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תעתונת החתתונתו חזרה בגד�ל, אחרי שנה קשה. חת�ו
נה של ז�ג חדש בישראל היא סיבה לשמחה גד�לה, אבל 
לא� ד��קא שמחה שלך. הע�בדה שבשנה הח�לפת חת�נ�ת 
נדח� לתק�פה שבה לא תהיה מגבלה של 40 מ�זמנים �ו20 
צ׳קים גרמה לע�מס חת�נ�ת כבד מהרגיל, שמשמע�ת� 
גיד�ל אקספ�ננציאלי בא�ברדרפט המשפחתי. �זה למר�ת 
שלא תמיד אתה בכלל מכיר את הז�ג, א� אפיל� אחד מהם.
ולהי�ת מ�זמן לחת�נה פיר�ש� שאתה ע�מד לנס�ע שע

תיים בפקקים עם אשתך, שקנתה שמלה לאיר�ע במחיר 
של ח�פשה במלדיביים; לאכ�ל אר�חת ערב שהכין שף 
מפ�קפק שלא בחרת, שתלכלך את א�תה שמלה י�קרתית; 
�לשבת עם אנשים שאתה לא מכיר בש�לחן ה״לא מז�הים״, 
על רקע מ�זיקה של התקליטן די.ג׳יי מ�ש ח�רובראש. אם 
אתה טיפ�ס שמתנחם מסבלם של אחרים, הנחמה היחידה 
שלך תהיה שמשפח�ת החתן �הכלה ס�בל�ת י�תר. אחרי 
ח�דשים של הכנ�ת �סיד�רים, במקרה הט�ב הן כבר לא 
מדבר�ת ז� עם ז�, �במקרה הרע הן מתק�טט�ת על הרחבה. 

אבל הפעם נדבר על הצד המזמין. אני 
עצמי התחתנתי רק פעם אחת, �עדיין לא 

וחיתנתי אף אחת מהבנ�ת. למר�ת שנכ
חתי בהרבה מא�ד חת�נ�ת, אין לי ניסי�ן 
בתח�ם ההפקה, ח�ץ מניסי�ני כא�רח �כרב 
מחתן, מה שכמ�בן לא מפריע לי להעניק 

ולכם את המדריך השלם לארג�ן החת�
נה המ�שלמת. לגז�ר �לשמ�ר בתיקיית 

״כשהילדים יתחתנ�״.

בחירת בן/בת הזתוג של הילד 
היא עניין שב� השפעתך מ�גבלת. אם מגיל 
צעיר כי��נת את הילדים לבח�ר בן/בת 
ז�ג "לפי מה שהלב א�מר", ת�ך התחשב�ת 
בערכים כמ� ח�כמה, מ�סר �י�שר, �הם אכן 
מצא� חתן א� כלה יפים �עשירים - כנראה 
שעשית משה� נכ�ן. אבל אם לא התמזל 
מזלך לחתן את הילד עם נצר למשפחת 
רקנאטי א� עם הבן של א�פרה ��ינפרי, 

צריך לנה�ג במשנה זהיר�ת.
יש להביא בחשב�ן שאנשים שעד הי�ם 
החשבת בצד שלך, כמ� ילדיך �רעייתך, 
יכ�לים פתא�ם להחליף צד �לעב�ד נגדך 
ביחד עם משפחת הצד השני בנ�שאים 
הל�קיישן,  כמ�   - א�לם  של  שבר�מ� 

הקייטרינג, הדי.ג׳יי �השמלה. מצד אחד זה יפה ששתי 
משפח�ת מתחבר�ת, �אם לא יתרחש� טע�י�ת דרסטי�ת, 
תזכ� לנכדים מש�תפים. מצד שני, יש גב�ל כמה לארג׳ 

ואתה יכ�ל להי�ת עב�ר נכדים שע�ד לא נ�לד� �חם �ח
מ�ת שע�ד לא הכרת )�לפי טיב היחסים ביניכם כרגע, הם 
מקסימ�ם פ�שר �פ�שרת(. הדרך הט�בה בי�תר לבד�ק אם 
כדאי לקש�ר את ג�רל משפחתך במשפחתם ה�א לנס�ת 
להפיל עליהם את מרבית הה�צא�ת של האיר�ע �לרא�ת 

אם זה ע�בד.
אל תנסה להסתיר את ע�בדת הי�תך קמצן. זה קצת לא 
נעים בהתחלה, אבל ישתלם בעתיד. אם אתה אינטליגנטי 

ומספיק להבין שתפקידך כה�רה ה�א לשמש כספ�מט, �ש
דעתך בכל עניין אחר לא מעניינת, מצבך מצ�ין. תחליט 
על סכ�ם שנראה לך הגי�ני למימ�ן האיר�ע, תכפיל א�ת� 
בשל�ש, �לך לבנק לקחת הל��אה. עדיף לך לא לנס�ת 
להתערב בהחלטה היכן ייערך האיר�ע, מי יכין את הא�כל 
�איז� מ�זיקה ת�שמע. דעתך לא רל��נטית, �אף אחד לא 
יתרשם מהע�בדה שאתה מכיר די.ג׳יי ז�ל שעבד בתק�פתך 

עם תקליטים �מתמחה בטנג� �בפסד�בלה.

שאלת מיק�ם האיר�ע היא דרמטית. המשימה הראש�נה 
שלך היא לחס�ך את על�י�ת הא�לם, �המשימה השנייה 
היא למנ�ע את קי�ם האיר�ע אצלך בבית, תרחיש שאחרי� 
הנכס שלך ייראה כמ� עזה בסי�ם מבצע ש�מר הח�מ�ת. 
לכן מ�מלץ כבר בפגישה הראש�נה עם ה�רי הצד השני 
להחמיא להם על הדירה �על הנ�ף הנהדרים שיש להם 
מהמרפסת בבית המש�תף שלהם, �לקב�ע שזה המק�ם 
הכי רא�י לער�ך ב� את המסיבה. הע�בדה שלך �לרעייתך 
יש בית עם חצר לא אמ�רה לעמ�ד בדרכך: תסביר לכ�לם 
שהי�ם הכי א�פנתי באלפי�ן העלי�ן זה חת�נ�ת בק�מה 

חמישית בלי מעלית עם נ�ף לשפד״ן.

,אם לא הצלחת עם זה יש סיכ�י שהז�ג הצו
עיר �א�כל החינם ינסה לקיים את האיר�ע במק�ם מר�חק 
�א�פנתי. נסה לדא�ג שלא יתרחק� מדי, מה שיחייב א�תך 

ולנס�ע רח�ק לא רק באיר�ע עצמ�, אלא גם לטעימ�ת �ל
פגישה עם בעלי הא�לם. בנ�סף, המ�זמנים צפ�יים לקלל 

א�תך שתקעת א�תם בפקקים של י�ם חמישי בערב בדרך 
ולאיז� ח�שה בנגב א� כרם ענבים עם יקב א�רגני של פרי

קים בצפ�ן, �גם על הח�ל בנעליים.
המפה על ההזמנה תמיד קטנה �לא מספיק מפ�רטת, 

ו�ה��ייז לא מכיר את ״ח��ת דרדרים״ במדבר, כך שכל הח
ברים שהתברבר� בדרך צפ�יים לצלצל אליך בזמן קבלת 
הפנים כדי לקבל ה�רא�ת הגעה. אחרים צפ�יים ל��תר על 
הח��יה �להמציא תיר�ץ ברגע האחר�ן )״אני עם 40 מעל�ת 
ח�ם, הר�פא רשם לי אנטיבי�טיקה �להתרחק מח�פ�ת״(, מה 
שישחרר א�תם מהאיר�ע �יפגע במאזן ההכנס�ת המת�כנן.
אם נפלת על מח�תנים שמחפשים לעש�ת איר�ע גד�ל 

ו�רב משתתפים �לזר�ק דא��ין על החברים שלהם על חש
ב�נך, אכלת א�תה. הרבה משתתפים פיר�שם א�לם גד�ל, 
הרבה א�כל, הרבה מלצרים �הרבה חיב�קים עם אנשים שאין 
לך מ�שג מי הם בדי�ק. כדי לחס�ך כאב ראש, נסה להגניב 
את המח�תנים על חת�נה אינטימית, ר�מנטית, שית�פית 

ו�אנתר�פ�ס�פית באיזה יער, כשהא�רחים מביאים פשטי
ד�ת מהבית בתבנית חדופעמית �א�כלים על ש�לחנ�ת 
קק״ל. זה אמנם מכ�ער, אבל חסכ�ני מא�ד. נסה להסביר 

לכ�לם שהצלחת החת�נה תל�יה בריק�דים, שקשה לרק�ד 
וכשא�כלים י�תר מדי, �לכן עדיף ל��תר על הא�כל �להסת

פק בהשקעה באלכ�ה�ל �בדי.ג'יי. אתה גם יכ�ל לשקר להם 
שקראת שחת�נ�ת כאל� הן ממש טרנדי�ת, �שהקרדשיאנז 

עש� עכשי� חת�נה כזאת, �להם הרי אין בעיה של כסף.
אם גם זה לא ה�לך, נסה לשל�ט ברשימת המ�זמנים, 
שהיא כמ�בן מלכ�דת מס�כנת שיכ�לה לצאת משליטה. 
המלצתי היא לער�ך טבלה מס�דרת, רצ�י בת�כנת אקסל, 

ושמדרגת את המ�זמנים לא על פי חשיב�ת �קרבה משפ
חתית, אלא בסדר י�רד, על פי הצפי לג�בה הצ׳ק. טבלה 
כז� תסייע לך לקבל החלטה מ�שכלת מי רא�י י�תר לקבל 

והזמנה - ד�דה ש�לה, שתביא סט כ�ס�ת, א� ס�כן הבי
ט�ח שלך, שר�צה לצאת איתך בסדר �יביא צ'ק גד�ל על 

חשב�ן העסק.
ההתעסק�ת בנ�שא הדי.ג׳יי מי�תרת. אם עברת את גיל 
45 אתה כבר לא אמ�ר להבין בזה בכל מקרה - הרי אין 

וסיכ�י שבמהלך האיר�ע ישימ� שירים של הביטלס א� ד�
ראן ד�ראן, אלא אם כן החתן ה�א אילן בן 
שחר. מבחינתך, הדי.ג׳יי זה הבח�ר שצ�עק 
במיקר�פ�ן �ע�שה רעש. אל תנסה להציע 
ל� להחליף שירים א� להנמיך. יש ל� כל 
ערב נ�דניק כמ�ך, שמסביר ל� שה�א אבא 
של החתן/כלה �שזכ�ת� לבקש שיר של 

שארל אזנב�ר.
אם אתה ח�טף מהא�רחים פרצ�פים על 

והמ�זיקה, אל תיקח ללב. כל חת�נה ע�
ברת בשלב זה א� אחר מריק�ד חתןוכלה 

ולמ�זיקת רקע, אחר כך למזרחי, מחר�
זת ד�ר�ן מדלי, �אז טראנסים שד�פקים 
בראש. היתר�ן של הטראנסים ה�א שהב�ם 
ב�ם מבריח את הא�רחים שאינם החברים 

הסטלנים של הז�ג.

הכנת הכלה לאירתוע, הבגדים, 
הנעליים �התסר�ק�ת שלה �של אמא שלה 
�אחי�תיה הם מלכ�דת תקציבית רצינית, 
אבל אין לך סיכ�י להשפיע עליה, אז 
תתרחק. אתה יכ�ל לנס�ת לשכנע את 
הכלה ללב�ש את שמלת הכלה של אמא 
שלה, להגיד לה שזה �ינטג׳ �שזה מגניב, 
למר�ת שעבר� כמה שנים �יש קצת ח�רים 
של עש. אם הצלחת - אתה גא�ן. אם לא, 

יש סיכ�י שיזרק� עליך נעל שעלתה 4,000 שקל. 
מ�מלץ לתאם עם ה�רי הצד השני את נ�שא הבגדים. 

ואם הם ה�לכים להפציץ עם בגד יקר, ז� מלכ�דת שתא
לץ גם א�תך להכניס את היד לכיס של ז׳קט י�קרתי, א� 
ל��תר �לצאת קמצן עם ל�ק של קבצן. נסה להסביר להם 
שמכי��ן שהם נראים מע�לה �צעירים לגילם, הכי יחמיא 
להם להגיע לאיר�ע עם ג׳ינס פש�ט, �ככה הם גם לא יגנב� 

את ההצגה לחתן �לכלה.
אם אתה ה�רה מגניב, יש סיכ�י שמצפים ממך לכת�ב 
ברכה מרגשת. מד�בר בכאב ראש לא קטן, שאתה לא 

ור�צה להיכשל ב�. אני מציע להשקיע בעניין הרבה מח
שבה, להי�ת יצירתי, לכת�ב כמה טי�ט�ת, �אז לזר�ק את 
כ�לן �להעתיק ברכה מאיזה סרט ט�ב כמ� ״ארבע חת�נ�ת 
�ל��יה אחת״, עם שינ�יים קלים. רק אל תשכח לשנ�ת את 
השמ�ת. ראיתי פעם מישה� שבירך את החתן �הכלה �קרא 

ולהם בשמ�ת של השחקנים בסרט, כך שאחר כך הז�ג הצ
עיר עשה ל� סצנה שלק�חה מסרט אימה.

�העיקר, שיהיה מזל ט�ב! √
yairn@israelhayom.co.il
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