרים הילדים״ ען

 שונות בדרכים אותן המעבירים הורים בקרב
 את לדכא הורים שינסו כמה כל לילדיהם. גב

יע לא והתנגשויותיהם, אכזבתם מרירותם,
 תת־ תגובות של בצבוצן את למנוע בידם לה

 היפו־ הזולת, לחיי ירידה כגון: הכרתיות,
 כל ברחנות. וגילויי נחיתות רגשי כונדריה,

 אי־בטחון רגשי הילדים בלב יוצרים אלה
ומבוכה.

המוצל הילדים מספר כי מקרה, זה אין
בהר גדול המגורשים־כחוק בני בקרב חים
 בבית שגדלו ילדים שבקרב מזה יותר בה

ואומללות. מתיחות רתי אך שבור״ ״לא
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 בהשגת ההקזה משפיעה האם
? ריבויים 7ע גירושין

■  מקרי להגדלת גורמת היא אין אולם ן. ן■
 מפירוד כתוצאה הבאים הרס־משפחות

 הם הגירושים בהן בארצות אף ונטישה. ^
ד,ני־ כי הדבר פירוש אין איסור בחזקת

 שה־ הרי מוזר, הדבר שייראה כמה עד
 יותר. ומאריכי־ימים יותר יציבים הם שואין
 מעודדת אן חוקיים גירושין בהשגת הקלה

 שלמרות משום זאת להינשא, צעירים אנשים
 שאינם הם יודעים קבוע בזיווג השלם רצונם
מנוס. ממנוס שאין צעד עושים
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 בפרשת לסכם :״תן אם-פן, מה,
הגירושין?

 עתיק־יומין סיכון בחינת הריהם גירושין ן■■
או אינו איש האדם. בחיי ובלתי־נמנע |

 אוהב אינו שאיש כשם גירושין. הב | !
 לערוב ניתן לא חוסר־עבודה. או מחלה

 ניתן שלא כשם ברי־קיימא, יהיו נישואין כי
 ברוך־כשרונות, בריא, יהיה האדם כי לערוב

בעל־אמצעים. או
 בנישואין להמשיך אנשים על לכפות אין

 הטובה הדרך• רצונם. את משביעים שאינם
להי החתירה היא הגירושין למניעת ביותר

 ולהביא ביותר המתאים לאדם בראשונה נשא
המשותפים. לחיים וגמישות סובלנות בגרות,

מחול החיים הנמנע. בגדר אינן שגיאות
ה וגבול מראש לצפותם שאין שינויים לים

 אי־פעם. נפרץ האנושית והסובלנות סבלנות
 נוהגים המתגרשים בפני האשמות בהטיחם

 זו גישה בחוסר־תבונה. הבלתי־מגורשים
שב אלה של קנייניהם קרובות, לעתים היא,

חס אך נישואיהם, בחיי מרוצים אינם עצמם
המתגר בהאשמת לנתקם. האומץ את רים
 כלפי תת־הכרתית תוקפנות הם מבטאים שים
 רוצים היו עצמם שהם מה העושים אלה

מכך. נרתעים אך לעשות,
 יש הקורא. של גישתו תהיה אשר תהיה

 הם הגירושים מן ביותר הסובלים כי להבין
 לידי מגיעים אלה ואם בהם, המעורבים אלה

 מתוך נעשה זה אין המשותפים, חייהם ניתוק
 שחייהם משום אלא לגירושין־לשמם, שאיפה

ואושר. סיפוק חסרי
 הקושי בגלל רבים אנשים אומללו בארץ
 מתנגד הזוג מבני כשאחד גירושין בהשגת

 סחיטה. לשם ואם נקמנות מתוך אם לכך,
 מוסד לידי החלטה במסירת כרוך זה דבר
 הצרכים לסי לא הליכותיו את הקובע דתי,

 פי על אלא המודרנית, החברה של האנושיים
לגמ אחרת לתקופה שהותאמו דתיים חוקים

רי.
תג להינשא צעירים של נכונותם כי יתכן,

מיו אזרחי שבית־דין ייקבע אם בהרבה, בר
 מנוסים. סוציאליים מומחים בהשתתפות חד,

 שבו מקרה בכל גירושין לאשר מוסמך יהיה
 חיי לתיקון סיכוי אין ששוב למסקנה יגיע

הנישואין.

 בכל כמעט מאד ניכרת בגירושין העלית
 את בדיוק לדעת אין המתקדמות. הארצות

 כי ברי אך לחוק. שמחוץ הפירודים מספר
 לא במדד, טראגיות הן אלה ,מקרים תוצאות
חוקיים. שבגירושין מזו פחותה
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 המגורשים רוב האם
ומתחתנים? חוזרים
 בגיל נערכות החתונות שרוב כיוון ן.

גב בממוצע׳ שנה 20 — (נשים צעיר
 באים שהגירושין וכיוון ; )23 — רים

לעיל, שצויין כפי בהקדם, בדרך־כלל
וע ברובם צעירים עודם שד,מתגרשים הרי

חדש. בן־זוג למצוא שויים
 אלה מבין אחוז 75כ־ כי הוכיח המחקר
שבו 1948ל־ 1943 השנים בין שהתגרשו

ש אלה מבין .1948 סוף עד מחדש ונישאו
 נישאו 1943ל־ 1934 השנים בין התגרשו

.1948 עד אחוז 86כ־ מחדש
 תתחתני את :פשוט פתרון ״יש
!״צילה עם ואני סלומון עס

 סי של הפסקה — ועכשיו
!״לארוחת-צהרייס דקות

940 הזה העולם
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