ירידה

בגירושין,

במספר
יותר זוגות

הרומנים

מעדיפים לחפש

ריגושים

הנישואין

 mmליאור

רגה
$DN2$רורגה$DN2$
פרי

במקוםהשלישי
דוררוזן,

נרשמה
ירידה בגירושין
$TS1$בחיפה$TS1$,
בחי־

עו״ד
מחלקת דיני

2014

שותף מנהל
במשרד

משפחה

חיפה $DN2$,אבל זה לא בהכרחבגלל
פה,
הנישואין הפכולטובים יותר ,אלא
משום שבהרבה מקרים אנשים לא
טרחו להתחתן רשמית,ולכן פרי־
$TS1$פרידתם$TS1$
קיטון מסוים בשיעור המתג־
$TS1$המתגרשים$TS1$
לסטטיסטיקה .כמו
פרידתם $DN2$לא נכנסה
דתם
יש
$DN2$המתגרשים$DN2$לעומת שנת 2014
רשים
חילופי
כן במקרים רבים מעדיפים
זוגות ורומנים מהצד על פני פניה לזכור ,מציין עו״ד רוזן ,שיש־
$TS1$שישנם$TS1$
$DN2$שישנם $DN2$זוגות שמפרקים אתהחבילה
נם
לבית הדין הרבני .כךעולה משי־
$TS1$משילוב$TS1$
ואינם עוברים את מוסר הרב־
$TS1$הרבנות$TS1$
וב $DN2$בין נתוני הנהלת בתי הדין
לוב
משקפים
$DN2$הרבנות $DN2$כך שהנתונים לא
נות
הרבניםלבין שיחות עם עורכי דין
את כל התמונה .״צריךלזכור
בתחום המעמר האישי.
שחיי

בתי הדין הרבניים פרסמו בי־
$TS1$בימים$TS1$

פחות

הנתונים $DN2$של
תונים
ערים לשנת.

שיאני

המתגרשיםלפי

כאשר בראש רשי־
$TS1$רשימת$TS1$

כי כיום כבר
חוששים
השנים

הרבה זוגות

לפרק אתהחבילה.
הקריטיות אצל זוגות

צעירים הן

בשנים

במקומות

על

מהצד

אחרים ,כדי

לשמור על

הראשונות

מסגרת

הנייר

סיפה
$DN2$מוסיפה$DN2$

דורון טיקוצקי ציין שהטבלה
מראה כי שיעור הגירושיןגדול
כאשר
יותר בעריםהגדולות
בחיפה לפי הנתונים האלה יש

בימים $DN2$אלהבכלי
מים
התקשורת את הנ־
$TS1$הנתונים$TS1$

עלייה

חוני
$DN2$הביטחוני$DN2$

$TS1$הביטחוני$TS1$
הביט־
שהמצב
ומסבירה
בשנה

האחרונה ו/או

המצב

הכלכלי עיכבו אתהליך הגירו־
$TS1$הגירושין$TS1$

$DN2$הגירושין $DN2$ולכן
שין
$DN2$הגירושין $DN2$לא
רושין

$TS1$הגירושין$TS1$
הגי־
הירידה במספר
בהכרח אומר

שאנשים

מאושרים יותר בנישואין אלא
שהם חוששים יותרלהתגרש.
לייעוץ
זוגות כאלה מגיעים
$TS1$מוסיפה$TS1$
מו־
אך יושבים על הגרר .עוד

$DN2$מוסיפה $DN2$עו״רסולן
סיפה
שחוו

שזוגות רבים

אלימות ובגידות פות־
$TS1$פותחים$TS1$

$DN2$פותחים $DN2$תיקים אך
חים

מקפיאים

אותם

ולא מתגרשים ,כלומר
במצב של שלום
משפחתי או
בשל לחץ חברתי,
אשליהשיחול שינוי.
מסכמת עו״דסולן :״ני־
$TS1$״נישואין$TS1$
$DN2$״נישואין$DN2$כושלים אינם בושה ,אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
שואין
נמצאים

בית

מאולץ

משבר
ב 2015 -נמצאת לנישואין ולאחר מכן
המתגרשים
מת
שימת$DN2$
ממשיכים את המסגרת אך כל
העירתל-אביב עם  763מתגרשים,
של לאחר גיל ה 40 -עדיין
אחד חי את חייו .יש לכאורה
ואישי כולל שלהילדים״.
קרוב
בגידה במיוחד עם חבר
במקום השני עם 728
ירושלים
שתיקה
לדבריעו״רסולןגיל המתחת־
$TS1$המתחתנים$TS1$
או שכן היאעילה מרכזיתלגי־
$TS1$לגירושין$TS1$
נמצאת
כאשר חיפה
מתגרשים
מוסכמתלהתנהלות מק־
$TS1$מקבילה$TS1$.
נשארים
אמנם
אנשים
$DN2$המתחתנים$DN2$עלה בעשור האחרון והוא נושק בילה.
$DN2$מקבילה$DN2$.
נים
כאשר ישנן סיבות נוספות
רושין
$DN2$לגירושין$DN2$
רק במקום החמישי עם  399זוגות
נשואים אבל בר בבר פונים לאת־
$TS1$לאתרי$TS1$
המתחתנת
ל 30 -לאישה
כלכליים ,חוסר
כמו; קנאה ,לחצים
מתגרשים .לשם השוואה חיפה רו־
$TS1$רורגה$TS1$
בפעם
רי
הראשונה,ולגבר אף יותר .רבים
תקציב משק הבית
ניהול נכון של
חילופי זוגות ,מחפ־
$TS1$מחפשים$TS1$
$DN2$לאתרי $DN2$היכרויות,
$DN2$מחפשים $DN2$סטוצים ,אורגיות ושאר,הכול
שים
בחסות
הזוגות הבוחרים לחיות
מתנות
ובזבוז כספים לרכישות
הסכם ממון או הסכם הבנות ולא
ונסיעות לחו״ל,
כדי שזה יעניק ריגושלחיי הני־
$TS1$הנישואין$TS1$
התערבות-יתר
שואין
להינשא לא כרת וכדין ולא באופן
של
המשפחות בחיי הזוג,אלי־
$TS1$אלימות$TS1$
$DN2$הנישואין$DN2$וימנע גירושין .מה שמעניין
נרשמים לאתרי היכ־
$TS1$היכרויות$TS1$,
זה שכיום
אזרחי .עו״ר סולן מציינת שא־
$TS1$שאפילו$TS1$
במשפחה.
$DN2$אלימות $DN2$נפשית או פיזית
מות
$DN2$היכרויות $DN2$,אתרי סטוצים או קבוצות
רויות,
$DN2$שאפילו $DN2$שניים מתוך ארבעתילדיה,
ליך הגירושין הוא ככלל הליך פילו
חילופי זוגות ,ואפי־
$TS1$ואפילו$TS1$
בפייםבוק של
המתמחים
שהם בעצמם עורכי דין
פשוט שלוקח זמן ,לכן יש
לא
$TS1$משפחתי $TS1$לו
משפחה מצויים בתא משפ־
בדיני
להיוועץ עם איש
מראש
$DN2$ואפילו $DN2$לא מנסים להסתיר את עוברת
להיערך
היותם נשואים״.
מקצוע ולדאוגלביטחון כלכלי
$DN2$משפחתי $DN2$ללא נישואין .עו״דסולן מו־
$TS1$מוסיפה$TS1$
חתי
לייעוץזוגי או אישי,
$DN2$אנשים $DN2$פונים
שים

