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  תקציר

לעמוד על  ןהמחקר עוסקת במציאות השבר הזוגי בעידן המודרני ובניסיו-עבודת
כנית התערבות חינוכית במסגרת הלימודים תעל מנת להציע  – שורשי המצב

 –מכת הגירושין נובע מ" רפואה מונעת"הצורך במעורבות חינוכית בבחינת . הגבוהים
  .כתופעה קיומית במציאות הזוגית מכת הדור

תיקי גירושין משפטיים  118-כמותי ניתחנו את עילות הגירושין ב-במחקר האיכותני
ובו  ,פי מודל מובנה- לעילות הגירושין נחקרו ע. של אוכלוסיה אורתודוכסית וחילונית

על מנת לתת כלים ספציפיים  – זאת .עמדנו על העילות השכיחות ומרובות האחוזים
  .שהופיעו באחוזים גבוהים בקורס ההתערבות ,מודדות עם העילותלהת

בעיות : כגון ,המחקר העלו את העילות העיקריות והבולטות בגירושין תוצאות
  .מכלל העילות 50%המהווים מעל  ,"אישיים-ןיחסים בי"בתקשורת ו

להשכלה המסקנה האופרטיבית מהמחקר היא הצורך במעורבות חינוכית במוסדות 
  .גבוהה

  

  מבוא

חשוף ולהבין את סיון ליובנ במציאות השבר הזוגי בעידן המודרני הנוכחי התמקדהמחקר 
הצורך  .גבוהיםהלימודים הלהציע תכנית התערבות חינוכית במסגרת כדי  – שורשי המצב

מכת הדור שהנה , מכת הגירושיןמ נובע – 'רפואה מונעת'בבחינת  ,במעורבות חינוכית
 ,לוי; 1997 ,כהן(אוניברסלית הישראלית וה, במציאות הזוגית כתופעה קיומיתומסתמנת 

אשר  ,הראשון מסוגושהנו , מודל ייחודימניתוח ממצאי המחקר נבנה  ).2003 ,נרדי; 2001
להבינן ולהציע תכנית התערבות למניעה מוקדמת של  כדי – גירושיןלמנתח עילות ה וּפֶ מַ ְמ 

  .אשר עלולות להוביל לגירושין ,בעיות

  

  

  

  
  

 –קורס יסוד בנישואין ; התערבות חינוכית; עילות גירושין; שבר זוגי; נישואין  :מפתח-מילות
  .באקדמיה

  נישואיןלכמחוון לקורס הדרכה  –ין ילות גירושמודל ע

  יעל שחור
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  אורטי ואמפירירקע ת
אבות נקרעים  :המשפחה בעקבות הגירושין הן קשות התפרקותמשפחתי ו-תוצאות הכשל הזוגי

אמהות נקלעות למשבר  .גבוהות נכנסים למחויבויות כספיות ואף ,מילדיהם ויורדים מנכסיהם
. הילדים-עם גידול בגפן ות להתמודדאינן מצליח ,וכתוצאה מכך, רגשי וכלכלי, חברתי, אישי

והתוצאות מטביעות  ,הפיך-נגרם להם נזק בלתישילדים רבים חווים את חוויית הפירוד באופן 
 ולרשטייןו( יכולתם להקים תא זוגי ומשפחתי בריא ותקין-בחוסר – חותמן בעתידאת 

  . )2005-2003, קדרי ווייס-הלפרין; 1995 ,ברקסליו
שיעור הגירושין בקרב אולם , )1993, פלדמן( ב מתגרשים"שואים בארהמכלל הזוגות הנ מחצית

מספר הגירושין . אף הם אינם מחוסנים מנגע זה אם כי, תורה הוא נמוך בהרבה-יהודים שומרי
 .מתרחשים בשנים הראשונות לנישואין רובם .השנים האחרונות 20במשך  שלושהעלה פי 

נגרם סבל רב יותר לכן ו ,ין הראשונות גדול יותרבמשפחות דתיות מספר הילדים בשנות הנישוא
 ,נרדי ;1985 ,נפייר( רהפצעים עמוקים שאינם מגלידים במה יוצריםאשר , בעקבות הגירושין

שתפקידם  ,כי הוריהם ,הם חשים :קשות הן ההשלכות על חיי הילדים ).1982 ,היילי ;2003
 - בהמשך להביע הם עלולים של כךבו ,הם מרגישים נבגדים ;נטשו אותם ,להעניק להם ביטחון

החברה כי  ,מצופה – עקב השלכות קשות אלו. )1999, רדיןו גפן( אמון בבני אדם- חוסר חייהם
יעיל מֻכוון וחינוך  כגון, מנע-לתרופת – ובראש וראשונה, משאבים נאותים לפתרונותתעמיד 
 ,אברמסון( שיות הבית והמשפחהחיזוק אשם ל ,משברמצבי הלפני משפחה והדרכה -לחיי
  . )1997 ,סולברג; 2005

ן הגבוה בחברה המערבית והיהודית הגירושי כי שיעור, הגישה המקובלת כיום גורסת
 מודרנית המתירנית בגישתה-תוצאה של רוח התקופה המודרנית והפוסט הנוהמודרנית 

ת עּוָד ר מּוחוס ).2001 ,לוי( השקפתיואולוגי איד, ערכי ,בעידן שינוי תפיסתי, מגוונת בערכיההו
; 1994 ,גריי( הזוגיות כיום-חיי שלעומק הם מהמאפיינים להדדית  ההבנ-מגדרית וכן חוסר

מיומנויות בהכנה לקראת לו תעּודָ מּול, העמקהלפתיחת אשנב לתובנות ו, לפיכך. )1991 ,טנן
הגבוהים  הגירושין שיעורילצמצם באופן משמעותי את  העשוי – זוג-הזוגיות והבחירה בבן

העולם -השקפת, במילים אחרות ).1998 ,רבין ;1995 ,ובלקסלי ולרשטייןו; 2005 ,רמסוןאב(
ה יוהיא העומדת בבסיס העלי ,המערבית המודרנית מחלחלת בהתמדה לעולם האורתודוכסי

 ,לוי( יותר נורמטיביים ומקובלים בהלהפכו ש, והיקף הגירושין הניכר בקהילה האורתודוכסית
הן מההיבט של חשיבות הנישואין ביהדות , הדרכהכאן נובע הצורך במ. )1993, פלדמן; 2001

הנוצר מחמת החיכוך בעולם  ,הקונפליקט והן מבחינת, )1979 ,הכהן ;1989, בצרי( וקדושתם
בין מימוש עצמי לבין מחויבות לזולת ולכלל , מודרני בין ערכי המשפחה לערכי החירות-הפוסט

תוקף מחמת ההפרדה -במשנה ההדרכה סית נחוצהאורתודוכהבחברה הדתית ). 2001, לוי(
. בת זוג/בבן ידיעה ולהיעדר הכרה הדדית טרם הבחירה-הגורמת לאי, החינוכית שבין המינים

 ,דבר – מת לסדקים בשמירת המסורת היהודיתגור – ההיחשפות למתירנות שבעולם המערבי
ל הציבור לור לכבר, כיום. )2001, לוי; 1989 ,בצרי(המחייב הדרכה בהתמודדות זו 

לב ניכרת להכנה - שיש להקדיש תשומת, )חסידי ולאומי, ליטאי(על זרמיו האורתודוכסי 
מחשבתיים , נושאים הלכתיים – ובכלל זאת ,נישואין כחלק מההכנות לחתונה-ולהדרכה לחיי

ולהדרכה למידה מתן מסגרות להכרח בה, עם זאת ).1997 ,סולברג( ומעשיים בתחום האישות
 בגיל המתאים ליצירת זוגיותבהם לומדים צעירים  אשר ,במוסדות האקדמייםואין ניש-טרום

  .אינו מובן כלל –

היעדר נורמות ברורות ורציפות  ,בחברה המודרנית .מרובות ציפיותבכל זוג מגיע לנישואין 
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. )1995, קסלילולרשטיין ובו ;1989, בצרי( גדול לשברלעתים קרובות  גורםבנושאי נישואין 
הנישואים עצמם אינם . בפני עצמומהווה כישלון  – ה לנישואין ללא מודעות והכנהכניסה

על מנת ליצור . )1989 ,בצרי( זוג נכספים לה-שבני, לפתיחות ולחמימות, מביאים לקרבה
עלבונות ולפתור בעיות ועל על אכזבות , יש להתגבר על מעצורים – יחסים חיובית-מערכת
 עבודה על הקוגניציה ועבודה רגשית, עבודת המידות, מחשבה, הכנהידי -על – זאת .תקשורת

  .)1985, פיירנ(

דופן -מהווה תחום אותנטי ויוצא הנישואין-ההדרכה בנושאי אישות בגיל, בחוג האורתודוכסי
חל מהפך משמעותי בתחום  בעולם המערבי האוניברסלי .2000-בראייה העולמית של שנות ה

- המוצאות את ביטוין בנורמות התנהגות ובמדף, מתירנות עד כדי – לפתיחות" שבינו לבינה"
  . שמפגינים נערים ונערות מרחבי העולם ביחסי אישות ,וכן בהתמצאות, פריםהס

זוגיות מההיבט - בישראל ובעולם מודרכים לחיי אורתודוכסייםבחורים ובחורות , מנגד
אין . האישות ביניהם המעשי והמחשבתי ומקבלים הנחיות לבניית בית ולכינון יחסי, ההלכתי

יסוד בבסיס - כמושגי יםהמעוגנ ,הקדושה והטהרה, הצניעות, הפרישות, שהתמימות ,ספק
השומרים על התום , הנוער- הדרכה מרוכזת מעין זו לבני יםמצריכ – חינוך הנוער האורתודוכסי

להדרכה חשובה זו יש להוסיף במנותק מנישואין את  .למרות המתירנות הרווחת בתחום –
; 1997, סולברג; 1995, ויניקוט; 1977, הרפנס(המוצעת ליחסים זוגיים  ,כנה הכוללתהה

  ). 2002, יק'סולוביצ

כלים , האמור להקנות מודעות עצמית ,במסגרת קורס יסוד נוינתההדרכה והמעורבות -כניתת
ות תובנות וידיע, יסוד בזוגיות-מושגיהקורס יכלול  .אישית וזוגית- ומיומנויות לתקשורת בין

. יסוד מכוננים בזוגיות-ד אתי זוגי וערכיוק ,זוג-קריטריונים לבחירת בן –כן -כמוו ,מגדריות
  ).1997 ,סולברג; 2002, אבינר(זוג ראלי -במנותק מנישואין ומבן – זאת

ובמסגרתה כל  ,ז להפנמה של נבכי הזוגיותָר רה וזָ פְ כנית ההתערבות תהווה תשתית בריאה ומַ ת
-לות לקראת הבחירה של בןסית פוטנציאלית תבנה את רמת המוכנות והבׁשֵ אורתודוכ" הַּכּלָ "

  .זוג והחיים הזוגיים הלכה למעשה

תהליכית ותוך שימוש באסטרטגיות , חווייתית, ההוראה והלמידה תיערכנה בדרך סדנתית
  .)1987 ,לזרוביץ ופוקס-הרץ ;1994 ,ארי- בןו' ריץ(חלופיות בהוראה 

, זוגיות ומשפחה במסגרת הנישואין הבוגרים-וסקים בהנחיה לחייהע ,קיימים מוסדות ,אמנם
  . מנחים כחלק מהכשרה מקצועיתמוסדות  –וכן 

הניתן לכל  ,יסוד-צורך בקורס יש" רפואה מונעת"שבמסגרת , הייחודיות בהצעה זו היא הטענה
  ).2000, לפידות; 1979 ,הכהן(צעירה במסגרת לימודיה האקדמאים 

  :הן שאלות המחקר, לפיכך

  ? )כפי שהן מתועדות בתיקי גירושין משפטיים( מהן העילות השכיחות לגירושין) 1(

   ?כיצד ?גירושין בקבוצות אוכלוסייה שונותעילות האם ניתן לאפיין ) 2(

מה ניתן לעשות , ואם כן ,היסוד של הזוגיות-בעיות בערכינתפסות כעילות הגירושין  האם) 3(
  ? למניעה מוקדמת של בעיות אלו
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  שיטהה

 כדי – של סדרת חקרי מקרה, המשלבת ניתוח איכותני עם ניתוח כמותי ,המחקר בוצע בגישה
   מסמכיםהופק מהעילות גירושין וכשל הנישואין מודל . לחשוף מגמות ודפוסים שיטתיים

בעיות ה, חקירת עילות הגירושין המתעדים את, הדין הרבני- תיקי גירושין של בית 118-שב
  .וכשלי הזוגיות

אפיונים הייחודיים והזהות הייחודית לנסיבות הגירושין מהם ה ,לבחון ת הניתוח הייתהמטר
  ' עמ, 1997, יהושע-בן צבר( הם קיימיםו במידה, והחילונית באוכלוסייה האורתודוכסית

להוביל למציאת דרך להכנה מתאימה  יכולההבנת הכישלון ונסיבותיו . )2003, שקדי; 106-49
ם בתיקידליית עילות גירושין שכיחות . בעתידגירושין -העשויה לתרום למניעת, נישואין-לחיי

באמצעות , כבסיס לחינוך לנישואים טובים אפשרה להבין ולתכנן תכנית התערבות – משפטיים
  ).מחוון( "עשה"ו" אל תעשה"עקרונות של  הגדרת

  

  הנבדקים

-2002בשנים נמצאו  – מגוונותבנסיבות  הםכישלון נישואישעקב  ,תיקים של זוגות 118נבדקו 
הנבדקים כללו זוגות . הדין הרבני- בביתנדונו תיקיהם המשפטיים . גירושין-תהליכיב 2005

 תשובה-עליב, מסורתיים, לאומיים-דתיים, חרדים ,אורתודוכסים: מהמגזרים הבאים
ילאי ג ,משך הנישואין, אקונומי-סוציושנותחו היו מגוונים מבחינת מיצב התיקים . םיוחילוני

  .יונסיבותו הגירושין

  .הגירושין שלהן נכללו במדגם-שתיקי ,משפחותרמת הדתיות של ה מתאר את 1וח ל 

  

 (N=118)התפלגות המשפחות לפי רמת דתיות : 1לוח 

  %   N   רמת דתיות 
  39.8  47   חילונים
 44.9  53   דתיים

 47.0  18  מסורתיים 
  7.6  9  תשובה-בעלי 
  22.0  26 דתיים לאומיים 

  15.3  18  חרדים
 100.0  118  כ"סה

  

  שנות נישואים עד המשבר

-שהוביל לפתיחת תיק ,המשבר עד הזוג-בנישל נות הנישואין ניתוח התיקים לפי מספר ש
שנות  20מעל ; 53.9% – שנה 20עד  ;19.2% – שניםעד חמש  ;10.6% – עד שנה: גירושין
  .22.1% – נישואין
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  המסמכים וניתוחם

ה דינ-נתבע או התובע או עורךה ידי- עלשנמסרה  ,הכולל את האינפורמציה ,גירושיןה-תיקנותח 
גם  כללו – אקונומיות החלשות-הגירושין של השכבות הסוציו-תיקיהמסמכים ב .של התביעה

גם  ות אלה כולליםח"דו. ותוא ותומאבחנ בזוג ותהתומכ ,ותהרשויות הסוציאלישל חות "דו
ניתוח  כןו, המשפחה בכללותהעם הילדים ו עם ,האישה עם ,עלעם הבשקוימו  ,שיחות אישיות

 ,מסמכיםהשל , עדויותהניתוח תוכן איכותני שיטתי של  בוצע. מפגשיםהעל המבוסס  ,מעמיק
 ;49-106' עמ, 1997, יהושע-צבר בן( הגירושין-בתיקיעדו שתו ,אירועיםהשל תעודות וה של

  .)2003, שקדי

העשויים לתרום  ,זוהו ותועדו משתנים – בכללותם לאחר קריאה הוליסטית של התיקים
אשר לאחר , וזוהו תמות בולטות וחוזרות, פי מאפיינים ייחודיים של הזוגות-להבנת העילות על
  . אשר היוו את הבסיס למודל, מוינו לקטגוריות של עילות גירושין – הליך של תיקוף

בצורה  המידע מועבר :מגבלותנושא בחובו מספר  – כבסיס למחקר ניתוח מסמכים משפטיים
פרטי הטיעונים  ל"ר ,)טוען רבני או עובד סוציאלי, דין-עורך ידי-על( עקיפה ולא ישירה

המועבר  ,גם מידע. טוען רבניאו , עובדת סוציאלית, דין- עורך: גורם שלישי ידי-עלמועברים 
 ,המתדיין ידי-לעישירות המועבר  ,מידע. אדם נוסף ידי-עלמשוכתב , המתדיין ידי-עלאישית 

 הוא עד כמה ,לא ברורלפיכך  .מועבר בקונטקסט של התדיינות – הזוג- אחד מבני ,התביעה- בעל
  .אמין

כיוון שהזוג הגיע להסכמות מחוץ , העילות פרטיכל גירושין לא נמצאו התיקי כי בחלק מ ,נדגיש
פרטי קתי רק בתיקים בעלי עסשהרי  ,הוצאו מהמחקר התיקים אל(המשפטיים  םלדיוני
  ).עילות

שהוביל  ,התהליךתיעוד של חסר לרוב  – בעיבוד הנתונים של תיקי בית הדין, כן-כמו
  . משברעד ליחסים ה-ידרדרות מערכתלה

  

   אתיקה בביצוע המחקר

קשתי יב – שהם סודיים ואישיים, רשות שופטת קוחותלָ , "המתגרשים"על מנת לעסוק בתיקי 
הדין הרבניים בירושלים בתנאי -ל בתי"מחקר ממנכוקיבלתי רשות מפורשת לעסוק בתיקים ב

 ,אין אזכור כלשהו, על כן. שמירת סודיות ואנונימיות של הנפשות הנוגעות בדבר :אתי יסודי
  . המתדיינים הזוג-בניעבודתם של ומגוריהם  את מקומות ,שמותיהם את ,המזהה את זהותם

  

  משתנים ועיבוד נתונים

  : באיםהם משתניהוגדרו ה – תוכן של תיקי הגירושיןו בניתוח השזוה ,על בסיס התמות

 דתיות המשפחה 
  .חרדי=5; דתי לאומי=4; בעל תשובה=3; מסורתי=2; חילוני=1

  )מקצועי עיסוק, הוגדר על בסיס מאפייני תעסוקה() א"סס(אקונומי -סטטוס סוציו

  ;)בעלי בעיות ,לא עובדים( מאודנמוך =1

  ;)וק בעל סטטוס נמוךעיס ,לא עובדים(נמוך עד בינוני =2
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  ;)אבל לא בסטטוס גבוה ,אין בעיות, מקצוע/יש עיסוק(בינוני עד גבוה =3

  ;)השכלה ותעסוקה(גבוה =4

 פער ברמת הדתיות  

  אין פער=0 ;יש פער=1

 בעל/מוצא אישה  

; םאתיופי=4; המזרח- עדות בני=3 ;מדינות חבר העמים=2; םאשכנזי=1
  .ישראלים=5

 השכלה  

  .אקדמית/ישיבתית=5; ישיבתית=4; אקדמית=3 ;וניתתיכ=2; עד תיכונית=1

 גירושיןפותח תיק ה 
  .שניהם=3; הבעל=2; האישה=1

  :כן תועדו- כמו

   ;גיל בעת הנישואין של האישה והבעל * ;מספר שנות נישואין *
 .מספר ילדים * ;גיל האישה והבעל בעת פתיחת התיק *

  

 - קטגוריותבאחת משש הקטגוריות והעילות בכל  ב סך העילות הכולל וסךחושַ  ,נוסף לכך
  ).הגירושין-תיקי(שזוהו בניתוח המסמכים  ,המשנה שלהן

) תקן-ממוצעים וסטיות, שכיחויות ואחוזים(עיבוד הנתונים כלל סטטיסטיקה תיאורית 

 & Goetz;43-44' עמ, 1986, מרום-בייט) (מקדמי מתאם פירסון וספירמן ,מבחן (והסקתית 

Le Compte, 1984 .(  

  

  םממצאי

  :פי סדר שאלות המחקר-צגים להלן עלהממצאים מו

כפי שהן מתועדות בתיקי ( מהן העילות השכיחות לגירושין, הייתה שאלת המחקר הראשונה
  ?)גירושין משפטיים

הופק מניתוח ש ,עילות הגירושיןמודל המשנה של -מציג את הקטגוריות וקטגוריות 2לוח 
 -הקטגוריות הנכללות בקטגוריות-הכולל גם את תת ,רטהלוח המפו( עילות הגירושיןהתוכן של 
  : )2לוח  1מוצג בנספח  – המשנה
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  תיקי הגירושיןשהופק מניתוח תמטי של גירושין עילות מודל : 2לוח 

משנה-יתקטגור)אחוז מכלל העילות( קטגוריה
  פיטורין. 11  )%8.6( גורמים כלכליים. 1

חובות כספיים. 12  
אבטלה . 13  
ביטחון תעסוקתי . 14  
  דירה תכופים-מעברי. 15  
בוסר-נישואי. 21  )2%( נסיבות הנישואין. 2

 נישואין בעקבות הריון. 22  
 הזוג-בחירה מוטעית של בן. 23  
  נישואין ללא אהבה. 24 
הזוג שהובילו לגירושין - בעיות אישיות של אחד מבני. 3
)17.2%( 

 עיסוק בזנות, התפקרות והפקרות. 31

עקרות. 32 

מחלות . 33  

  התמכרויות. 34 

תכונות אישיות. 35 
אחריות העדר העדר מחויבות למשפחה ו. 36  

  כלפיה
תפקוד כללי-חוסר. 37  
  הסכמה על גבולות הנישואין-אי. 41  )54.1%( אישיים-יחסים בין. 4
"אישה מורדת. "42 

  )ריח, מראה(הזוג -מאיסה בבן. 43 

תאלימות פיזי. 44 

  אלימות נפשית ומילולית. 45 

רות מוסריותעבֵ . 46 

בגידה. 47 

  יחסים מעורערים ומרוחקים. 48 

  "זוגיות- שבירת"איום ב. 49 
הבדלים באישיות . 51)8.8%( הזוג-בניפערים בין . 5
  פערים בערכים. 52  

א "הבדלי מוצא וסס. 53 

  הבדלי תרבות ומנטליות. 54 

ההשכל-פערי. 55 

  גיל-פער. 551 

או הסכמה ביחס למספר הילדים -חוסר. 56 
 לידת ילד בכללל

הילדים  הסכמה ביחס לחינוך- חוסר. 57 
  וגידולם

  מחלוקות בענייני כספים. 58 

 )פער תורני(שוני בדתיות . 59 
 הזוג- ןמשפחה מסיתה נגד ב. 61)9.4%( יחסים עם המשפחה המורחבת. 6
  הזוג-ת בןסחטנות של משפח. 62 

 הזוג -מגורים בבית הורי בן. 63 
 הזוג-שתלטנות של הורי בן/ דומיננטיות. 64 
יחסים סימביוטיים עם משפחת המוצא . 65 

  )הזוג הוא ילד יחיד במשפחתו-בן(
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משנה-יתקטגור)אחוז מכלל העילות( קטגוריה
 הזוג בהוריו-תלות אחד מבני. 66 
  יחסים מופרעים במשפחת המוצא. 67 

  

 758הכול צוינו -בסך. ן רב של סיבות ועילות לגירושיןמגוו הפיקגירושין התיקי  118ניתוח של 
-סטיית; עילות לתיק 6.4 – בממוצע(עילות שונות  31-בכל תיק צוינה בין עילה אחת ל; עילות
  ). 4.4 תקן

  :לשש קטגוריות ראשיות קובצו העילות

הזוג -בניבעיות אישיות של אחד מ )3( ;)2%( הנישואין-נסיבות )2( ;)8.6%( םגורמים כלכליי )1(
; )8.8%( הזוג-פערים בין בני )5(; )54.1%( אישיים-יחסים בין )4(; )17.2%( שהובילו לגירושין

  . )9.4%( יחסים עם המשפחה המורחבת )6(

מעל מחצית מעילות  כי ,נאמר המחקר הראשונה-שאלת לעכי במענה , עולה 2מעיון בלוח 
) 13.1%" (אלימות נפשית ומילולית" – קרובעי, "אישיים-יחסים בין"נבעו מ) 54.1%(הגירושין 

  ).13.1%(" יחסים מעורערים ומרוחקים"ו

בעיות אישיות של אחד "הקטגוריה הבאה בשכיחותה היחסית בקרב כלל הנבדקים הייתה 
  ).8%" (תכונות אישיות"ובעיקר  –)17.2%" (הזוג שהובילו לגירושין-מבני

 בהן בלטהו, )9.4%" (משפחה המורחבתיחסים עם ה"הקטגוריה השלישית בשכיחותה הייתה 
   ).2.9%" (הזוג-משפחה המסיתה נגד בן"

  

רושין בקבוצות אוכלוסייה גיעילות האם וכיצד ניתן לאפיין  ,בחנה שאלת המחקר השנייה
  ?שונות

  . פי מאפיינים שונים של הנבדקים-נותחו העילות על, מענה על שאלה זאתכ

  

  רמת הדתיות של המשפחה

העילות שנמצאו בתיקים לפי רמת הדתיות של  758מציג את התפלגות  2בנספח  3לוח 
כי מספר העילות הממוצע לתיק הגבוה ביותר נמצא בקרב זוגות , מעיון בלוח נראה. המשפחה
עילות  6.4; )תיקים 18-שהופקו מ ,עילות 143, כשמונה עילות בממוצע(אורתודוכסיים - אולטרה

וכשש עילות , )תיקים 53-שהופקו מ ,עילות 340(ים בממוצע בתיקים של זוגות אורתודוכסי
  ). תיקים 47 - שהופקו מ ,עילות 275(בממוצע בתיקי חילונים 

מכלל תיקי ש, מעלה – ן יחסי לפי רמת הדתיות של הזוגותהשכיחות ביותר באופ ,עיון בעילות
ביותר הקטגוריה השכיחה  – )עילות 143( אורתודוכסיות-המשפחות האולטרה 18גירושין של 

מהן ו, מכלל העילות התמקדו בקטגוריה זאת )48.3%(עילות  69": אישיים-יחסים בין"הייתה 
  ". אלימות נפשית ומילולית"התמקדו באשר  ,)עילות 25( 17.5%

 - דתיות לאומיות ובעלי, מסורתיות(המשפחות האורתודוכסיות  53גירושין של - מכלל תיקי
 182": אישיים-יחסים בין"השכיחה ביותר הייתה הקטגוריה  – עילות 340שהעלו , )תשובה
התמקדו ) עילות 41( 12.1%מהן ו, מכלל העילות התמקדו בקטגוריה זאת) 53.5%(עילות 

  ". יחסים מעורערים ומרוחקים"ב) עילות 51( 15%-ו" אלימות נפשית ומילולית"ב
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  :עילות 275המשפחות החילוניות צוינו  47מכלל תיקי גירושין של 

מכלל העילות  )57.8%(עילות  159": אישיים-יחסים בין"שכיחה ביותר הייתה העילה ה
 13.5%-ו" אלימות נפשית ומילולית"התמקדו ב) עילות 33( 12%מהן ו, התמקדו בקטגוריה זאת

  ). 11.3%, 31" (בגידה"חה הייתה כיעילה נוספת ש". יחסים מעורערים ומרוחקים"ב) עילות 37(

  

  זהות פותח התיק

 אישההבעל או ה: זהות פותח התיקפי -מציג את התפלגות עילות הגירושין על 3בנספח  4לוח 
  ). הזוג-בניידי שני -שנפתחו על ,לא נכללו בניתוח זה תיקים(

 -ב :"אישיים-ןיחסים בי"בקרב נשים וגברים כאחד הייתה ביותר השכיחה  ותהעילת קטגורי
 14.4%-בו ,"ים מעורערים ומרוחקיםיחס" צוינה העילה – פתחו נשיםשן התיקים מ 16.1%

עילה שכיחה נוספת בקרב הנשים ". הזוג שהובילו לגירושין- בעיות אישיות של אחד מבני"
  ). מן העילות 14.8%" (תיחסים עם המשפחה המורחב" הייתה

בעיות " :העילות בקטגורי – צוינה בשכיחות גבוהה יחסית, גבריםידי -שנפתחו על ,בתיקים
 )16.4%" (אלימות נפשית ומילולית", )18.3%" (הזוג שהובילו לגירושין-מבניאישיות של אחד 

   ).12.2%" (יחסים מעורערים ומרוחקים"ו

 ,תיקיםלבין  ,נשיםידי -שנפתחו על ,העילות שצוינו בתיקים יש דמיון ביןכי , ניתן לסכם
   .גבריםידי -שנפתחו על

  

  של המשפחה )א"סס(אקונומי -סטטוס סוציו

עד בינוני  א נמוך"מסס –מעל רבע , )21.4%( מאודא נמוך "הנבדקים הם מססכחמישית מ
  . א גבוה"מסס – 8.7%-ו ,בינוני גבוה – 42.7%, )27.2%(

כי בכל שכבות , )4בנספח  5לוח (העלה של המשפחה  א"ניתוח עילות הגירושין לפי סס
זאת צוינו בשכיחות בקטגוריה ". אישיות- בעיות בין"כמחצית העילות התמקדו ב האוכלוסייה

א "בעלי סס). 18% –א נמוך "בעיקר בקרב בעלי סס" (אלימות נפשית ומילולית"גבוהה יחסית 
  ). 28.7%" (בעיות כלכליות"נמוך ציינו גם 

 -בעיות בין בני" ,)16%" (יחסים מעורערים ומרוחקים: "בינוני בלטו-א נמוך"בקרב בעלי סס
בקרב שתי הרמות ). 12.3%" (ימות נפשית ומילוליתאל"ו) 14.8%" (הזוג שהובילו לגירושין

א "בקרב שתי רמות הססאשר בשיעור יותר מכפול מ" אלימות פיזית"הנמוכות צוינה 
" הזוג שהובילו לגירושין-בעיות בין בני"בעיקר צוינו  – גבוה-א בינוני"בקרב בעלי סס. הגבוהות

הזוג - בעיות בין בני"בעיקר צוינו  ,א גבוה"בקרב בעלי סס". אלימות נפשית ומילולית"ו) 18%(
  ).20.8%" (יחסים מעורערים ומרוחקים"ו) 20.8%" (שהובילו לגירושין

כי בכל שכבות האוכלוסייה עילות הגירושין מתבססות בראש ובראשונה על  ,ניתן לסכם 
   .הזוג-היחסים בין בני

ינות משפחות מרמת כי עילות גירושין דומות מאפי ,נראה – שאלת המחקר השנייה לעבמענה 
  . ת התיק/ללא קשר לזהות פותח, אקונומית שונות-דתיות ומרמה סוציו
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  דיון

לות הבׁשֵ , לכןו, המוקדמות 20-לרוב בשנות ההנו נשים אורתודוכסיות  בקרבהנישואין -גיל
ה ַהַּכּלָ בו  אשר, הגיל, יםהאקדמי יםחופף לגיל הלימודזה גיל טווח . נמוכה – הקיימת לנישואין

נשים ל" סמינרים" –ים תורני או/מסגרות לימודים אקדמיים ופוטנציאלית נמצאת בה
הדרכה ללהנחיה ועיתוי זה מתאים להתערבות מערכתית  ,לפיכך .אורתודוכסיות- אולטרה
  .זוגית

, שנים 20-מעל מחציתם היו נשואים בין שש ל(נישואין רבות -רוב הזוגות מתגרשים לאחר שנות
מספר העילות הממוצע לתיק הגבוה ביותר נמצא , כן-כמו. )נות נישואיןש 20מעל  – וכחמישית

ניתן לראות בפער זה ; יםילעומת אורתודוכסיים וחילונ, אורתודוכסיים-בקרב זוגות אולטרה
  ". מים עד נפש"ים מתגרשים רק כאשר הגיעו יכי זוגות חרד, עדות למסקנה

הן תועלנה ש ,דאיואך קרוב לו ,הנישואיןההדרכה וההנחיה לפתור את כל בעיות  ן שלאין בכוח
. רוב לשליש מהנישואין נשברים כבר בחמש השנים הראשונותמאחר שק – זאת .המקריםברוב 

ערכיה ש ,הגירושין באוכלוסיה זו-שיעוריאת  ותמוריד והנחיה והדרכה היש ,קרוב לוודאי
   .הנישואיןמקדשים את 

מיד  – לרוב, הנישואין הראשונה- ים בשנתמתגרשמן הזוגות  10% כי, עוד עולה מהממצאים
לוגית עומדת במוקד ואו פת/בעיה אישיותית ו הכי במקרים מעין אל ,נראה ;לאחר הנישואין

 .טעות אלו-נישואימסייעת למנוע , אולי ,תהיהכנה נאותה הי, גם כאן. הנסיבות

 - אנשים חסריהחל מ ,היכל שכבות האוכלוסילל ייצוג של תיקי הגירושין ּכָ מדגם ש, חשוב לציין
ניתן לראות . דוקטורנטיםודוקטור  בעלי תואר, ברופאים –וכלה  ,מובטלים, פורמלית השכלה

  .אקונומיים-ללא הבדלים סוציו ,הדרכהבכך עדות לצורך ההכרחי ב

אלימות : אישיים-במסגרת היחסים הביןהעוסקות  ,ילותכי ע ,נקודה נוספת ראויה לדיון היא
  ).תואורתודוכסי(רווחו גם באוכלוסיות הדתיות  – פיזיתואף  מילולית ,נפשית

הכלות ואת האם לחשוף את הסטודנטיות : ערכיתו שאלה חינוכיתהבעייתיות שבהן חושפת 
  ?האורתודוכסיות לאפשרות של אלימות פיזית ונפשית

 ,סימפטומיםהביא למודעותן את הוכן ל ,להכין את הסטודנטיות לתופעה זוכי מן הראוי , נראה
זוגן את -בן ה שלבחירתהליך הלאבחן ב –ת רוהיבצלילות ובב – לדעתכדי , המצביעים על בעיה

אין סתירה  .בהמשךשעלולה להחמיר  ,המורים על אפשרות לבעיה ,הבעיות ואת הסימפטומים
מציאות על סכנותיה ונתינת כלים להצלה והגנה ב הכרהאל הטהרה והקדושה ובין הבין איד
מצדיקים את הצורך  – אלימות-ים הגבוהים יחסית של דיווח על מקריהשיעור, אדרבא .מהם

  ."רפואה מונעת"זוג מתאים בבחינת -הדחוף לחינוך בבחירת בן

. יסוד בזוגיות-מחוון לקורסהעשויים להוות , יסוד- תכנים ומושגיניתוח מודל העילות הניב 
מכיוון . אנוש-של יחסי וסוגיות אישית-ביןהתקשורת כי נדרשת הדרכה בתחום ה ,נראה, למשל

שיש הרי , אישיים-בקשיים ביחסים ביןמגוונות התרכזו גירושין - עילותששיעורים גבוהים של 
וולרשטיין ; 1998 ,1991, רבין ;2000, למןוק(ים אלו ההדרכה וההנחיה בנושא למקד את

  . )1995, אברמסון; 1993, נהוקושורש  ;1995, קסלילבו

שאלת המעמד , )1984, אדלר ;1987, נצורב(ודעות אישית כן יש להתמקד בלימוד מ-כמו
 ,למןוק; 1989, ירטסא ;1994, גריי ;1991 ,טנן( תקשורת בין גברים לנשים ;המגדרי בזוגיות

; 1998 ,1991 ,רבין( ותישוויונ –הוגנות  – הדדיות ;)2003 ,קנוהל; 1992, הנדריקס; 2004
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, קסלילולרשטיין ובו ;2001, לוי; 2005, רוטנברג( זוגית ומודרנההתמודדות  ;)1992, הנדריקס
 זוגי-מיות והקשר החיובי הביןיהאינטת העמקודרכים ל יחד זוגי-מיומנויות בחיי ;)1995

; 1979, רס'וגר( התפתחות וצמיחה בזוגיות ;)1993, פלדמן; 1991, אוברט; 2002, אבינר(
; 1985, רינפי(בחירה ל קריטריונים, זוג-כיצד בוחרים בן ;)2003, נרדי ;1983, 1976 ,דרייקורס

" אורות אדומים"המעוררים  ,הזוג-סימפטומים התנהגותיים בבן ;)1993, פלדמן; 1979, רס'רוג
  .ובעייתית חשש מהתנהגות אלימה –

  

  סיכום ומסקנות

הנישואין -המדרדרות את חיי ,הגירושין העיקריות-ביקש לעמוד על עילותהנוכחי מחקר ה
אלימות : המחקר מצביעים על מספר סיבות רדיקליות המובילות לגירושין ממצאי. לגירושין

על נסיבות של  – גיסאומאידך  ,גיסא מחד – בגידה ועוד, בהגנ, סמים, קיפהת, פיזית ונפשית
  .אנוש טובים-יחסיהעדר תקשורת ו-חוסר

שין וגיר-או שמקרי, האם גירושין קורים רק במקרים קיצוניים אלה: השאלה הגדולה היא 
וכאשר , מטופלות-בלתי, זניחות, קטנות" נפילות"מתוך  םקורים בעקבות הידרדרות אליה

  ?גוועים הנישואים בתהליך מתמשך – האהבה נגמרת

ונובעת  מעיקה, אך המציאות אפורה, רדיקלי –הגירושין -שהלבוש המשפטי בתיקי ,ייתכן 
אפורים , קטנים, ומייםנישואין כוללים תפקודים יומי. הדרכה וליווי-בחלקה מחוסר

ניתן היה להתגבר עליהם ו, תקשורת-שעלולים להוביל לאירועי חוסר הבנה וקשיי ,ושגרתיים
  . הזוג-בנילצרכים של שני  – וספציפית ,הדרכה מתאימה למשפחה ולמאפייניה באמצעות

ממצאי , אולם ,שפתחו בהליך זה ,גירושין משפטיים של משפחות-במוקד מחקר זה עמדו תיקי
האם עילות הגירושין המתוארות בתיקים מאפיינים גם : המחקר מעלים שאלה קריטית לדיון

 ?אך חיים במסגרת אומללה ומתייסרת ,גירושין-שלא פתחו בהליך ,הנישואין של זוגות-את חיי
נישואין -כרים מהזוגות הנשואים חיים במציאות של חיייכי אחוזים נ ,מחקרים שונים מראים

  ).1997, כהן" (לב-גרושי"

עליהן לא ניתן מענה במסגרת המחקר  אשר ,המשך שאלות אלה-מן הראוי לבדוק במחקרי
  :הנוכחי

חייהם אומללות עד כדי - שנסיבותפי - לע-ףא ,מהן הסיבות לכך שאנשים נמנעים מגירושין
   ?מחלה

לאחר שנים רק ומורכבותה התמונה מתבהרת על מהותה : כגון, ייתכנו סיבות שונות לכך
הוויתור ; בילדים, הימנעות מפגיעה ביקיריך; חיים- להודות בכישלון של מהלך הקושי ;רבות

חשש ; חשש מבדידות; נודע-חשש מהמצב הלא; בושה; על חייך למען רווחת אחרים
אין הסבר ברור , כלומר. ההרגל ועוד-כוח; תחושת קרבן –טבע הוויתור ; מתהליכים פורמליים

  .)2003, נרדי ;1997, כהן( שיך את חייו בנסיבות הקיימותוממ, מדוע אדם סובל ,משמעי-וחד

  . יש לבחון שאלה זאת באמצעות מחקר ייעודי

חייהם כזוג -את הסיבות לכך שעל זוגות נשואים להילחם ולהיאבק על איכות לברריש , מנגד
 ,זוגיות-מהות החיים כוללת חיי). 1992, הנדריקס( נשוי ולפעול לשיפור חיי הזוגיות והמשפחה

נשואים להכנה מתאימה לרווקים ו. שתינתן התמיכה הראויה לשימור חיי הנישואין ,ולכן ראוי
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לתרום לצמצום  יםעשוי – אמת-ומתן מקום לפיתוח מיומנויות והעלאת בעיות בזמן תכאח
 ,1975, סאטיר ;1982, ייליה( הגירושין ולהעלאת שיעור הנישואין המתמידים בהצלחה-שיעורי

כשבכל פרק , הזמן לאורך שנות הנישואין-יש לבחון אפשרות להדרכה על ציר ,כן-כמו. )1989
  .ההעצמתלו הזוגיותזמן ניתן לקבל הדרכה רלוונטית לחיזוק 

ל לנו לקבל את ַא". יש נישואין מאושרים" :)1995(קסלי לנסיים באמירתן של וולרשטיין וב
ניתן להשקיע בשיפור . מוגמרת כעובדה – המצויים במציאות הזוגית כיום ,הנתונים הפסימיים
 .לטובת היחיד והחברה בכללותה – וזאת ,איכות הנישואין
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  מודל עילות הגירושין המפורט: 1נספח 

  : עילות הגירושיןתוכן של הופק מניתוח המפורט שמודל מציג את ה 2לוח 

  

  הגירושין-תיקישהופק מניתוח תמטי של  ,גירושיןעילות מודל : 2לוח 

קטגוריה-תתקטגוריית משנה קטגוריה
רמים גו. 1

  כלכליים
   פיטורין. 11
 חובות כספיים. 12
 אבטלה . 13
 קביעות ויציבות בעבודה-חוסר. 141ביטחון תעסוקתי . 14
 יכולת לספק פרנסה עצמאית-העדר. 142  
   מעברי דירה תכופים. 15

 -נסיבות. 2
  הנישואין

 בוסר-נישואי. 21
 ריוןינישואין בעקבות ה. 22
  הזוג-וטעית של בןבחירה מ. 23
   נישואין ללא אהבה. 24

בעיות . 3
אישיות של 
- אחד מבני

 הזוג
שהובילו 
 לגירושין

עיסוק בזנות, התפקרות והפקרות. 31
עקרות של האישה. 321עקרות. 32
  עקרות של הבעל . 322  
הזוג -ילדים ואי שיתוף פעולה של בן-חוסר. 323  

  ייםפוריות רפוא- עם בדיקות וטיפולי

 הזוג- שפוגעת בבן ,נפש- מחלת. 331מחלות . 33  
 שהועלמה טרם הנישואין ,מחלה סופנית. 332  
פגיעה ביכולת האישות בעקבות . 333   

  נכות/מחלה

  נטילת תרופות פסיכיאטריות. 334  

  תפקוד מיני לא תקין. 335  

  מתח נפשי. 336  

  דיכאון. 337  

  משבר גיל הארבעים. 338  

שתיינות ושכרות. 341  התמכרויות. 34 

  שימוש בסמים . 342   

 אלכוהולמ/כישלון בגמילה מסמים. 343   
 נטייה כרונית לבגידות. 344  
הימורים. 345  

פשיעה. 346  

  אכזריות ורשעות. 351תכונות אישיות. 35 

  ציניות. 352  

קמצנות. 353  

  פזרנות. 354  

  כעסנות. 355  

  קנאה. 356  

  בגרות-חוסר, ילדותיות. 357  

  הימנעות מנשיאה באחריות. 358  
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קטגוריה-תתקטגוריית משנה קטגוריה
  תלותיות. 359  

עצלנות. 3510  
 אופי-תלשוח, תיּוְט ׁשַ . 3511   
  קשיים רגשיים הגורמים לריחוק. 3512   
  "בן יחיד"תסמונת . 3513   
  משקעים ונזק נפשי מהעבר. 3514   
  אנוכיות, פינוק יתר. 3515   
 עצבנות, נוירוטיות, אישיות פתולוגית. 3516   
אחריות כלפיה- חוסרהעדר מחויבות למשפחה ו. 36 
 חוסר תפקוד כללי. 37  
  יחסים. 4

 אישיים-בין
הסכמה על גבולות הנישואין-אי. 41
 "אישה מורדת. "42
)ריח, מראה(הזוג -מאיסה בבן. 43
 ) פציםם או חיידי(הכאה . 441אלימות פיזית. 44

  כלים-שבירת. 442   

  תלונה במשטרה בעקבות אלימות. 443   

  הזוג כאדם- רמיסת כבוד בן, איפוס. 451  אלימות נפשית ומילולית. 45 

  האשמות. 452   

  רדיפות. 453   

  דיכוי, ביזיונות, השפלות. 454   

  לגלוג. 455   

  קללות. 456   

  הזוג בפני אחרים- הכפשת בן. 457   

  גנאי-כינויי. 458   

  ובילה לניסיונות התאבדותמהאלימות . 459   

  נזק נפשי תרמוהזוג ג-אלימות בן. 4510   

הזוג -שגורמת לנידוי בן ,שתלטנות. 4511   
  מהסביבה

  צעקות . 4512   

  איומים. 4513   

כספים-בתגנ. 461רות מוסריותעבֵ . 46 

שנתגלו לאחר  ,העלמת מומים ומחלות. 462  
 ןהנישואי

שרה יָ -חוסר. 463  

צביעות. 464   

  שקרים. 465   

בוגדנות. 471בגידה. 47 

  החבר/הזוג יש חבר-לבן. 472   

מצב , יחסים מעורערים באופן קבוע. 481  יחסים מעורערים ומרוחקים. 48 
 משבר תמידי

  אהבה-העדר. 482   

  חוסר קרבה , ריחוק. 483  

  תקשורת-העדר. 484   

  כבוד-ושה של חוסרתח. 485   
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קטגוריה-תתקטגוריית משנה קטגוריה
 הערכה-תחושה של חוסר. 486   
הבית -בנשיאה בעול חוסר שיתוף פעולה. 487   

 והמשפחה
קושי לעמוד בעומס לידות רציפות וניהול . 488   

  הבית

 בית-בית מוזנח ואי ביצוע עבודות. 489   
 אמון-משבר/ אמון -חוסר. 4810   
סכסוכים . 4811   

יכולים להתגבר  אינםש ,הורים שכולים. 4812   
 על הטרגדיה

שמקלקלות את  ,נורמות קלוקלות. 4813   
 היחסים

דפוסי כניעות . 4814   

הזוג -חיים למען בןב התקדמות ויתור על. 4815   
 )משני – קיום המשפחה(המצליחן 

המאיימת על  ,עמדה בכירה של האישה. 4816  
 הבעל

ייני הזוג בענ-הנוצרת בין בני,תחרות. 4817   
  סמכות וקריירה

  שינה משותף- עזיבת חדר. 491  "שבירת זוגיות"איום ב. 49 

הזוג -נתק בין בני. 492  

היעדרויות מהבית. 493   

 נטישה של הבית ללא גירושין. 494  
 בין פערים. 5

 הזוג-בני
 הבדלים באישיות . 51
    פערים בערכים. 52
  א "מוצא וסס- הבדלי. 53

   תרבות ומנטליות- הבדלי. 54 
  השכלה-פערי. 55 

   גיל-פער. 551 
לידת ילד בכלל/ הסכמה ביחס למספר הילדים -חוסר. 56 

וגידולם הסכמה ביחס לחינוך הילדים-חוסר. 57 

   מחלוקות בענייני כספים. 58 
חזרה בשאלה. 591)פער תורני(שוני בדתיות . 59 

חזרה בתשובה. 592  

 אישות בנידה-חסיכפיית י. 593  
 הזוג אינו יהודי כשר-שבן ,התגלה. 594  
יחסים עם . 6

המשפחה 
 המורחבת

בעקבות מחלה. 611הזוג- משפחה מסיתה נגד בן. 61
 הזוג -בעקבות חוסר קבלת בן. 612 
נסיבות כלכליותבגלל . 613 

הזוג-ייחוס בן עקב. 614 

 הזוג-כושר השתכרות בן עקב. 615  
הזוג-חטנות של משפחת בןס. 62 

  הזוג -מגורים בבית הורי בן. 63 
שתלטנות של הורי / דומיננטיות. 64 

 בן הזוג
של חותנת. 641

של חמות. 642   
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קטגוריה-תתקטגוריית משנה קטגוריה
 )הזוג הוא ילד יחיד במשפחתו-בן(יחסים סימביוטיים עם משפחת המוצא . 65 
בגלל בעיות כלכליות. 661הזוג בהוריו-תלות אחד מבני. 66 

בגלל בעיות אישיות. 662  

יחסים מופרעים במשפחת המוצא. 67 
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  דתיות של המשפחההעילות גירושין לפי רמת : 2ספח נ

  דתיות של הזוגותהלפי רמת גירושין התפלגות עילות ה: 3לוח 

כ"סהאורתודוכסיים- אולטרהאורתודוכסייםםיחילוני:הרמת הדתיות של המשפח  
:מספר עילות  275340143758
:מספר תיקים  475318118

:מספר עילות ממוצע לתיק  5.96.47.96.4
 8.6% 65 329.4%10.7% 3211.6%  גורמים כלכליים. 1

 00.0%  00.0%00.0% 00.0%פיטורין. 11
 30.4%  00.0%00.0% 31.1%חובות כספיים. 12
 141.8%  51.5%00.0% 93.3%אבטלה. 13
 415.4%  236.8%10.7% 176.2%ביטחון תעסוקתי. 14
 00.0%  00.0%00.0% 00.0%מעברי דירה תכופים. 15

 2.0% 15 61.8%10.7% 82.9%נסיבות הנישואין. 2
 30.4%  10.3%00.0% 20.7%בוסר-נישואי. 21
 10.1%  00.0%00.0% 10.4%ריוןינישואין בעקבות ה. 22
 50.7%  30.9%10.7% 10.4%הזוג-בחירה מוטעית של בן. 23
 30.4%  00.0%00.0% 31.1%נישואין ללא אהבה. 24

 17.2% 130 4914.4%4028.0% 4114.9% הזוג -בעיות אישיות של אחד מבני. 3
 30.4%  20.6%00.0% 10.4%עיסוק בזנות, התפקרות והפקרות. 31
 00.0%  00.0%00.0% 00.0%עקרות. 32
 283.7%  72.1%85.6% 134.7%מחלות. 33
 243.2%  82.4%00.0% 165.8%התמכרויות. 34
 618.0%  247.1%2819.6% 93.3%תכונות אישיות. 35
 60.8%  51.5%00.0% 10.4%אחריות כלפיה- חוסרהעדר מחויבות למשפחה ו. 36
 00.0%  00.0%00.0% 00.0%חוסר תפקוד כללי. 37

 54.1% 410 18253.5%6948.3% 15957.8%אישיים-יחסים בין. 4
 40.5%  20.6%00.0% 20.7%אי הסכמה על גבולות הנישואין. 41
 81.1%  00.0%21.4% 62.2%"אישה מורדת. "42
 40.5%  10.3%00.0% 31.1%)ריח, מראה(הזוג -מאיסה בבן. 43
 597.8%  195.6%149.8% 269.5%אלימות פיזית. 44
 9913.1%  4112.1%2517.5% 3312.0%אלימות נפשית ומילולית. 45
 172.2%  113.2%32.1% 31.1%רות מוסריותעב. 46
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כ"סהאורתודוכסיים- אולטרהאורתודוכסייםםיחילוני:הרמת הדתיות של המשפח  
:מספר עילות  275340143758
:מספר תיקים  475318118

:מספר עילות ממוצע לתיק  5.96.47.96.4
 496.5%  185.3%00.0% 3111.3%בגידה. 47
 9913.1%  5115.0%117.7% 3713.5%יחסים מעורערים ומרוחקים. 48
 496.5%  298.5%96.3% 114.0%"שבירת זוגיות"איום ב. 49
 8.8% 67 339.7%2416.8% 103.6%הזוג-פערים בין בני. 5

 50.7%  20.6%32.1% 00.0%הבדלים באישיות. 51
 91.2%  61.8%32.1% 00.0%פערים בערכים. 52
 40.5%  20.6%21.4% 00.0%א"וצא וססמ- הבדלי. 53
 111.5%  30.9%42.8% 41.5%הבדלי תרבות ומנטליות. 54
 60.8%  10.3%21.4% 31.1%השכלה-פערי. 55

 30.4%  20.6%00.0% 10.4%גיל-פער. 551
לידת ילד / הסכמה ביחס למספר הילדים -חוסר. 56

 00.0%  00.0%00.0% 00.0% בכלל

 30.4%  00.0%10.7% 20.7%וגידולם חוסר הסכמה ביחס לחינוך הילדים. 57
 00.0%  00.0%00.0% 00.0%מחלוקות בענייני כספים. 58
 121.6%  92.6%32.1% 00.0%)פער תורני(שוני בדתיות . 59
 9.4% 71 3811.2%85.6% 259.1%תים עם המשפחה המורחביחס. 6

 222.9%  82.4%42.8% 103.6%הזוג- משפחה מסיתה נגד בן. 61
 10.1%  10.3%00.0% 00.0%  הזוג-סחטנות של משפחת בן. 62
 40.5%  20.6%00.0% 20.7%הזוג-מגורים בבית הורי בן. 63
 182.4%  133.8%10.7% 41.5%הזוג-שתלטנות של הורי בן/ דומיננטיות. 64

הזוג -בן(ם סימביוטיים עם משפחת המוצא יחסי. 65
 10.1%  10.3%00.0% 00.0% )הוא ילד יחיד במשפחתו

 121.6%  61.8%21.4% 41.5%הזוג בהוריו-תלות אחד מבני. 66
 10.1%  00.0%00.0% 10.4%יחסים מופרעים במשפחת המוצא. 67
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  ת התיק/עילות גירושין לפי זהות פותח: 3נספח 

  ת התיק/לפי זהות פותחגירושין התפלגות עילות ה: 4לוח 

:ת התיק/זהות פותח  
 האישה

  )עילות 216(
 הבעל

  )עילות 443(

  11.5% 51   4.2% 9גורמים כלכליים. 1
 0.0% 0   0.0% 0   פיטורין. 11
 0.5% 2   0.5% 1  חובות כספיים. 12
 2.7% 11   0.5% 1   אבטלה. 13
 7.8% 32   3.1% 6  ביטחון תעסוקתי. 14
 0.0% 0   0.0% 0  מעברי דירה תכופים. 15

   2.3% 10   0.9% 2נסיבות הנישואין. 2
 0.7% 3   0.0% 0  בוסר-נישואי. 21
 0.2% 1   0.0% 0  שואין בעקבות הריוןני. 22
 0.7% 3   0.0% 0  הזוג-בחירה מוטעית של בן. 23
 0.2% 1   1.0% 2  נישואין ללא אהבה. 24

  18.3% 81  14.4% 31 הזוג-בניבעיות אישיות של אחד מ. 3
 0.5% 2   0.5% 1  עיסוק בזנות, התפקרות והפקרות. 31
 0.0% 0   0.0% 0   עקרות. 32
 3.9% 16   5.7% 11   מחלות. 33
 5.1% 21   0.5% 1  התמכרויות. 34
 8.6% 35   7.3%  14  תכונות אישיות. 35
- חוסרהעדר מחויבות למשפחה ו. 36

 0.5% 2   1.0% 2   אחריות כלפיה

 0.0% 0   0.0% 0  חוסר תפקוד כללי. 37
  51.2% 227  57.4% 124אישיים-יחסים בין. 4

 0.2% 1   1.0% 2  הסכמה על גבולות הנישואין-אי. 41
 0.2% 1   3.6% 7  "אישה מורדת. "42
 0.2% 1   1.6% 3  )ריח, מראה(הזוג -מאיסה בבן. 43
10.5% 43   4.1% 8  אלימות פיזית. 44
16.4% 67   9.8%  19  אלימות נפשית ומילולית. 45
 1.2% 5   4.1% 8  רות מוסריותעבֵ . 46
 5.4% 22   9.8% 19   בגידה. 47
12.2% 50  16.1% 31  יחסים מעורערים ומרוחקים. 48
 6.4% 26   9.3% 18  "שבירת זוגיות"איום ב. 49
   9.0%  40   8.3% 18הזוג-פערים בין בני. 5

 0.5% 2   1.0% 2  הבדלים באישיות. 51
 1.5% 6   1.6% 3  פערים בערכים. 52
 0.7% 3   0.0% 0  א"בדלי מוצא וססה. 53
 1.7% 7   1.6% 3  הבדלי תרבות ומנטליות. 54
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:ת התיק/זהות פותח  
 האישה

  )עילות 216(
 הבעל

  )עילות 443(

 1.0% 4   0.0% 0  השכלה-פערי. 55
 0.5% 2   0.5% 1   גיל- יפער. 551

הסכמה ביחס למספר -חוסר. 56
 0.0% 0   0.0% 0   לידת ילד בכללל/ הילדים 

חוסר הסכמה ביחס לחינוך הילדים. 57
 0.5% 2   0.5% 1   וגידולם

 0.0% 0   0.0% 0  מחלוקות בענייני כספים. 58
 2.0% 8   1.6% 3  )פער תורני(שוני בדתיות . 59
   7.7%  34  14.8% 32תיחסים עם המשפחה המורחב. 6

 2.0% 8   6.7% 13  הזוג- משפחה מסיתה נגד בן. 61
 0.0% 0   0.5% 1    הזוג-סחטנות של משפחת בן. 62
 1.0% 4   0.0% 0  הזוג-מגורים בבית הורי בן. 63
שתלטנות של הורי בן / דומיננטיות. 64

 2.4% 10   3.1% 6   הזוג

יחסים סימביוטיים עם משפחת . 65
הזוג הוא ילד יחיד -בן(המוצא 

 )במשפחתו
  1 0.5%   0 0.0% 

 2.0% 8   2.1% 4  הזוג בהוריו-תלות אחד מבני. 66
 0.0% 0   0.5% 1  רעים במשפחת המוצאיחסים מופ. 67
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  א"לפי ססגירושין התפלגות עילות ה: 4נספח 

 א"לפי ססגירושין התפלגות עילות ה: 5לוח 

מאודנמוך  א"סס  
)עילות 122(  

בינוני-נמוך  
)עילות 162(  

גבוה-בינוני  
)עילות 278(  

 גבוה
)עילות 120(  

   0.8% 1   4.0% 11   8.6% 14  28.7% 35גורמים כלכליים. 1
 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0  פיטורין. 11
 0.0% 0   0.4% 1   0.6% 1   0.0% 0  חובות כספיים. 12
 0.0% 0   0.7% 2   0.6% 1   8.2% 10  אבטלה. 13
 0.8% 1   2.5% 7   5.6% 9  18.9% 23  ביטחון תעסוקתי. 14
 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0  מעברי דירה תכופים. 15

   2.5% 3   2.5% 7   1.9% 3   1.6% 2נסיבות הנישואין. 2
 0.0% 0   0.4% 1   0.6% 1   0.8% 1  בוסר-נישואי. 21
 0.0% 0   0.4% 1   0.0% 0   0.0% 0  ריוןינישואין בעקבות ה. 22
 1.7% 2   0.7% 2   0.6% 1   0.0% 0  הזוג-ןבחירה מוטעית של ב. 23
 0.0% 0   0.7% 2   0.0% 0   0.8% 1  נישואין ללא אהבה. 24

  20.8% 25  18.0% 50  14.8% 24  18.0% 22  הזוג-בניבעיות אישיות של אחד מ. 3
  1    1    0    0  עיסוק בזנות, התפקרות והפקרות. 31
  0    0    0    0  עקרות. 32
  2    15    11    0  מחלות. 33
  2    3    3    16  התמכרויות. 34
  18    26    7    5  תכונות אישיות. 35
אחריות - חוסרהעדר מחויבות למשפחה ו. 36

  1    2    0    0   כלפיה

  0    0    0    0  חוסר תפקוד כללי. 37
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  56.7% 68  50.4% 140  58.6% 95  47.5% 58אישיים-יחסים בין. 4
 0.8% 1   0.7% 2   0.0% 0   0.8% 1  הסכמה על גבולות הנישואין-אי. 41
 0.0% 0   1.4%  4   1.2% 2   0.8% 1  "אישה מורדת. "42
 0.0% 0   0.0% 0   0.6% 1   0.8% 1  )ריח, מראה(הזוג -מאיסה בבן. 43
 2.5% 3   6.8% 19  11.7% 19  13.1% 16  אלימות פיזית. 44
11.7% 14  11.2% 31  12.3% 20  18.0% 22  מות נפשית ומילוליתאלי. 45
 2.5% 3   2.2% 6   1.9%  3   0.8% 1    רות מוסריותבֵ עֲ . 46
12.5% 15   5.4% 15   1.9% 3   6.6%  8  בגידה. 47
20.8%  25  12.6% 35  16.0% 26   4.9% 6  יחסים מעורערים ומרוחקים. 48
 5.0%  6   6.8% 19   7.4% 12   0.0% 0  "רת זוגיותשבי"איום ב. 49
   9.2% 11  15.1% 42   6.2% 10   2.5% 3הזוג-בניפערים בין . 5

 0.8% 1   1.4% 4   0.0% 0   0.0% 0  הבדלים באישיות. 51
 1.7% 2   2.2% 6   0.6% 1   0.0% 0  פערים בערכים. 52
 0.8% 1   0.7% 2   0.6% 1   0.0% 0  א"מוצא וסס- הבדלי. 53
 1.7% 2   2.5% 7   1.2% 2   0.0% 0  הבדלי תרבות ומנטליות. 54
 0.8% 1   1.4% 4   0.0% 0   0.8% 1  השכלה-פערי. 55

 0.0% 0   0.4% 1   0.6% 1   0.0% 0  גיל- יפער. 551

/ הסכמה ביחס למספר הילדים -חוסר. 56
 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   לידת ילד בכללל

 הסכמה ביחס לחינוך הילדים-חוסר. 57
 0.0% 0   0.4% 1   1.2% 2   0.0% 0   וגידולם

 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0  מחלוקות בענייני כספים. 58
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  10.0% 12  10.1% 28   9.9% 16   1.6% 2תיחסים עם המשפחה המורחב. 6

 3.3% 4   3.6% 10   1.9% 3   0.8% 1  הזוג- משפחה מסיתה נגד בן. 61
 0.0% 0   0.4% 1   0.0% 0   0.0% 0    הזוג-סחטנות של משפחת בן. 62
 0.8% 1   0.4% 1   1.2% 2   0.0% 0  הזוג-מגורים בבית הורי בן. 63
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 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   )הזוג הוא ילד יחיד במשפחתו

 1.7% 2   1.4% 4   2.5% 4   0.0% 0  הזוג בהוריו-תלות אחד מבני. 66
 0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 0  מוצאיחסים מופרעים במשפחת ה. 67

  


