מאמר  -הרי את מקודשת לי בטבעת זו

הרי את מקודשת לי בטבעת זו  ... ... ...ובחינם

לפני כ 26-שנים  3ילדים ו 4-חתולים התחתנו .מי שיסתכל על החתונה שלנו היום יבין שאפשר לארגן
שימחה ולגרום לאורחים לזכור אותה גם הרבה שנים אחרי .באותה תקופה לא ידענו שקוראים לזה "כלכלת
המשפחה" או "ניהול פיננסי משפחתי" אלא פעלנו לפי החינוך שקיבלנו .כשאני חושב על החתונות שאני
מוזמן אליהן היום אני מבין שיש לעזור לזוגות הצעירים לנהל את החתונה ,כלכלית ,ומניסיון זוגות צעירים
שאני מלווה ,הדבר אפשרי עם חיוך של הזוג ושל אורחיהם.

כדי לסיים עם ההיסטוריה של החתונה שנחגגה ברוחב לב אתאר את החתונה שלנו בקצרה.

החתונה התקיימה בטכניון ואת השולחנות והכיסאות סידרו סטודנטים על הדשא של בית הסטודנט .על
השולחנות היו כמובן מפות ושתייה קלה וחריפה ללא הגבלה .זיכרונות מהאירוע יש לרוב מצלם התמונות
) 300תמונות כולל סטודיו( וצלם הווידיאו )מצלמה אחת( שנתנו לנו את המקור של התמונות ללא תוספת
מחיר .זוג ,זמרת ותקליטן ,היו אמונים על המוזיקה לריקודים שהקפיצה כל אדם חי בסביבה לרחבת
הריקודים .היו אלה  5שעות של אושר מתמשך עם משפחה וחברים.
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כארבע עד חמש שעות מפרידות כל זוג צעיר בין הרווקות לנישואין ,נקודת מפנה בחייהם .למעשה נקודת
המפנה הייתה כאשר החל הזוג הצעיר את ההכנות לחתונה.

חתונה ,כפי שנראה בהמשך ,יכולה להיות יקרה ,זולה או בחינם ואמירה זו מתייחסת להוצאות של הזוג
הצעיר ,מצד אחד ,ולהוצאות של האורחים ,מצד שני .חתונה היא התחלה של דרך פיננסית ארוכה ולכן
כדאי לזוג הצעיר להתחיל את הדרך ברגל ימין .התנהלות נכונה בחתונה תעזור לנו להפנים התנהלות
כלכלית נכונה וחיסכון כספי ניכר משך חיי הנישואין שלנו ,עם הילדים וכמבוגרים וללא פשרות.

כשאנו מזמינים  100אורחים לחתונה אנו מתחייבים לתשלום של  250מנות לפחות .נשמע הזוי ובטוח אין לנו
תקציב לכל כך הרבה מנות ,אבל המציאות מראה שבעצם אנחנו מתחייבים ל 250-עד  500מנות .הדבר
הזה נובע מהעובדה המשמחת שכל אורח שהוזמן לחתונה יזמין אותנו לחתונתו ,ברית ילדיו ואולי אף
לאירועים אחרים במשפחתו" .לא נעים ,הם הזמינו .מה ,לא נזמין?" .מה קורה אם בחתונה נפגשנו עם
חברים טובים או מכירים ישנים? מה ,הם לא יזמינו אותנו? מה ,הם יהיו רעים ויתעלמו מאתנו? ממש לא !!! אז
רגע רגע רגע ,עד לפני שניה ידענו שאנו מזמינים  100איש והם ישלמו על המנה שלהם ולנו ,הזוג הצעיר,
לא יהיו כלל הוצאות וברגע אחד אנו מגלים שעלינו לשלם על  250עד  500מנות ,אוווופס .וזה עוד לפני
הדיבורים על "כמה מביאים לחתונה של הבן של הדודה רוחלה מחדרה"?....
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עכשיו ,כשאנו מבינים את המחיר האמיתי של כל מנה ומנה ,עלינו לעצור ולחשוב את מי אנחנו באמת רוצים
לראות בחתונה ,מי ישמח בשמחתנו ומי יגיע כי "לא נעים" או "כי חייבים" .יתכן שלא נשיג את שיא גינס
במשתתפים בחתונה ואולי אף נצליח לחייך חיוך אמיתי לכל המוזמנים .אמיתי בגלל שפשוט נכיר את כולם
ונוקיר את המאמץ שלהם להגיע ליום שמחתנו.

אזהרה :מחבר המאמר לא לוקח על עצמו אחריות להעלבות של הדודה מחדרה או החברים מהרצליה.

בדיקה שערכתי בקרב משפחות שלא הוזמנו לחתונה גילתה )לא להפתעתי( שהם מאוד הודו לזוג הצעיר
ומשפחתו על אי ההזמנה בגלל ההפנמה של חשבון המנות לעיל .אבל לא רק זה ,לכל משפחה יש סדרי
עדיפויות וברור שהשקעה בילדים של המשפחה נמצאים בסדר עדיפות גבוה יותר מהשקעה בחתונה של
קרוב רחוק או "הבן של ."...כמו שכבר כתבתי במספר מאמרים ..." ,תביטו לילדיכם בעיניים"...

ואם לא נתחשב באורחים שלנו ונזמין אורחים רחוקים ,מידת ההשקעה הכספית שלהם בחתונה שלנו תהייה
נמוכה ,בכל מקרה ,ולא תכסה את ההוצאות וכל הפירמידה שלנו תתמוטט.

את עלות החתונה לאורחים עלינו לזכור גם כשמזמינים אותנו .אמנם בהמשך נתאר שיטות לחיסכון בעלויות
החתונה אבל מה קורה אם מזמינים אותנו לחתונה שמחירה גבוה? מה עלינו לעשות על מנת שלא נרגיש
"לא נעים" .מה שעלינו לעשות הוא בדיוק מה שעשו בעלי השמחה שהזמינו אותנו :אם הם מתחתנים
בעלויות גבוהות ללא פרופורציה ולא מתחשבים באורחים ,על האורחים להביא מתנה מכובדת ללא
התחשבות במזמינים .כי בסך הכל לכל משפחה יש תקציב מוגבל ואין אפשרות לחרוג מהתקציב בגלל
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ערב אחד שאורכו כ 5-שעות לערך ....נהפוך הוא ,בעל שמחה המוציא  250$או דןמה על ערב חתונה
"משדר" לאורחיו "לי יש ,אל תדאגו אם אין לכם" שהרי ברור שאדם ממוצע לא יכול להרשות לעצמו
להוציא  250$לכל אדם המגיע לאירוע )ואם זה  ,... 100$ ... 150$ ... 200$בקיצור ,הגזמה משדרת
לאורחים "אל תנסו"(

במאמר המשך נתאר כיצד ניתן לחסוך בהוצאות החתונה ללא פשרות או אף להתחתן  ... ... ...בחינם .

ביינתים ,אפשר לצלצל לקבל פרטים או לייצור קשר דרך האתר או להירשם למידעון שיוסיף לכם מידע
צרכני וכלכלי מפעם לפעם.
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