תופעה

ייבוא

מתחדשת:

כלות

מאוקראינה
רווקים,

גרושים ואלמנים
באינטרנט

וליאור
ליאור
מאת

חיפאים בעלי

חתונת בזק עם

אפשרויות
מספר
״לרשותך עומדות
להיכרות וחתונה(לא דרך האתר) עם

פרי

בחורות
גרושים ואלמנים חי־
$TS1$חיפאים$TS1$
רווקים,
$DN2$היכרות $DN2$עם בחורה מאוקראינהלעולם לא
רות
יפאים$DN2$בעלי ממוןמגליםעניין בייבוא
פאים
ירצה אחרת.כלות מאוקראינה הוקמה
כלות מאוקראינה .מדובר בתופעה
מאוקראינה .מי שחווה היכ־
$TS1$היכרות$TS1$

מתחרשת.

חרשה ,ובעצם
באינטרנט מציעים

אתרים רבים

חתונת

בזק

עם

בשנת 1997

ומתמחה

ממון מגלים עניין בייבוא
יפהפיות

אוקראיניות

להתגרש ,בעיקר עקב אלימות
ויחס משפיל שהיאקיבלה,
כאשר הגבר הלא מרוצה דרש את

או

החזר השקעתו

מהאישה שהעזה

לבקש
לעזוב
רונה
בהיכרות וחתונה
לעלייה
$DN2$אחרונה $DN2$אנו ערים

בביקושים

לייבוא כלות צעירות

ממדינות

עם בחורות מאוקראינה 19 .שנים של
ניסיון ואמינות בתחום ההכרויות.לז־
$TS1$לזכותנו$TS1$

בתקופה אח־
$TS1$אחרונה$TS1$
אותו.

יפהפיות אוקראיניות .מודעות לר־
$TS1$לרכישת$TS1$
לרכישת $DN2$כלות
כישת
$DN2$למטרות $DN2$שידוכים ונישואין עם גב־
$TS1$גברים$TS1$
טרות
אחרות
בלארוס וארצות
שהשתייכו ישראלים מאושרים ובחורות צעירות
רים
$DN2$גברים$DN2$
ויפות מאוקראינה .אנו מספקים תמי־
$TS1$תמיכה$TS1$
ישראלים,לרוב מבוגרים.
בגלוי.
לחבר העמים מופיעות
כבר ב 2014 -פורסםלפי נתו־
$TS1$נתונים$TS1$
$DN2$תמיכה $DN2$מלאהומקצועית ,ניסיון רב שנים
כה
המתמחה בדי־
$TS1$בדיני$TS1$
לדבריעו״ד חיפאי
$DN2$נתונים $DN2$של ועדת המשנה למאבק
נים
שתופסת
ני
ני$DN2$
משלב ההיכרות ,חתונה וער הגעת
משפחה מדובר בתופעה
בכנסת כי
בסחר בנשים ובזנות
הבחורה לארץ ,אולפן וגיור .ניתן
תאוצה וזוכה לקאמבק מרשים אולם
בכל שנה בממוצע מייבאים לפ־
$TS1$לפחות$TS1$
לראות את המחירים לאחר הרישום
עורכת דין חיפאית שמרבהלעסוק
כלות לישראל
000,3
כ-
חות
$DN2$לפחות$DN2$
שירותבלעדי הכרות
לאתר חינם.
בגירושין מזהירה שזה ייגמר בדרך
התפתחה במ־
$TS1$במדינת$TS1$
כל שנה .בתוך כך,
כלל בגירושין ואיןלנישואין האלו
ללא נסיעה עם בחורות אמיתיות .עכ־
$TS1$עכשיו$TS1$
$DN2$במדינת $DN2$ישראל תרבות של שידו־
$TS1$שידוכים$TS1$
דינת
$DN2$עכשיו $DN2$ניתן להכיר בחורה אמיתית ללא
שיו
סיכוי .אם כותביםבגוגל את הצירוף
$DN2$שידוכים $DN2$שלכלות צעירות ממדינות
כים
לאוקראינה!!!״.
״כלות מאוקראינה״מקבלים מיד הפ־
$TS1$הפנייה$TS1$
נסיעה
חברהעמים .רוב השידוכים האלה
לענייני משפחה בחי־
$TS1$בחיפה$TS1$
המשפט
בבית
נייה $DN2$לאתרים רבים המציעים לגב־
$TS1$לגברים$TS1$
נייה
נעשים באמצעות אתרי היכרויות
$DN2$בחיפה $DN2$כבר ניתן לראות מקרים ראשונים
פה
ברים$DN2$ישראלים היצע אוקראיני מרשים
רים
וישראלים שם מצי־
$TS1$מציעים$TS1$
$TS1$שהגיעו $TS1$בינלאומיים
של עסקאות רכישת כלותבחו״ל שה־
ביותר של יפהפיות מהממות ,כךלפ־
$TS1$לפחות$TS1$
$DN2$מציעים $DN2$שידוכים לפי תמונות של
כשהאישה
$DN2$שהגיעו$DN2$לבתי המשפט .למשל
פחות $DN2$על פי התמונות שמופיעות בא־
$TS1$באתרים$TS1$.
חות
עים
גיעו
תרים $DN2$.באתר אקראי בו ביקרנו כתוב:
החליטה אחרי כמה שנים שהיא רוצה
תרים.
הבחורות כולל גובה ,גיל וצבע
$DN2$לזכותנו $DN2$נזקפות מאות חתונות בין גברים
כותנו
מאוקראינה ,וגם מרוסיה,

חבר העמים ,בעיקר

כלות

ספק

אם

מאוקראינה

אתרים

ישלנישואין הללו

רבים

מציעים

סיכוי

לדברי עו״ד

מסתבר

רוזן

שלא קל לנהל
כזו ,כשכל צריורע כי לא מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
$DN2$מדובר $DN2$במערכת יחסי אהבה אלא
בר
מערכת נישואין

בעסקת שידוך

בשל
כנה
$DN2$מוכנה$DN2$

האישה

כאשר

מצבההכלכלי הירוד מו־
$TS1$מוכנה$TS1$

ממשפחתהולה־
$TS1$ולהתחתן$TS1$
להינתק

מאוקראינה.

$DN2$ולהתחתן $DN2$עם גבר
תחתן

ממדינה זרה .גם

הכלות הללו מובאות לארץ למ־
$TS1$למטרות$TS1$

מקרים

שגברים תבעו

ישנם

אתרי

היכרויות כי

לא

מצאו

כלה
המשפט ציין כי אישה היא לא
חפץ ומותר לאישה לסרבלפגי־
$TS1$לפגישה$TS1$
סולן ,מב־
$TS1$מבכירות$TS1$
$DN2$לפגישה $DN2$וקשר.עו״ד שרין
שה
ראויה

מאוקראינה.

בית

$DN2$מבכירות $DN2$עורכות הדין בחיפה בת־
$TS1$בתחום$TS1$
כירות
$DN2$בתחום $DN2$המעמר האישי,
חום

לא

לסוג נישואיהתועלת
ייבוא כלות

נותנת

הזה

של

מאוקראינה סיכוי

רב.עו״רסולן מסבירה איך ני־
$TS1$נישואי$TS1$
שואי
$DN2$נישואי$DN2$תועלת שכאלו לפי העי־
$TS1$העיקרון$TS1$

ואזרחות תמו־
$TS1$תמורת$TS1$
$DN2$העיקרון $DN2$של כסף
קרון
ישמש כתחליף
$DN2$תמורת $DN2$נישואין
רת
לאהבה ,לא עובר :״לרוב מז־
$TS1$מזמינים$TS1$
מאוקראינה מתוך
$DN2$מזמינים $DN2$כלות
מינים
עיניים .עו״ד דודרוזן,
תועלתני .אתה
שיקול עסקי
נותן כסף ואפשרות לקבלת אז־
$TS1$אזרחות$TS1$
שותף מנהל מחלקת
$DN2$אזרחות$DN2$ומקבל כלהכנועה.הכלותלרוב
רחות
רים
משפחה בדורון טיקו־
$TS1$טיקוצקי$TS1$
דיני
$DN2$מחוברים $DN2$לדת כדי להתחתן בחתונה דתית
מתגרשות לאחר שהשיגו אזרחות וב־
$TS1$ובסיס$TS1$
כרת משהוישראל או חסרים אישורי
צקי
$DN2$טיקוצקי $DN2$מציין כי אכן התופעה
כלכלי ,כך שזהו סוג אחר של ני־
$TS1$נישואי$TS1$
סיס
$DN2$ובסיס$DN2$
רוב
גיור.
מוכרת.לרוב מדובר בנשים
השידוכים האלה נעשים
$DN2$נישואי$DN2$תועלת .הסוג האחר זה למטרת
שואי
צעירות ממעמדכלכלי נמוך
בהסכם נישואין אזרחי .ישנם לא מעט
שהגבר מאס בקשר והחליט
מקרים
בהר
פרק ב׳ כשבעצם הגרוש רואה
שאותם גברים בארץ מציעים
לגרש את האישה .גירושין של אישה
חייהן
ברמת
להם שיפור
מנת כלה מאוקראינה סוג של קניית
אהבה בכסף .את זה עושים הגברים
לעבור בבית משפט
לא יהודייה חייבת
הבטחות .ישנם
ושורה של
שמצויים בהליכי פירוד
המבוגרים
שהאישה
מקרים שהשידוך מצליח אךלענייני משפחה .צריךלזכור
קשרים כאלה רובם נג־
$TS1$נגזרים$TS1$
וגירושין גם
זכאית לאשרת שהייה
בהחלט ישנם לא מעט מקרים
ממשרד הפ־
$TS1$הפנים$TS1$
המפשט
לכישלון״ .בתי
מראש
אותו הגבר,
מנוצלות ,שהופכות
של נשים
זרים
$DN2$נגזרים$DN2$
נים
$DN2$הפנים $DN2$כל זמן שהיא עם
ששילם עבורה למשרד השידוכים,לענייני משפחה מוצאים עצמם לאח־
$TS1$לאחרונה$TS1$
שפחות של הגבר,
למעין
$DN2$לאחרונה $DN2$דנים בהיבטים שונים של נישואי
רונה
קשר
אך ברגע שהגבר החליט לנתק
לזנות,חלקן
חלקן מידרררות
תועלתשכאלו ,בעיקר כאשר מי מהצ־
$TS1$מהצדדים$TS1$
לעזוב חסרת כל
בורחות חזרה לארץ המוצא ולגרש אותהעליה
החבילה .כניסה
$DN2$מהצדדים $DN2$מבקש לפרק את
דדים
גברים רבים מו־
$TS1$מודעים$TS1$
לאוקראינה.
חזרה
חסרותכל.
לאתרים המציעים כלות אוקראיניות
$DN2$מודעים$DN2$לכוח של מעמד אזרחות ישרא־
$TS1$ישראלית$TS1$
בדרך
לדברי עו״ר רוזן,
דעים
$DN2$ישראלית$DN2$ולכם לא אחת הם מנצלים זאת למכירה ,מציג תמונות של יפהפיות
$TS1$במדינות $TS1$לית
כלל חתונות של יהודים במ־
מתברר
מהממות ,חושניות ומזמינות.
במערכת היחסיםמול הנשים ממדינות
$DN2$במדינות $DN2$חבר העמים הן חתו־
$TS1$חתונות$TS1$
דינות
חילוניות אזרחיות .רובם
נות
$DN2$חתונות$DN2$
שהמציאות הרבה יותר עגומה מהת־
$TS1$מהתמונות$TS1$
לפעמים מדובר במעשים
חבר העמים,
$DN2$מהתמונות $DN2$המופיעות באותם אתרים.
מונות
הפלילי.
עלגבול
מרגישים מספיק מחוב־
$TS1$מחוברים$TS1$
לא

