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למה לא אספתי דואר. זה היה מזל: כמו שיכולה 
ליפול שקית ומישהו ירים ויתחיל לדבר איתי, 
ובסוף יתחתן איתי. לא יודעת למה, אבל זה 
יום שעשיתי פן, התאפרתי. היתה לי הרגשה. 
אז באתי, ושם היה אבינועם. והמתורגמנית 
תופסת אותי ביד, ואומרת לו 'זו הבחורה שאם 

תתחתן איתה אתה תהיה מאושר'".
איך הוא נראה לך אז?

"מאוד כהה, לבש חולצה שלא התאימה לו. 
־תראי, לא חשוב לי המראה. אותי יותר מע

ניין להיכנס בפנים השכל שלו. מה הוא חושב, 
מדבר, מספר. משם הוא לקח אותי למסעדה, 
לבוש יפה. מה זה מסודר, נקי, מגולח, ריח טוב. 
רואים שזה בנאדם, בעל, מחפש אישה, לא סתם. 

והוא לא מעשן ולא שותה".
על ההתחלה הרגשת שזה זה?

"אני חושבת שמההתחלה התחלתי לאהוב 
אותו. ההתנהגות שלו אמרה לי הכל. ואיזה כבוד 
היה לו אליי. יודע לפנק אישה. ואצלנו במשפחה 
קצת פרימיטיבים, ולא שוכבים עם גבר לפני 
החתונה. ולא ידעתי מה לעשות. ואז השכנים 
שלי כולם: מה, אולי שמה אצלו לא עובד בכלל? 
נו יומיים לפני החתונה נסעתי אליו לישון. ואז 

בדקתי, ואמרתי לשכנים שהכל בסדר".
וכשאתם מגיעים לארץ?

"באנו הביתה, קיבלתי שוק: בית קר, ריק, 
ישן. הכל מקולקל. בית שאין אישה. אז הלכנו, 
קנינו דברים. אבל הוא לא הבין אותי. בחודשים 
הראשונים היה צועק, מקלל. לא יכולתי לסבול 

את ההתנהגות גועל נפש הזאת".
ולא ויתרת?

"לא. בהתחלה חשבתי שאני צריכה להיות 
אישה יותר חכמה מגבר, אחרת אנחנו נתגרש. 

אמרתי לו בוא נדבר. אני לא רוצה שאתה צועק, 
מקלל. אין לי כלב, אין לי חתול אין לי חברים. 
הבאתי לו אוכל לבסטה. חטף עליי ג'ננה. התחיל 
לצעוק 'זה חרא'. אמרתי לו: 'תשמע אדוני, לא 
טעים לך? תבשל לבד. לא מתאים לך? בבקשה 
תקנה לי כרטיס, אני חוזרת לאוקראינה'. ואז 

־התחלנו לדבר. על הסקס, על דברים שלא נעי

מים לי. התחלנו מחדש. האהבה הגיעה אחרי 
שהוא הפסיק לריב איתי".
ומאז הכל היה בסדר?

"אנחנו מאוד דומים וטוב לנו יחד, אבל יש 
־הרבה דברים קשים. למשל, שלא נכנסתי לה

ריון. ובאתי לעזור לו בבסטה, בכרמל. זה היה 
גועל נפש. חמש שנים עזרתי לו שמה. אבל 
ההתנהגות של הישראלים מגעילה. לא יכולתי 
יותר עם הרעש, הקללות. בשוק צריך להיות עם 
פה שחור. אני בחורה אינטליגנטית. בהתחלה, 
אני לא הייתי מבינה מה אומרים, אבל את רואה 
גברים, איך הם רוצים להיכנס לתוך התחתונים 
שלך. פעם מישהו בא ואמר 'מה קרה שאת לא 
נכנסת להריון, מה, הוא לא מזיין אותך מספיק? 

הייתי כבר עושה לך עשר ילדים'".
אז מה עשית?

"אמרתי לאבינועם שאני לא רוצה לעבוד 
יותר בשוק. הגעתי למצב שרציתי להתגרש 

ממנו. והילדים שלו, ההתנהגות שלהם לא היתה 
משהו, והדיבורים שלהם על הירושה, שאני רוצה 
ילד כדי לקחת את הכסף. ואני לבד פה. חוץ 
מהבעל שלי ובעזרת השם אני רוצה ילדים, מה 
יש לי? ומה אתם רואים אותי? בתור מטפלת? 
משרתת? משרתת מקבלת כסף! ומה אתם רוצים, 

לזרוק אותי לרחוב כמו סמרטוט?
"עכשיו זה אחרת. אבל אז אמרתי לו שאני 

־רוצה לנסוע למשפחה, לנוח. אחרי שלושה חוד
שים, הרגשתי שהגיע הזמן להתקשר לאבינועם. 
אמרתי נו, מה קורה איתנו? אז הוא אמר 'מה את 
רוצה?'. אז אמרתי תקשיב לי טוב: אני רוצה 
לדעת מה קורה. אז הוא אמר שכבר עשו ממנו 
צחוק. שגנבתי לו כסף, שיש לי מישהו אחר, 
שברחתי. אמרתי לו, אני לא רוצה לחזור לשוק. 

־אני רוצה שנמשיך את החיים שלנו אחרת. חז
רתי. ונכנסתי להריון, ונולד אור".

ומה עכשיו?

"בעזרת השם, אבינועם יתעורר והכל יהיה 
בסדר. אני לא יכולה להתחיל יום אם אני לא 
רואה אותו. זה בעל שלי, אני אוהבת אותו, אנחנו 
עושים חיים אחד בשביל השני. ותקשיבי לי 

טוב: אין דבר כזה אחד בלי השני. אין".

"אם תהית האם בחורות רוסיות צעירות 
מוכנות באמת לנישואים, ובכן, אין לכך 

תשובה ברורה. כמה מהן יהיו בוגרות מספיק 
כדי להיכנס למערכת יחסים מחייבת עם גבר 
מבוגר. אחרות יתבררו כטעות... מה שנפלא 

בזה, הוא שתמיד אפשר לנסות שוב".
 רגע של גילוי לב ב"המדריך 

לדייטינג עם כלה רוסייה", באתר: 
dream־marriage.com

וכמובן שקיים גם הצד השני, הפחות הסקסי, 

ורה: "רציתי בית, ורציתי להרגיש שזה הבן אדם 
שלי, וככה הרגשתי עם אבינועם. באנו הביתה, 

וקיבלתי שוק. בית קר, ריק, ישן. הכל מקולקל. בית 
שאין אישה. בהתחלה היה צועק, מקלל, גועל נפש"

הבטחנו זה לזו?
האשמות שווא על אלימות, בגידות, ציד ציני של אלמנים אמידים: במשרד הפנים הצטברו לא מעט סיפורי עם סוף מבהיל

"לא צריך להתאמץ יותר מדי בשביל להבחין שאני 
לא ממש עונה על ההגדרה יפה תואר", אומר ד' 
ומחכך בחוסר נעימות את כפות ידיו זו בזו. "תמיד 
חשבתי שיש לי מספיק אינטלקט שמכסה על זה, 

כנראה שטעיתי".
ד' מספר את סיפורו בקול קטן, נבוך. במשפטים 
קצרים הוא מתאר איך פגש את אשתו דרך כלה 
של חבר שהגיעה גם היא מקטלוג. איך השקיע בה 
את מיטב כספו, איך הבחין עם הזמן שהיא סולדת 
ממנו. איך התחיל לשמוע על רומנים קטנים שניהלה 

מהצד. כיצד הכל התפרק סביבו.
הוא בן 55, גרוש בפעם השנייה, דמות מוכרת 
מאוד בקהילה הרוסית בירושלים. "איש של שח 
ושל ספרים אבל לא של נשים", כפי שהוא מעיד 

־על עצמו. "תמיד חשבתי שאשתי אדם קשה ובי
קורתי בגלל הרקע הקשה שלה. היא עברה הרבה 
מאוד בחיים עד שפגשה אותי. עבדה עם משכורת 
של 50 דולר בחודש בבר מעופש וחיה עם ההורים 
והילדה בדירת שני חדרים. כשהיא הגיעה לארץ 

היא התאקלמה מאוד מהר. הלכה ללמוד קוסמטיקה 
ופתחה מכון - עם הכסף שלי כמובן. שנים לקח לי 
להבין שאת האופי הקשה היא שומרת רק לי ועם 
כל השאר היתה מאוד נחמדה. אני פשוט אדם חלש 

אופי והיא ניצלה את זה".
לפני מספר חודשים חבריו אזרו אומץ וסיפרו לו 
שאשתו לא עושה מאמצים מיוחדים להסתיר את 

הבגידות שלה. כשהתעמת איתה - הודתה.
"היא פשוט ניצלה אותי וזרקה אותי", אומר ד', 

־ועיניו בורחות לצדדים, שאף אחד לא ישמע. "הגי
עה לישראל, הביאה את הילדה שלה ובנתה עסק 

על חשבוני".
אנשים יכולים להזמין כלה בדואר, זה לא אומר 

שהם קנו גם זוגיות מאושרת.
־"במקרה שלי זה עוד נגמר בעוגמת נפש וגירו

שים, יש סיפורים הרבה יותר בעייתיים".
־הוא מתעקש שנסע יחד למשרד הפנים, למחל

קה לקבלת אשרות. "הפקידות שם יודעות בדיוק 
איך זה עובד", הוא אומר. אחת מהן מסכימה לדבר 

שלא לייחוס.
"יש אינספור סיפורים כאלה", מודה הפקידה. 
"נשים שמגיעות לארץ ממזרח אירופה כי הן רואות 

־פה הזדמנות, מחכות חמש שנים עד שיקבלו אזר
חות - ושבוע אחרי נעלמות לבעל. יש לי ד"ר מאחת 
האוניברסיטאות בעיר שמצא את עצמו בסיפור כזה. 
וגם אדם מוכר אחר בעיר, שפתאום שומע שאישתו 
טוענת שהוא אדם אלים ונלקח לחקירות במשטרה. 
כשאני שואלת אותן למה לא דיברו במשך השנים 
שהן כאן הן אומרות שלא רצו לאבד את המעמד 
- לפעמים זה נכון ולפעמים לא. יש מקרים בהם 
אנחנו מגלים שאלה סיפורים שהן המציאו על מנת 
שלא יגורשו מהארץ. הן יודעות שיש הנחיה שלא 
לפתוח בהליכי גירוש במקרים של אלימות, ומה 

שקורה הוא שהבעל מסתבך בגלל זה".
מדי שנה מגיעות אל משרד הפנים 2,500 בקשות 
של זוגות שמבקשים אזרחות על רקע נישואים או 
בני זוג שידועים בציבור. 15 אלף בקשות כאלה 
עומדות כיום בפני הכרעה. "קשה לדעת בכמה 

מהמקרים האלה מדובר באמת בזוג אוהב שמבקש 
אזרחות לבן הזוג, ובכמה מהמקרים מדובר בהונאה", 
אומר יוסי אדלשטיין, מנהל האגף לזרים ברשות 
האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים. "זה גם לא 
רק כלות בדואר - בשנים האחרונות יש הרבה מאוד 
עובדות זרות שמגיעות לעבוד בישראל, וכשמגיע 

הזמן לעזוב הן מחפשות עוגן להיאחז בו.
־"יש כבר כמה משרדי שידוכים שמתמחים בסי

פורים האלה, ועורכי דין שמשמשים כשדכנים לכל 
דבר. קורה הרבה שאנחנו מקבלים טלפונים מבני 
משפחה מודאגים שמספרים שאב המשפחה מצא 
אהבה חדשה וצעירה והיא מושכת ממנו כספים 
ומשנה לו צוואה, אבל במרבית המקרים אנחנו לא 
יכולים לעשות יותר מדי. יש אגב גם סיפורים על 

־גברים כאלה, לא רק נשים. בגלל כל הבירוקר
טיה, בהרבה מקרים אנחנו לא יכולים לעשות כלום 
משום שבן הזוג לא רואה את הדברים כך, לעתים 

עד שזה מאוחר מדי".
אריק וייס

כלות להשגה

"בעזרת השם, 
יהיה בסדר". ורה, 

בעלה אבינועם 
והתינוק אור
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