עולה

הנשואים

מספר

רומנים
החברתית

שמוצאים
ברשת
הפייסבוק הפך לכלי למימוש
שחש
גיוון לכאורה ,סידור נוח למי
בפועל ,לעתים קרובות זה
אבל
פנטזיות

מאתליאור

פוי
פרי

נטיות
$DN2$רומנטיות$DN2$

עבור אלה

שמחפשים

שחיקה בחיי הנישואין,

נגמר בגירושין
בנישואין של מש־
$TS1$משתתפי$TS1$

לפגוע
או כל מהשעלול

$DN2$משתתפי $DN2$הסטוץ.
תתפי

״בישראל
הפ״מבוק הפך לכלי למימוש פנטזיותלחי־
$TS1$לחיפאים$TS1$
הגירושיןבגלל
מהשגרה .גברים נשואים
שמחפשים יציאה
פאים
$DN2$לחיפאים$DN2$
רתיות
$DN2$החברתיות$DN2$
שנקעה נפשםמלהיות מירילילה עם אותה אישה,
הווירטואליותלצורכי היכרות גורםלער־
$TS1$לערעור$TS1$
מגמה

מסתמנת

הפייםבוק.

נשים

$DN2$לערעור $DN2$מוסר הנישואין
הגשמת פנטזיות או סתם ריגוש
עור

שמחפשות

מיני,גילו אתנפלאות
הפייסבוק ניתן למצוא
$DN2$מיניים $DN2$לא מחייבים,בלי
ניים

כוונהלמערכת
ונשים

הפייסבוק.

מתברר כי

ברשת

סטוצים,כלומר מפגשים מי־
$TS1$מיניים$TS1$
רגשות,בלי ציפיות,בלי כל

יחסים

את זה,

לקיים

מחייבים,

למערכת

יחסים

לא

כוונה

שבו

סט
$DN2$בפוסט$DN2$

סטודנטית
טוב,

נכתב:

הכתבה

רים״,
$DN2$מכוערים״ $DN2$,אומרעו״ר
שותף מנהל מחלקת

דודרוזן

משפחה

ניתןלומר שהגורם
לגירושין בישראל
ביותר
הוא בגירה של אחר מבני
הזוג .חשיפת בגידתו של

השכיח

נוכ־
$TS1$נוכחית$TS1$
זוגית
ממערכת
חית
$DN2$נוכחית$DN2$

לא

גבר נאה

משחק

בן או

מינית

בת הזוג הינו

האירועים

אחד

הטראומטיים

ודיסקרטיות

ביותרשיכול הזוג
לעבור,

מחוברת כרגע

ובמקרים רבים הוא מותיר

מקרים

חובה .היא

במשרד עורכי

$DN2$טיקוצקי $DN2$.לדבריעו׳׳ד רוזן
צקי.

אוהבת ספורט אקםט־
$TS1$אקםטרים$TS1$

מחייבים .חשובלי
שיכול באמת לספק

דיני

$TS1$טיקוצקי$TS1$.
טיקו־
הדין החיפאי דורון

נראית

ריגושים

מאד

רושין
$DN2$גירושין$DN2$לפעמים גם מכוע־
$TS1$מכוערים״$TS1$,

״נעמה,
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מהר

מוצאים

את עצמםמנהלים תיק גי־
$TS1$גירושין$TS1$

רים
$DN2$אקםטרים $DN2$ואת החיים .היא עייפה

ומחפשת

וניתן להתחבר אלה מכל
מהטבאלט או הנייד ולכן
לפיתויים
יש יותר זמינות
זוגות ללא
ומשברים.
עוגן ואחריות אחר לשני
בקשר

לצורך
הפייסבוק
נכנסנו לרשת
לקבוצה
שמגדירה עצמה
כקבוצת הכרויותלבני 18
פלוס ,ומיידנתקלנו בפו־
$TS1$בפוסט$TS1$

כאשר אחר מבני

מקום,

מעברלכך.

הכנת

בת

והמשפחה.

האחרונות

גירושין בגלל

הזוג הכיר באמצעות הפייםבוק .כיום הרשת החב־
$TS1$החברתית$TS1$

אחתבלבד,

ללא כל

בשנתיים

יותר ויותר מגיעיםלמשרדנו
משבר בגידה של אחר מבני הזוג

רתית היא זמינה
רומנטית או מחייבת .גברים
$DN2$החברתית$DN2$

מפגשים מיניים

של
עלייה

ברשתות החב־
$TS1$החברתיות$TS1$
השימוש

מקרי

מחפשים זה את זווזו
במטרה

של שיעור

משקעים רבים
לאתר ואתה מוזמן לש־
$TS1$לשלוח$TS1$
ביכולתו של הזוג להתגבר
לוח
$DN2$לשלוח $DN2$לההודעה״ .עודלפני
מובילים בני הזוגלסיום מע־
$TS1$מערכת$TS1$
שאנו מבצעים חיפוש קצרצר נוסף אנומקבלים לרף עליהם ובכךלמעשה
$DN2$מערכת $DN2$הנישואין .מעשיו ואורח חייו של כל ארם אשר
רכת
״ענבל ,חרשה
הפייםבוק שלנו את ההודעה הבאה:
אשר אין

באתר

מחפשת

אגב ,תוך

מישהו שיורע את

שאני עובד על

העבודהלסטוץ״.

כתבה צנועה זו קיב־
$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי $DN2$לדף הפייםבוק שלנו
לתי
$DN2$מטניה$DN2$,ג׳ניה ,עינתוויקי,כולן צעירות,כולן
ניה,
(תמיד צורפה לפוסט גם תמונה של צעירה חטו־
$TS1$חטובה$TS1$

היו פעם סמוייםמהעין,

חשופים כעת וזאת הורות

מהמתק־
$TS1$מהמתקדמות$TS1$
החברתיות
טכנולוגיות ולרשתות
למגוון

$DN2$מהמתקדמות $DN2$ביותר.
דמות
כמעט עשר פניות מט־
$TS1$מטניה$TS1$,
יפהפיות

$DN2$חטובה $DN2$בביגוד
בה
מינימלי) ותמיד התוכן היה זהה ,הע־
$TS1$העלמה$TS1$

עו״ר רוזן

מעיר כיהעלאת

פוםטים ותמונות

בפייסבוק בהחלט מובאים בחשבון
בניהול
המשפטי על גובה רמי המזונות וחלוקת

התיק
המשמר

$DN2$העלמה $DN2$הצעירה לא מחפשת מערכת יחסים ,אין לה
למה
לזוגיות ,היא רוצה רק סטוצים ,ויפה שעה אחת טכנולוגיות
כוח
טלפון ומםרונים ,רכישות שנעשו בכרטיס האש־
$TS1$האשראי$TS1$,
קודם .במקרים רביםגולשים מקבלים הצעות חב־
$TS1$חברות$TS1$
שהועלה לרשת הח־
$TS1$החעו״ר$TS1$
ואפילו בעזרת פרט אישי
ראי,
$DN2$האשראי$DN2$,
$DN2$חברות $DN2$ורק לאחר מכןמגלים שמדובר במישהי המחפ־
$TS1$המחפשת$TS1$
רות
ברתית.
$DN2$המחפשת $DN2$סטוץ או בקבוצה של מחפשי סטוצים .לאלה־
$TS1$להתלהב$TS1$
שת
הרבה פעמים זה נגמר בגירושין.
$DN2$להתלהב $DN2$יותר מירי
תלהב
$DN2$החעו״ר $DN2$רוזן טוען שאם כבר אתם חושדים שבן/
עו״ר
בת הזוג שלכם בוגד בכם בפייסבוק תעדו ושמ־
$TS1$ושמרו$TS1$
כלומר ,ברוב המקרים מחפשי הסטוצים סבורים כי
$DN2$ושמרו$DN2$הכל ,במקרה הצורך מומלץלהסתייע בחוקר
רו
הדבר לא יפגע בנישואיןשלהם ,ההפך הוא הנכון.
כל עור מדובר בםטוצים שהם מפגשיםלצורכי מין
פרטילצורךסיוע באיסוף המידעובייעוץ שלעו״ר
בתחום .עו״ר שרין
בלבד,בלילבלות,בלילהתאהב,בלי לצאת למס־
$TS1$למסעדות$TS1$,
סולן ,מהוותיקות שבקרב עור־
$TS1$עורכות$TS1$
$DN2$עורכות $DN2$הדין בחיפה העוסקות בגירושין ,מודעת היטב
כות
בילויים וחופשות ביחד ,האישה לא
$DN2$למסעדות $DN2$,סרטים,
עדות,
ולדבריה בניגוד לסברה
תדע ,זה לא יפריעלה ,מה בכלל אכפתלה.לרבים לתופעת הסטוצים הקיימת,
ליווי כרי לקבל פורקן
לפיה פורקן מיני והגשמת פנטזיות מהצד הם ערו־
$TS1$ערובה$TS1$
זה נראה כמו ללכתלנערת
$DN2$ערובה$DN2$לשמירה על זוגיות ונישואין מפני שעמום ,בפו־
$TS1$בפועל$TS1$
מיני ,אבלבלי לשלם על זה ,כי במקרה של הסטוץ
בה
לגירושין.עו״רסולן
$DN2$בפועל $DN2$הסטוצים דווקא מביאים
גם האישה נהנית מזהומעוניינת בזהולכןלכאורה על
טוענת כי בעבר היה נפוץ בקרב החברה הגבוהה
זה סוג של פורקן ומימוש פנטזיה שלאעולה כסף,
חשק,
מסיבות
בחיפה
לא מצריכה משאבים רגשיים,
לסייע במ־
$TS1$במציאת$TS1$
שנועדו
בעיקר
ואוליאפילו מסייעת
בהמשך פשטה בחיפה
ציאת
לשמור על הזוגיותומונעת שגרה .אזזהו ,שזה ממש
$DN2$במציאת $DN2$פרטנריםלמין ארעי,
חילופי הזוגות ,וכיום הדבר הכי נפוץ הוא
לאנכון.
תופעת
היכרות ברשתות החברתיותלצורך סטוצים.עו״ד
משיחות עם עורכי דין חיפאים כמו גם מעיון
$TS1$משפחה $TS1$סולן מספרת :״שני חברים טובים יצאולמסיבות
לענייני משפ־
משפט
במספר הרב של תיקים בבית
שהחבר
חשק ,אורגיות וחיו נישואין פתוחים אלא
גידול משנה לשנה
עולה כי יש
$DN2$משפחה $DN2$ובית הרין הרבני,
חה
חשק באשת חברו במסגרת סטוץ .בהמשך שני הזו־
$TS1$הזוגות$TS1$
במספר התיקים ,כאשר גם לרשתות החברתיות יש
לבגידות ,חלקן
גות
$DN2$הזוגות $DN2$התגרשו .הפייםבוק הוא במה
חלק גדול בכך .המפגשים הלא מחייבים עם נעמה
וטניה ו-ויקי מביאים את הסטוצים בסופו של יום וירטואליותלכאורהע״י העברת תמונות זה כולל
נשואים ונשואות הפונים בהודעות האחרלשני.
גםלמדרגות הרבנות .המסקנה החד משמעית היא
חלקם נפגשים פיזית ומפתחים קשרים מיניים וח־
$TS1$וחברתיים$TS1$
מגמת
שיש
עלייה משמעותית בגירושין על רקע
ולעיתים רחוקות רגשיים .היום שוק הסקס
ברתיים
$DN2$וחברתיים$DN2$
שימוש בפייםבוק ורשתות חברתיות אחרותלצורך
בהתכתבות
$TS1$המוצהרת $TS1$זול ,רובונטול רגש .המתח המיני נוצר
לסטוצים ,גם אם המטרה המוצה־
מציאת פרטנרים
והאקט המינינטול רגש״.
המפגשים היא לא התאהבות,זוגיות ,רומ־
$TS1$רומנטיות$TS1$
$DN2$המוצהרת $DN2$של
רת
רת בין בני הזוג

בגידות רבות

נחשפות באמצעות

שבשימוש יומיומי כגון פירוט

שיחות

