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 כללי.  1
 מקיימת 2בערו8 ) "הסרט "4להל3" (כלות מאוקראינה"בעקבות הקרנת סרטה של נילי טל 

הוועדה לקידו7 מעמד האישה וועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא סחר בנשי7 דיו3 משות9 

 ידו3 בתופעה ובהיבטיה מסמ6 זה). "התופעה "4להל3" (הבאת כלות מאוקראינה"בנושא תופעת 

 .השוני7

 
 מאפייני התופעה.  2

היא תופעה בה גברי7 ישראלי7 בתוו6 של משרד שידוכי3 " הבאת כלות מאוקראינה"תופעת 

לאחר .  נוסעי7 לאוקראינה ונישאי7 ש7 לנשי7 אוקראיניות בנישואי7 אזרחיי7,ישראלי

 . הנישואי3 חוזר הזוג חזרה לאר8 ומקיי7 חיי נישואי3
משרד : תואר התהלי6 כדלהל3, חה טלפונית ע7 מר יובל גבע מנהל משרד שידוכי7 באר8בשי

לאחר שהמשרד מוודא כי הגבר הפונה . 1השידוכי3 מפרס7 מודעה בעיתו3 או לחילופי3 באינטרנט

מראי7 לו קטלוג של תמונות נשי7 , בעל עבודה ושכוונותיו רציניות וכנות, הוא אכ3 רווק או גרוש

משרד השידוכי3 מארג3 טיסה וויזה . דאו של נשי7 אוקראיניות המעוניינות להתחת3או סרטי וי

במידה והשידו6 מקובל על . לאוקראינה ש7 נפגש הלקוח ע7 מספר מועמדות אשר מצאו ח3 בעיניו

בני הזוג פוני7 לשגרירות ישראל באוקראינה ולמשרד הפני7 , שני הצדדי7 ויש החלטה להינשא

הסרט אפיי3 . 2נישאי7 בחתונה אזרחית וחוזרי7 לישראל, כניסה לישראלבישראל לקבלת אשרת 

. אקונומי נמו6=ממעמד סוציו, 60=40גברי7 בגילאי כ, את הגברי7 הפוני7 למשרדי השידוכי3 הללו

ל היא הקושי למצוא נשי7 ישראליות למטרת "הסיבה המרכזית לנסיעת7 לש7 חיפוש כלות בחו

ידי =אוקראיניות להשתד6 לגברי7 ישראלי7 נית3 להסביר עלאת רצונ3 של הנשי7 ה. נישואי3

המצוקה הכלכלית הקשה השוררת כרגע באוקראינה ורצונ3 של הנשי7 לעזוב את המדינה לטובת 

 .מדינה מערבית יותר

 
ככל הידוע קיימי7 כיו7 באר8 שלושה משרדי שידוכי7 אשר עוסקי7 בקישור בי3 גברי7 ישראלי7 

ולשניי7 , משרדי7 אלו  מציגי7 את עצמ7 כמשרדי שידוכי7 לכל דבר. לבי3 נשי7 מאוקראינה

 . מתוכ7 יש אתרי אינטרנט
 . גברי7 מדי חודש לאוקראינה למציאת כלה20=נוסעי7 כ, במסגרת פעילות המשרדי7 הישראליי7

השהות , כרטיס טיסה, הכולל תשלו7 עבור דמי רישו$7 4500 =הגברי7 משלמי7 סכו7 של כ

לא ברור הא7 הנשי7 האוקראיניות .    סכו7 מסוי7 עבור מתנות לכלה המיועדתבאוקראינה ועוד

 . הנרשמות במשרד שידוכי7 באוקראינה משלמות א9 ה3 סכו7 כס9 עבור מציאת חת3
גברי7 ישראלי7 בשנה  300 =150 =מעריכה את היק9 התופעה בכ, נילי טל' גב, במאית הסרט

מערי6 את , מנהל משרד שידוכי3, יובל גבע, עומתהל. שטסי7 לאוקראינה לצור6 מציאת בת זוג

 120 =שמתוכ7 נישאו כ,  השני7 האחרונות4=3 גברי7 שנסעו ב 150=מספר הגברי7 הנוסעי7 בכ

מנהלת מחלקת , לדבריה של בתיה כרמו3. 3 מהזוגות הללו התגרשו10%=רק כ, לדבריו.  זוגות
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שרות כניסה עבור בנות זוג  פניות בחודש לקבלת א30=ישנ3 כ, האשרות במשרד הפני7

 . 4מאוקראינה

 

 התופעה בעול8. 3
 =Mail Order Bridesתופעת הבאת כלות מהווה חלק מתופעה המוכרת  בעול7 תחת הכינוי 

בתעשייה של מאות אלפי נשי7 המציעות עצמ3 ,  פי ההערכה=על, מדובר. הזמנת כלות בדואר

) בוליביה, פרו, קולומביה(דרו7 אמריקה , )אוקראינה, רוסיה(לנישואי7 בעיקר ממזרח אירופה 

 ).פיליפיני7 ותאילנד( והמזרח הרחוק 
 ארגו3 טיולי7 דר6 משרד שידוכי7 לש7 מציאת כלות .א: מאפייני התופעה מתחלקי7 לשניי7

באמצעות בחירת הכלה , השגת כלות דר6 אתרי האינטרנט. ב. בדומה לתופעה המתקיימת באר8

ל לש7 פגישה ע7 הכלה " אינטרנט המציעי7 נסיעה לחו=נ7 אתרייש. שתמונתה מוצגת בקטלוג

 . המיועדת ואתרי7 אחרי7 המציעי7 התכתבות תמורת תשלו7 לפני מפגש החתונה

 

 נקודות לבירור.  4
, על מנת לבחו3 את היבטיה המוסרי7 והמשפטיי7 של התופעה יש לעמוד על מספר נקודות

 :שהעיקריות שבה3 ה3

 . ל האישה והסכמתה לנישואי8 שאלת חופש הבחירה ש .1

אינ3 מכירות את , אינ3 דוברות את השפה(הא7 עובדת היות3 של הנשי7 זרות באר8  .2

מונעת או מצמצמת את יכולת3 להיעזר ברשויות וגורמי סיוע למינה8 כאשר ה3 ) הרשויות

 ?מבני זוג3' ניצול וכו, חשופות להתעללות
 :  פגיעה ותלויה בבעלה ביתר שאתנית3 להעלות על הדעת מצבי7 בה7 האישה תהיה 

אינה , נדמה כי האישה האוקראינית המגיעה לאר8 כאישה נשואה:  שלב ההגעה לאר8

הנשי7 המשודכות , לדבריו של יובל גבע,  אומנ7.כראוי לגבי זכויותיה ומעמדה מיודעת

אול7 , 5מקבלות עוד באוקראינה ד9 מידע עליו מספרי טלפו3 של ארגוני נשי7 שוני7

אלה המתעוררת הא7 ביכולתו של ד9 כזה להוות מידע מספק לגבי זכויותיה ומעמדה הש

נית3 לבחו3 דרכי7 להגברת מידת המודעות לאפשרויות הסיוע . (של האישה בהגיעה לאר8

 ).השונות שנשי7 אלו  זכאיות לה3
לאחר מכ3 ,  אשרת שהייה כתיירת לשלושה חודשי7תקבלמהאישה  :עד לקבלת אזרחות

. רק לאחר ארבע שני7 תקבל האישה אזרחות קבועהו, שרה זמנית ורשיו3 עבודהתקבל א

 . מצידופעולה ה ובשיתו9 , תלויה ברצו3 ב3 זוגהאישהבכל השלבי7 הללו ה
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עד ? מה3 זכויותיה של האישה ואפשרויותיה לחזור לארצה, בהינת3 כי הנישואי8 נכשלי8 .3

 ". מיובאת"ל הכלה הלא נמצאו הוכחות ללקיחה פיזית של הדרכו3 ש, עתה

 ?  הא8 הבאת כלות משמש מסווה לסחר בנשי8 והבאת זונות לאר; .4
מהווה " קניית כלות"כי , היא" משפחה חדשה"ארגו3 , ד אירית רוזנבלו7"עמדתה של עו

 אל9 נשי7 150=100אשר במסגרתו מציעות את עצמ3 בי3 , פא3 נוס9 לסחר בנשי7

 .6ות דואר ואינטרנטאוקראיניות לנישואי7 בעול7 כולו באמצע

 מה8 ההיבטי8 המשפטיי8 של התופעה העלולי8 לנבוע מאפשרות של היפרדות בי3 בני  .5

אשרת השהייה של , במצב של היפרדות הזוג? הזוג והמש> שהייתה של האישה באר;

הסטטוס החוקי שלה הוא של , במידה והאישה נשארת באר8, כ6. האישה לא מחודשת

מנהלת מחלקת אשרות ממשרד , לפונית ע7 בתיה כרמו3בשיחה ט. שוהה בלתי חוקית

, צי7"בהתייעצות ע7 מחלקת הבג,  חדש3עולה כי בתקופה האחרונה נעשה ניסיו, הפני7

בני הזוג להפקיד ערבות כספית אשר תבטיח כי במידה /לבקש מהאישה, במשרד המשפטי7

 . <10,000  =סכו7 הערבות הינו כ. האישה תעזוב את האר8, ובני הזוג נפרדי7
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