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ישרא בחורה  ־לראות 
לית שתיתן לך כבוד. ומה 

המשפחה שלך עושה בשבילי 
שאני צריכה לבוא אליהם? באמת! 

וזה שאחותך הביאה לי לחתונה ליפסטיק? זה 
היה בסדר? כבוד?"

־יגאל: "היא שילמה על הלהקה! והביאה מת
נות לכל המשפחה שלך!"

גלינה: "להקה אני הבאתי!"
יגאל: "אבל היא שילמה!"

 "אם אתה חושק באישה מלאת כבוד 
כלפי הגבר שלה, כלות אוקראיניות 

רותחות הן מה שאתה מחפש. הן יפות, 
אוהבות, מתחשבות ומתוקות. והן 

מאמינות שהגבר שלהן מעל הכל. כנסו 
עכשיו לראות את אנסטסיה, סווטלנה 

ואולגה, המנויות החדשות והחמות 
שלנו!!!"

טיפ מתוך המדריך לדייטינג עם כלה 
dream־marriage.com רוסייה, באתר

המריבה הכל ישראלית בין גלינה ליגאל 
בכור יכולה לפרנס בכבוד פרק בכל דרמת 
יחסים בטעם טופו בכיכובו של אבי קושניר, 

־אבל היא גם חושפת נדבך טראגי־קומי אוני
ברסלי בנישואים: בסופו של יום, מריבות של 

־זוגות ותיקים דומות אחת לשנייה כמו שני זו
גות תחתוני חוטיני. אבל במקרה של הבכורים, 
מדובר במובנים מסוימים בהצלחה: גלינה, אותה 
איתר יגאל באוקראינה דרך משרד שידוכים 

־ונישא לה בזריזות, סיטואציה שהונצחה בחל
קו הראשון של הסרט "כלה מאוקראינה", כבר 

נשואה לו כמעט תשע שנים.
כיום היא עובדת כגרפיקאית ולומדת עיצוב 
אתרים באינטרנט. הוא ממשיך לנהוג במונית. 
הוא מוריד את הזבל  )"זה מה שאני עושה בבית. 
בשאר הזמן? אני עובד. או נח" (. היא קונה לו 
בגדים  )"הוא לא יודע להתלבש. כשבאתי לארץ 

־הודעתי לו שאני לא הול
כת איתו לשום מקום עם 
החולצות שלו" (. בדירה ספונת 
העץ ברעננה, מול עיניו ההמומות של 
הכלב דיק, הם לא מפסיקים לריב ולהתפייס, 
ולהוסיף קצת מיונז לבורשט, במקום שמנת. 
ככה זה: החיים הם לא מה שהבטיחו לנו. גלינה 
התגיירה, ויגאל שומר כשרות. השמנת מתה. 
"אנחנו רבים כל הזמן כמו שני ילדים קטנים", 
היא אומרת. "כל הזמן אנחנו בראש מתחתנים 

ומתגרשים ומתחתנים, כל פעם מחדש".
את מתחרטת שבאת הנה?

"מה פתאום. בהתחלה נכנסתי לדיכאון עמוק. 
לא יצאתי מהמיטה. הלכתי לפסיכולוג והוא 
אמר שאני צריכה לחשוב אופטימי. כמו יגאל. 

־ולקחתי רגיעון, אבל זה רק עשה לי יותר די
כאון. עכשיו כבר לא. לגור שם אין לי שום רצון, 

אף פעם לא הרגשתי שם שייכת. אני 
מבסוטה. אחותי ששם עכשיו גם רוצה 

להתחתן עם ישראלי".
מתי אמרת לו שאת אוהבת אותו? 

או להפך?
"תפסת אותי. כשאנחנו רבים. מחבק 

אותי. נותן נשיקה. ואומר 'מוזל'ה  )חמודי (, את 
־יודעת שאני אוהב אותך'. אבל אין את זה אצ

לנו ביומיום. עכשיו הכל אפור, יומיומי. אין 
־הפתעות. חתונה זה אחלה, את מתרגשת וחו

שבת שאת איזה פרינצסה. אולי בפעם השנייה 
אני לא אתרגש כל כך. החיים האמיתיים זה 
משכנתה, לימודים, כסף, מריבות. אצל כולם 

זה ככה, לא?".
בכור היא אחת מגיבורות הטרילוגיה "כלות 
באוקראינה" של הבמאית נילי טל, שחלקה 
השלישי, "כלות מאוקראינה - 8 שנים אחרי", 
ישודר ב־22 ביולי בערוץ "יס דוקו"  )לפניו 
ישודרו שני החלקים הקודמים, שכדאי לראות (. 

־אחרי שחלקו הראשון של הסרט חשף את התו
־פעה של גברים ישראלים מבוגרים, רובם מה
־מעמד הבינוני־נמוך, שמאסו באישה הישרא

לית  )והיא בהם ( ונוסעים 
כלה  לאתר  לאוקראינה 

מקומית, חוזרת טל לגיבוריה 
שמונה שנים אחרי שנפגשו.

אם הסרט הראשון עורר לרגעים אי נוחות 
־מוסרית - שלא לומר צרבת - מהבהמיות הק

פיטליסטית המפתה אישה יפה וחסרת אמצעים 
בנסיעה למערב, החלק השלישי כבר מעורר 
קושיות אחרות. אמנם שדולת הנשים ומרב 
מיכאלי ייהנו ללעוס ולירוק גם אותו, אבל 
עובדה: מבין גיבורות הסרט הראשון, שתיים 
מתחזקות מערכות יחסים ישראליות למהדרין, 
ולא מתחרטות לרגע. אחרות חזרו לאוקראינה. 
מה מוכיחה הזוגיות הכפולה הזו, המשכנעת לא 
פחות מזוגיות ישראלית? קשה לנסח תזה, אבל 
אולי האופציה ההיא, שנראתה לפני שמונה 
שנים סליזית, שלא לומר נצלנית, שלא לומר 

המיץ של הזבל של כמעט סחר בנשים, יכולה 
להיראות גם אחרת.

"מה שהוביל אותי בסרטים האלו הוא בעיקר 
חמלה", אומרת טל. "אבל אם מסתכלים על זה, 
זה פשוט שידוך, כמו אצל הדתיים. וגם שם יש 
אהבה לפעמים. יש כאן עסקה משני הצדדים. 
אני מבינה את המצוקה. אני רואה איך הן חיות, 
מה מוביל את הבחורות האלו לברוח. ומצד שני, 
יש כאן גברים שלא מצליחים למצוא אישה. אין 
לי בעיה כשמצוקות מתחברות. אף אחד לא כופה 
את עצמו על השני. אז שדולת הנשים תצעק, 
אבל זה קשקוש. הנשים האלו בעצם קונות גברים 
בכסף של הגברים עצמם. הן לא פראייריות: לא 
אלו שנשארו, ולא אלו שחזרו לאוקראינה. הן 
פועלות בדרכן, ולא בדרכו של הגבר. עושות מה 
שהן צריכות לעשות כדי לשרוד. וכולן כאלו. 

הן יותר חכמות, צעירות, 
יפות. מהרגע הראשון ברור 
שידן על העליונה. הן שרירניות 

באופן נפשי".
את זה את חייבת להסביר, כי יש מי שיצעק 
שסחר החליפין שמעורב בעסקה הזו הוא סוג 
של סחר בנשים. ניצול מצוקות. אפילו זנות. 
הסרט הראשון שלך העלה לא מעט ביקורת.

"אני רואה את זה כאפשרות. לא כניצול. יש 
־איזה בעיה בתרבות שלנו: למה מותר רק לגב

רים מיליונרים למצוא אישה צעירה ואף אחד 
לא אומר על זה כלום? לגברים פחות עשירים 
לא מותר? מה, לא היית הולכת בשביל מיליון 
דולר? הייתי הולכת, וגם את. אחת השאלות 
המרכזיות בתרבות שלנו היא עבור כמה כסף 

־את תלכי. הרבה נשים הלכו בעקבות כסף ונו
צרה אהבה. מה הבעיה? שיותר קל לנו להבין 
כאלה שמתחתנות עם מיליונרים. 

־בשביל אוקראינית, ישראלי שמר
וויח 1,500 דולר הוא מלך. וכולם 
צריכים את העסקה הזו כמו אוויר 

לנשימה".
חלק  לגבי  שעולה  התחושה 
מהדמויות בסרט שלך, שנישאו ועזבו אחרי 
תקופה קצרה, הוא שסקס בשבילן הוא משהו 
פרגמטי. השגת כרטיס טיסה לישראל. אז לא 
בכל המקרים מדובר בסחר חליפין של סקס, 
אבל יש מקרים מסוימים שבהם הפרגמטיות 

הזו יכולה להיתפס כסוג של זנות.
"זה בסדר בעיניי. יותר טוב שהיו לוקחות 
אלף דולר לזיון, אבל אין בעיה. הן שורדות, 

כל אחת בדרכה".
גלינה, לעומת זאת, מגיבה אחרת לכל תזת 
עסקת החליפין של טל. "אני באתי כי רציתי 
משפחה, לא כרטיס", היא רושפת. "וכשראיתי 
את יגאל כל כך התרגשתי, שישר שפכתי על 
עצמי את הקפה מרוב התרגשות. בהתחלה הוא 
נראה לי גבר יותר מדי רציני. הוא היה נראה לי 
קצת מהרחוב, כזה, דיבור שוק, אבל מהר מאוד 
הבנתי שהוא מבין וסבלני אליי, אולי יותר מדי. 
אנחנו באמת מתאימים. אבל כשהגעתי לארץ, 
הלכתי לאיזה חנות נעליים ואחת אומרת לי, 
תגידי, בכמה כסף קנינו אותך? שאלתי את בעלי 
מה זה אומר, והוא אמר לי עזבי. היום, כשאני 
יודעת את השפה, הייתי עונה לה 'גברת, את 
רוצה שאני אעשה לך תביעת דיבה על הדיבור 

המלוכלך הזה?'".

כלות להשגה

רמי, בעל משרד שידוכים: "יש שם יופי שבטלוויזיה 
אין. בחורות ברמה בינלאומית חושבות שהן רק נחמדות. 

אוקראיניות שונות מישראליות: תמימות, לא שואלות איזה 
דירה, איזה אוטו. בחור נחמד יכול לתפוס שם מלכת יופי"

"איך אפשר 
להיכנס למיטה 

עם גבר לא 
מוכר?". נטאשה 
)מימין(, שעזבה 
את בעלה מאיר. 

משמאל: רמי 
ולודה, אשתו 

הרביעית )בעיגול: 
אשתו הקודמת(




