לענייני משפחה:פייסבוק
ורכידין
לעלייהבגירושים
אחראית
מחקר שפורסם בבריטניהגילה כי ב 201 -אוזכרה הרשת החברתית כגורםעיקרילפרידה ביותר מ 30 -מתביעות הגירושים שהוגשו
וירטואליים מאחורי גבם של בני הזוג
וליצירת חיים
ובישראל?עורכי דין מספרים על מקרים שבהם פייסבוק תרמהלבגידות
במדינה.
מאת הילה

רז

מה הופך את פייסבוק,

ששינתה את

לגורםעיקרי בה־
$TS1$בהליכי$TS1$
חיינולטוב
ולרע,

'<

""
$DN2$באהרו""$DN2$

$DN2$בהליכי $DN2$גירושים?
$TS1$באהרו"" $TS1$ליכי
מחקר שפורסם באהרו־

כה

בבריטניה

מתברר שבניגוד לאתרי
$TS1$היבחיות$TS1$
היב־

מצא כי

לפייסבוק
$DN2$היבחיות $DN2$אינטרנטיים,
חיות
ב 2011 -הוזכרה פייסבוק כגורם
לגירושים ביותר מ/-״  30לגיטימציה מאחר שהוא לא מש־
$TS1$משמש$TS1$
עיקרי
$DN2$משמש $DN2$אתר היכרויות.ואולם האפ־
$TS1$האפשרות$TS1$
מש
שהוגשו
הגירושים
מתביעות
$DN2$האפשרות$DN2$לבגוד או להכיר בני זוג
שרות
מהמחקר כי
במדיכה .עודעולה
שכתיים קודם ,ב 2009 -חוזכרה פוטנציאלייםלבגידה דרך הרשת
החברתית גבוהה מאוד .עו״ד רות
הרשת
חחכרתית הפופולרית
וולפנר מסבירה כי״בעור שב־
$TS1$שבעבר$TS1$
דיין
מתבי־
$TS1$מתביעות$TS1$
%02
כגורםעיקרי רק ב-
$DN2$שבעבר$DN2$בעל או אשהנאלצו להסתתר
$DN2$מתביעות $DN2$הגירושים.
עבר
עות
יש

הידידותי

$DN2$להסתיר $DN2$את בגידותיהם מבניזוגם ,אך
סתיר
לעתים אישיות
מסתתרת

שמנהלת קשרים
חסויים״.

עו״ד רועי

סירי

מציין

כי

בפייסבוק,

תוך

מתמכרת

שהיא

הן נחשפו בפייםבוק .היא מתריעה

ולחיי
לתשומת הלבהבלתי פוסקת

חברות

התוססים שפיתחה לפ־
$TS1$לפתע$TS1$.

כי

״מה שמתחיל

בבקשת

החברה

״בשלוש
מהר מאוד לפלרטוט
$TS1$היכחיות $TS1$,עלייה משמעותית במספר האנשים
מאחורי שמות בדויים באתרי היכ־
לעומתפייסבוק ,טוויטר ההכרה
המגיעים למשרדנו בגלל משבר
לגיטי־
$TS1$לגיטימי$TS1$
גלוי,
$DN2$היכחיות $DN2$,בפייסבוק הכל
חיות,
%4.0
בעולם ,למציאות .מעקרת בית אפורה,
הרשת החברתיתהגדולה
לגירושים רק ב-
כגורםעיקרי
עברה אותה אשה ,בחסות הפייסבוק
בחיי הנישואים
אין
סטטוס.
סמל
ואפילו
מי
$DN2$לגיטימי$DN2$
201
ב-
בבריטניה
הגירושים
מתיקי
שנהפכהלביטוי נרדףלקיומה,
כפועל יוצא מבגי־
$TS1$מבגירה$TS1$
כמעט
ומאות החברים שצברה ,מטמורפו־
$TS1$מטמורפוזה$TS1$
משפחות
לא
פירקה
כשבסיפור
בן
של
רה
$DN2$מבגירה$DN2$
שלא
חברה
או
פרטי,
ארם
מה־
$TS1$מהקר$TS1$
לא
שבישראל
אף
הבגידה
הזוג,
בעל עסק,
עדיין
ועירערה
מעט
נערך
בילויים וחיית
זה
את היציבות בקרב משפחות רבות,
קר
$DN2$מהקר$DN2$
מעורבת פייסבוק .אם בעבר הלא
בעניין,עורכי דין מומחים בדיני פעילים בפייסבוק .ניתןלשלוט בה
$DN2$מטמורפוזה $DN2$ונהפכהלנערת
בלילות,
מסיבות .היאהחלה לצאת
רחוק היתה פייםבוק רשת חברתית לפני עידן פייסבוק היתה בהירות
במידת החשיפה ,כך שלא תמיד
עלייה ררמ־
$TS1$ררמטית$TS1$
משפחה מדווחים על
הובילהלמסלול ישיר
$DN2$ררמטית $DN2$במעורבות הפייסבוק
טית
שבה השתמשוצעירים בשנות ה 20 -לגבי האתרים שהכניסה אליהם
בהליכי הפעילות שמתנהלת בפומבי היא
ופריקתהעול
אינה תמימה ,אך פייםבוק יצרה
הפרופיל ותחילת ה30 -לחייהםשעדיין לא
הגירושים שמגיעיםלמשרדיהם .הפעילות היחידה .מאחורי
של פירוק התא המשפחתי״.
וולפ־
$TS1$וולפנר$TS1$,
במקרה אחר ,מתארתדיין
מצב חדש ומסוכן.
נישאו והקימו משפחות ,כיום כבר
וירטואלית.
$DN2$וולפנר $DN2$,״בנתה אשה מציאות
נר,
״שימוש מתון בפייסבוק בוודאי
שמשמשת אנשים
ברשת
מדובר
היא הציגה עצמה כרואת חשבון,
לא מזיק ,ואף עשוילתרום מבחינה
בגילאי  40ו 50 -ואף יותר מכך״.
נחשפתם לקשר בטייתי? תעדו והדפיסוהכל ,ושימרו
$TS1$שימוש $TS1$רווקה ,אלופה באמנויות לחימה
עסקית ואף חברתית .עם זאת ,שי־
וולפנר מוסיפה כי הכוח
ריין
שבידכם
שחשפתם בפני בן הזוג את המידט
תמונותלפני
אשת
אקזוטיות,
וקיצוני,
מבוקר
לא
מוש
$DN2$שימוש$DN2$
מכל
בזמינות
הוא
פייסבוק
של
הגדול המ־
$TS1$המבלה$TS1$
שמשתרע
העולם
$DN2$המבלה $DN2$ימיה כרואת חשבוןעסוקה ,ואת
מקום .״במחשבובכלטלפון
סלולרי ,על פני מספר רב של שעות מדייום ,בלה
אסורה
סתר
הפ״סבוק מהווה האזנת
רודירה לחשבון
בפועל,
בזוגיות״ .לילותיה במסיבותפרועות.
לפגוע משמעותית
פייםבוק מאפשרת חידוש קשרים עלול
היא היתה אשה נשואה ,אם לשני
לעתים ,הצתת
ישנים,ובעקבות כך,
to
הקשורות לפייסבוק קבילות
ראיות
ילדים קטנים ,פקידה בחברת בי־
$TS1$ביטוח$TS1$,
מחודשים.
וריגושים
להבות ישנות
הוכחותמודפסות
הרבניים
המשפט ובתי הדין
בבתי
PtB
מייגעים .אט־אט
שניהלה חיים
טוח,
$DN2$ביטוח$DN2$,
להינזק
חיי נישואים אפורים
עלולים
מאוד בשל החשיפה האינטנסיביתמהפרופיל שלבןהזוג
מייחסים
המשפט לא
בתי
להאמין באישיות
החלה אותה אשה
חשיבות לכל פלרטוט
^«
ם£
בפייסבוק ,אלא רק לראיות
חותכות לבגידה
לעתים ההתמכרותלמציאותהווירטואלית שיצרה ,החלה לצאת
הזו ,ומכאן ועדלהליכי גירושים
ולבלות .חוקר פרטי ששכר
הווירטואלית שנבנית בפייסבוק בלילות
הדרךקצרה״ ,היאמזהירה.
ט*
תפקיד
והדבר הוכח,
שבגדה בבעלה
אשה
$TS1$מספרת $TS1$הבעל הציג בפניו ראיות ברבר רומן
וולפנר מס־
לגירושים .דיין
גורמת
עו״ד אביבית מוסקוביץ מס־
$TS1$מסכימה$TS1$
xn
האשה
את מזונות
טיפלה .״ראיתי לוהטשניהלה עם רווקצעיר ,שהיה
$DN2$מספרת$DN2$על מקרה שבו
פרת
כימה
$DN2$מסכימה $DN2$גם היא שמתחילת עידן
הפ״סבוק אין
שנעשתה דרך
השפעה
לבגידה
משוכנע שבתזוגו היא רואת חשבון
לחלוטין כאם
אשה שחדלה לתפקד
עלייהתלולה בכמות
פייסבוק ,יש
משמורת או מזונות ילדים
טל
רווקה.רו״ח החוקר ,יחד עם הוכחות
יצליחולה־
המתגרשים שחשבו כי
$TS1$להסתיר $TS1$וכרעיה,בילתה  20שעות ביממה
השנים

האחרונות ניכרת

ולגיטימית ,עשוי לגלוש
תמימה
$DN2$לפתע $DN2$.חיי חברה שגלשו עד
תע.
או רומן.

ומאחורי גבו

של בעלה

מהרה,

המנמנם,

איסוףואיותבפייסבוק
''

""
$DN2$בה""$DN2$

פייסבוק היא

גםבלי

מצויןלאיסוף ראיות בה־
$TS1$בה""$TS1$

רים
$DN2$החברים$DN2$
בן/בת הזוג שלכם

של

ליך
לראיות שקשורות
בתי משפט ובתי דין רבניים מתייחסים
את
לשעבר ,צריכים
כלכליים ואחרים בפכי בכי זוגם
כתוכים
לפיהן.
ועניין ,ואף פוסקים
את לפייסבוק כראיה לכל דבר
למידע שהכ חושפים על חייהם .גם בשו־
$TS1$בשורות$TS1$
להקפיד
בכוגע
רות
החשד צריךלקנן כאשר בן הזוג ממהרלהחליף מסך
עליהם .אם בן או בת הזוגיבינו כי נח־
$TS1$נחשפו$TS1$,
$DN2$בשורות $DN2$טובות מומלץלעתיםלחגוג באופן פרטי.
מה שאתםיודעים
עףד רותריין
והיכולת שלכם ולדלג לאתר אחר כשנכנס אדם נוסףלהדר.
שפו,
וולפנרטיפלה במקרה שבו האשה פירסמה
$DN2$נחשפו $DN2$,הם ידאגולמחוק כל ראיה מרשיעה,
לשחזר את מה שראיתם תהיהמוגבלת מאוד בעקבות כך.
סטטוס עלתחילת עבודתה החדשה ,וזכתה
ככל שמדובר במשמורת או מזונות
לברכות .אחד
ילדים ,אין השפעה
חרירהלחשבון הפייסבוק האישי של בן/בת הזוג מהווה
לבעלה ,שממנו התגרשה
המברכים הדפיס את הסטטוס ומסר
אם הבגידה נעשתה בפייסבוק .אשה אשר בגדהבבעלה
לאחרתהליך קשה .מתברר כי האשה תבעה מזונות בבית פגיעה בפרטיות ואף האזנת סתר אסורה.לכן ,במקרה של
והדבר הוכח ,תפסיד את המזונות .בתי המשפט ובתי הדין
הרבניים לא מייחסים חשיבות לכלפלירטוט בפייסבוק,
קושי או ספק,מומלץלפנותלחוקר פרטי כדי שהוא ינסה
המשפט ,בטענה שאינהעוברת,ולאהעלתה על רעתהלע־
$TS1$לערכן$TS1$
לעבוד .עמוד הפייסבוק הוצג להביא ראיות
רכן
לבגידה.
אלא רקלמקרים שבהם מובאות ראיות חותכות
לבגידה.
$DN2$לערכן $DN2$את בית המשפט כיהחלה
הילה רז
כראיהושיכנע את בית המשפט שלאלפסוק להמזונות.
הוקר־ם פרטייםיכוליםלהוציא מידע רב מעמוד
גירושים .בכי זוג

שלאמעוכייכים לחשוף

להבחין כבגירות
איך
אם נחשפתם לקשר כלשהו של
בפייסבוק ,דאגולתערהכל ,לשמור תמונותולהדפיס
שהשפתם בפניהם
דפי הפייסבוק המרשיעים ,עודלפני
שמתרחשות בפייסבוק:

הפייסבוק שלכם ,באמצעות

התחברותלחברים של החב־
$TS1$החברים$TS1$
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בן הזוג ובאמצעות התחזות.

גרושים

מספקת מגרש נוח לקשירת
פייסבתן
וגם למעקב אחריהם ,שמוביל

יחסים

זוגות רבים

רומנטיים

לבתי

דיסקרטיים

המשפט

הילה

רז
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ען בפני אשתו
$DN2$וט[$DN2$
בקולג׳ בארה״ב.
מודפסותמפרופיל הפייסבוק של
בת
שלמדה עמו
לרווקותו.
האשה ,צורפולתביעת הגירושים הזוגגילתה שאותה אשה התגרשה מעוניין לשוב
$DN2$שאשתו$DN2$התעללה בוולכןנאלץ
שתו
באחרונה ,חזרה לישראל ,פגשה בסיוע חברים,החלהלבדוק
של הבעל והביאו לבסוףלסיום
לעזוב
ולעקוב
שלו .כעבור כמה
אחר דף הפייסבוק
את
רבות
נתק
שנות
אחרי
מהיר של חיי
אותה ,תוך שהוא מכחיש כל רו־
$TS1$רומן$TS1$.
הנישואים״.
בעלה
מן.
$TS1$רומ$TS1$,
רומ־
ימיםגילתה שהואמנהל קשר
אשה בשנות
$DN2$רומן $DN2$.האשה הציגה את התכתבויות
בפייסבוק ,וחידשה עמו את הק־
$TS1$הקשר$TS1$.
סירי מספר על
שר.
לחייה ,נשואה כ 20 -שנה,
ה50 -
והמאהבת
$DN2$הקשר $DN2$.בת הזוג התעמתה עםבעלה ,נטי עם אשה נשואה ,ומתכתב עמה הפייסבוק של הבעל
המאהבת
באופן שיטתי באמצעות פייסבוק .לרבנים ,ואף זימנה את
שפנתה אליו לאחר ששמה לב
שהתוודה בפניה על הקשר,והודיע
לה שהחליט להתגרש ממנה כדי
$TS1$הסטטוס $TS1$לדיון כעדה .המאהבת הודתה בח־
$TS1$בחקירתה$TS1$
מיד לאחר ששינההבעל את הס־
שבעלה מתרחק ממנה .היא ער־
$TS1$ערכה$TS1$
$DN2$בחקירתה $DN2$שקיימה יחסי מין עם הב־
$TS1$הבעל$TS1$,
$DN2$הסטטוס $DN2$שלו בפייסבוק מנשוי
טטוס
קירתה
לרווק,
 $DN2בירור קצר ,שהעלה כיבעלה להתאחד עם ״אהבת
כה
נעוריו״.
$DN2$הבעל$DN2$,ועל בסים ראיות אלה נדחתה
כתבהלו המאהבת:׳מי ברת
טיפלנו״,
״במקרה אחר שבו
החל לקיים דדך הפייסבוק קשר
המזל?׳ ,על,
תביעת הגירושים שהגיש
׳את!׳״.
והגבר ענהלה:
$TS1$וט[$TS1$
וט־
מתארסידי ,״גבר עזב את הבית
עם האקסיתהמיתולוגית שלו,
הבעל״.
שמאס בקשר ושהוא
האשה,

״בדיון

שהתקיים באותו

מקרה

$TS1$שאשתו$TS1$
שא־
בבית הדין הרבני ,טעןהבעל

