כל שנה  00333כלות מיובאות לארץ מחבר העמים
בדיון שנערך בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות 0עלה כי יש "לשקול שינוי בחקיקה"
לגבי חוק הסחר בנשים המתייחס רק ליבוא נשים למטרות זנות ועבדות ולא למטרות נישואין.
"החפצת הנשים המופיעות בלבוש מצומצם באתרי הכלות המיובאות  -ברורה"
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תופעה מתפשטת ?ועדת המשנה לסחר בנשים ובזנות התכנסה היום (ב') בכנסת לדון בענף חדש
שנוצר בארץ בשנים האחרונות :ייבוא כלות צעירות ,בעיקר ממדינות חבר העמים .על פי הנתונים
שעלו בוועדה עלה כי כ 0,333-בנות זוג זרות ,בעיקר מאוקראינה ומרוסיה "מיובאות" מדי שנה
למטרת נישואין עם גברים ישראלים .
החשש המרכזי שהועלה בוועדה ביחס לנשים אלו ,היה כי כשלבעלים "נמאס "מכלותיהן ,הם הופכים
אותן לשפחות או מורידים אותן לזנות .עמוס ארבל ,מנהל אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין ,מסר
כי הענקת אשרות לנשים זרות זהו לב העשייה של מחלקת אשרות ברשות ,והעיד כי לא נעשים
מבחני שטח הבודקים את טיב הנישואין בין הישראלים לנשים הזרות .

כלות למכירה צילום מסך מתוך אתר המציע לגברים ישראלים כלות מחבר העמים

"כל שנה יש כ 0,333-ישראלים שנכנסים לזוגיות עם בנות זוג זרות ,בעיקר מרוסיה ואוקראינה
ומיעוטן מהפיליפינים .הם עוברים הליך שנמשך כחמש שנים של ראיונות והארכת ויזות ,במהלכן הם
צריכים להוכיח זוגיות" ארבל העיד כי "נקודת החולשה היא שאנחנו לא עושים בדיקת שטח לגבי
הזוגיות ,רק דורשים הגשת מסמכים .היכולת המקצועית של פקיד שלא עבר קורס חקירות בנוסף
לעומס בלשכות ,לא מאפשרים לנו לעסוק בחקירת שטח ".
"החפצת הנשים באתרי הכלות המיובאות ברורה .הנשים מופיעות בלבוש מצומצם ופערי הכוח בין
הגבר לאישה גדולים ,אבל זה כשלעצמו אינו סחר בנשים וזה לא תמיד שונה מאתרי הכרויות אחרים
הנתפסים כלגיטימיים" ,אמרה ד"ר מרב שמואלי ,מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד
המשפטים ,בהתייחסה לשאלה האם מדובר בנישואין "אמיתיים ".

עוד הוסיפה שמואלי כי "עבירת סחר נחשבת לכזו ,רק כשמדבר בסחר למטרה מסוימת כגון למטרת
זנות או עבדות .סחר למטרת נישואין אינו אסור על פי חוק .רשות ההגירה אינה נותנת מעמד כשיש
אינדיקציה שמדובר בסוחר נשים .אנשים כאלה איימו לתבוע את הרשות והגשנו חוות דעת שהרשות
פעלה כנדרש .החוק חוקק ב 6332-ואז לא הייתה תופעה של יבוא כלות .אם יתברר שהתופעה
מתרחבת ,יש לשקול שינוי בחקיקה ".
העיתונאית הדס שטייף ,שסיקרה את הנושא בסדרת כתבות אמרה כי "יש נשים שנופלות בין
הכיסאות .יש חוק סחר בנשים ,שאולי אינו מכסה מקרים אלה ,אבל מדובר בנשים שגברים מזמינים
אותן להגיע ארצה בתואנה של שיפור חייהן ומהר מאד הן הופכות לסוג של שפחות מוכות וחלקן
מידרדרות לזנות כי מכריחים אותן לממן את הבאתן .אין להן שום מעמד ".
יו"ר ועדת המשנה ח"כ דוד צור (התנועה) ,שהוביל את הדיון ,ביקש לברר האם בעקבות ההחלטה
לפטור תיירים מרוסיה ואוקראינה מהצורך בוויזות כניסה לישראל ,ניכרת עלייה בייבוא כלות
לישראלים ממדינות אלו .על כך השיב עמוס ארבל ,מנהל אגף מרשם ומעמד ברשות האוכלוסין ,כי
"על פי הנתונים שקיימים בידי המנהל ,אין שינוי מהותי .כשמדובר באישורי כניסה ושהייה לבני זוג ,כל
הליך הטיפול הוא על ידי בן הזוג הישראלי ".
ביאטריז רוזן כץ מעיריית חיפה אמרה כי "לא כל מה שלא פלילי הוא מוסרי .האם אנו מדינה
שמסכימה שגבר ייבא אישה ולאחר שנה יגיד 'עופי לי מהעיניים ?'האם נכון להתנהל כך שכל
האחריות בידי בן הזוג? האישה איננה עובדת שלו ,היא בת זוגו ,משפחה .אנחנו מתייחסים אליה
כאילו היא עובדת זרה שפג רישיון השהייה שלה".
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