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ילדים זה מרשם לגירושים — אלא אם אתם שייכים לציבור
הערבי
מחקר חדש ונרחב מצא שבישראל ילדים הם גורם מייצב בקשר רק בקרב החברה הערבית ,לא היהודית .בנוסף,
מתברר גם שעניים מתגרשים הרבה יותר מבני המעמד הכלכלי הבינוני והגבוה
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מתוך הסרט "סיפורי מאירוביץ'" .הסיכוי של נשים עם ילד אחד להתגרש גבוה פי תשעה מאשר נשים בלי ילד מאותו מעמד כלכלי
צילוםAtsushi Nishijima/Netflix/AP :
כשהייתי בן  17עבדתי כעוזר טבח במסעדה על ציר מוריה הסואן ,השדרה החמישית של חיפה .עולה מרוסיה וסוחר סמים לשעבר
שלחם לצדי בשוחות המטבח ,סיפר לי כיצד האזנה תחת סוטול כבד לאלבום של "הברירה הטבעית" שינתה את מסלול חייו וגרמה
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לו להחליט לעזוב את חיי הפשע וללמוד לנגן על כלים מזרחיים .האלבום היה "אלי שורשים" .מיהרתי לקנות את הדיסק.
הכינור ההחלטי של סמסון קהמקר והשירה האקספרסיבית של שלמה בר סימאו את אוזניהם של רבים ממאזיני האלבום הנהדר
ההוא ,וגרמו להם לחשוב שהשיר הבולט בו" ,ילדים זה שמחה" ,הוא פשוטו כמשמעו .הם פיספסו את הסרקזם החומצי במלים של
יהושע סובול )שכבר העיד על כך בעצמו( "ילדים זה שמחה /ילדים זה ברכה /ולכם יש לב של זהב /כתוב בתורה /אולי בגמרא /לכו
תשאלו את הרב".

עוד כתבות בנושא
אמא ,אבא וילדים .האם זאת הנוסחה לחיים מאושרים? k 10.07.2018

האם ילדים הם באמת שמחה? מחקר ישראלי חדש ונרחב מצא שיהודים עם ילדים מתגרשים הרבה יותר מאשר בלי ילדים ,ואילו
אצל ערבים זה הפוך .מפתיע לגלות גם שבישראל עניים מתגרשים הרבה יותר מעשירים.

"ציפינו שהדפוס אצל היהודים יהיה כמו אצל הערבים" ,מודה ד"ר עמית קפלן מהתוכנית לתואר שני בלימודי משפחה במכללה
האקדמית תל אביב יפו ,שהובילה את המחקר .במחקר השתתפו גם ד"ר מירי אנדבלד ,מנהלת אגף מחקר כלכלי במוסד לביטוח
לאומי וד"ר ענת הרבסט־דבי מהתוכנית הבינתחומית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן.
המחקר התבסס על נתוני הביטוח הלאומי ורשות המסים .הוא דגם רבע מהנשים שהתחתנו בשנת  20,473 — 2003מספרן,
ועקב אחריהן עד  .2015עיקרי התוצאות הוצגו לפני כשבוע וחצי בכנס השנתי של קבוצת חוקרי גירושים אירופית ,שהתארחה
הפעם במכללה האקדמית תל אביב יפו ,והמאמר עליהן נכתב בימים אלה ועתיד להתפרסם בספר ""Divorce In Europe
בהוצאת שפרינגר.
המחקר גדוש ממצאים מעניינים .אחד מהם הוא שהימצאותו בבית של ילד בן פחות משלוש עומדת כחומה בצורה בין זוג לבין
גירושים .זה נכון בכל רמות ההכנסה ובציבור היהודי והערבי כאחד :סיכוייו של זוג עם זאטוט להתגרש קטנים בערך פי חמישה
לעומת מצב שבו אין ילדים בכלל .התמונה הופכת מורכבת יותר כאשר הילד גדל :אצל הערבים הסיכוי במקרה הזה להתגרש לא
הופך לגדול במיוחד ,ואילו אצל היהודים שיעור הגירושים מזנק לפי  ,2.7לעומת זוגות ללא ילדים.
הקורא החקרן והסקרן עשוי לומר לעצמו — טוב ,זו לא חוכמה :כשיש ילד גדול ,משך הזוגיות ארוך יותר ,ולכן בעצם אורך הקשר
הוא הקובע ולא הילד .אבל החוקרות התייחסו לאפשרות הזו ,ולמשתני רקע נוספים ,וניטרלו אותם מבחינה סטטיסטית.
אפשר להעריך ,וזה גם מה שהחוקרות ציפו ,שלאחר משבר הילד הראשון והפרידה שעלולה לבוא בעקבותיו ,לידת הילד השני
תבשר על התייצבות של הקשר ושיעור הגירושים יצנח .זה נכון — אך רק לגבי ערביות .נשים ערביות עם שני ילדים לא הרבו
במיוחד להתגרש ,וכשנולדו להן הילדים השלישי והרביעי ,שיעור הגירושים בקרבן ממש צלל .אצל יהודיות ,לעומת זאת ,כמעט כל
מספר של ילדים )חוץ מ– ,4משום מה( הולך יד ביד עם שיעור גירושים גבוה מאשר כשאין ילדים.
ומה לגבי הכסף? כאן נמצא קשר מעניין .כשההכנסה הזוגית מעבודה עולה על  150אלף שקל בשנה )עשירון  8–7ויותר בשנים
בהן נערך המחקר( ,סיכויי הגירושים של נשים שיש להן ילד אחד גבוהים פי תשעה )!( מאשר נשים בלי ילד מאותו מעמד .בקרב בני
המעמד הזה ,גם שני ילדים ומעלה הם "גורם סיכון" לגירושים ,אם כי בעוצמה נמוכה יותר .כלומר ,הסיכוי לגירושים יורד ,אבל עדיין
הוא גבוה יותר מאשר כשאין ילדים.
אם לא מתייחסים לשאלת הילדים ומסתכלים על ההכנסה בלבד ,רואים שבעלי הכנסות נמוכות בישראל מתגרשים הרבה יותר מבני
המעמד הבינוני והגבוה" .זה ממצא חשוב מאוד ,ועקבי מאוד" ,אומרת קפלן" ,החלשים הם אלה שנפרדים" .הרבסט־דבי מוסיפה,
"אהבה לא סתם בורחת מהחלון .יש תמיכה מאוד מוגבלת במשפחות עם ילדים ,ולצד זה ילודה גבוהה — ויש לזה משמעות" .קפלן
מציינת גם ,שמחקר בנורווגיה ,שם המדינה מסייעת הרבה יותר בגידול הילדים ,מצא שהורים דווקא מתגרשים פחות.
נוכח הדברים האלה ,הייתי בטוח שהנתונים היו חייבים ללמד שבקרב עניים בישראל ,ילדים פירושם גירושים .אבל דווקא ההיפך
הוא הנכון — אצל העשירים קיים קשר כזה ואצל העניים לא .כששאלתי את החוקרות מה ההסבר לכך ,השתררה שתיקה קצרה
מעברו השני של הקו.
"ציפינו שכך יהיה וזה לא מה שמצאנו" ,אמרה קפלן ביושר .כעת עובדות החוקרות על מציאת הסבר לממצא הזה .אחד ההסברים
האפשריים ,שהוא מתקבל מאוד על הדעת ,הוא שהילדים אמנם מעמיקים את המצוקה הכלכלית בקרב משפחות עניות ואולי גם
את המתח הכללי ביחסים ,אבל מנגד גירושים רק יכבידו עליהם כלכלית עוד יותר .במלים אחרות ,אין להם את הלוקסוס להתגרש.
שוב יצא לך טור מדכא ,אמרתי לעצמי .אבל חשוב לציין שגירושים אינם בהכרח חדשות רעות .לדברי פרופ' סילביה פוגל־ביזאוי
מהמכללה האקדמית רמת גן ,כיוון שנשים בדרך כלל הן היוזמות את הגירושים ,שיעורי גירושים גבוהים עשויים להעיד על חברה

שמכירה באוטונומיה של נשים" .אני מעדיפה נשים גרושות מנשים שנרצחות" ,היא מסבירה.
פרסומת :המקונג :נהר שמאחד תרבויות ,מדינות וגורלות
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