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היום המאושר הגיע  -החלטתם להתחתן.
את ,הכלה ,מרחפת מרוב אושר .לא משנה אם קיבלת את הטבעת בתוך מאפינס באמצע תחנת רכבת ,או
במסעדת גורמה בגג של עזריאלי ,או בסוף שבוע רומנטי על שפת הים.
אתם מתחילים לחלום בהקיץ על גן אירועים בשרון ,על חתונה מהממת שתשאיר את כל המוזמנים פעורי
פה .לאחר שהאופוריה דועכת והפרפרים מתעופפים ,הגיע הזמן לשנס מותניים ולהתמודד עם ההפקה
המפחידה והמאיימת הנקראת "חתונה".
במידה ואתם לא צאצאים ישירים של טייקון כלשהוא ,כנראה שתצטרכו לממן את הרוב הגדול ,אם לא את
כל הוצאות החתונה בעצמכם .בשלב זה ,צריך לקחת בחשבון גם את ההערכות הריאליות לצפי של
הכנסות והוצאות של האירוע .כלומר ,אתם אמורים להתחייב להנהלת גן אירועים בשרון ולקבוצה לא קטנה
של ספקים ,שאתם תעבירו אליהם עשרות אם לא מאות אלפי שקלים .כל זאת ,על סמך תחושה ,שרוב
האורחים שתזמינו אל החתונה ,יפרישו מספיק כספים כדי לכסות )או לפחות למזער( את הנזק הצפוי .אם
עד שלב זה של כל חייכם ,התגאיתם שאתם לא מהמרים לעולם ,קחו בחשבון שזה אחד ההימורים
הגדולים שתעשו...
לאחר שתיגמר החגיגה של החתונה  ,אתם תובלו שיכורים לאיזה בית מלון או לנופש .הבוקר למחרת הוא
בוקר מאוד מעניין ,בו יש לכם שתי אפשרויות :הראשונה ,לנוח להתאושש וליהנות מאותם ימי חופש שלאחר
חתונה .השנייה להתחיל לפתוח בקדחתנות את המעטפות ,לספור את הצ'קים ולהרגיש למשך יום אחד
בלבד ,שמצבכם הכלכלי מדהים .אך שימו לב ,זאת אשליה ,כי ביום שלמחרת ,כנראה שכל אותם כספים
יועברו אל גן אירועים.
בזמן שאתם סופרים את הצ'קים ורואים מי הביא מה ,כנראה שיקפצו לכם לראש שמות של אנשים
שהזמנתם לאירוע .משום מה ,אתם לא רואים את השם שלהם על המעטפה .זוהי תופעה נורמאלית ואין
צורך להילחץ .אלא אם כן ,מספר השמות שעולים לכם לראש ,גבוה ממספר המעטפות בפועל.
עליכם לקחת בחשבון ,שחלק מהאנשים שהזמנתם ,לא יוכלו להגיע מסיבות כאלה ואחרות .אולי לא
הסתדר להם להגיע באותו יום למרות שממש רצו )ולמרות שהודעתם חודשיים מראש( ,אולי אתם לא ממש
חשובים להם כמו שחשבתם ,אולי הם לא יכלו לעמוד בנטל הכלכלי.
בכל מקרה ,כדאי שלא תיקחו דברים כאלו ללב ותנטרו טינה ,שכן רוב הסיכויים שבמהלך חייכם גם אתם
תפספסו כמה חתונות של גני אירועים בשרון.
בחלק מהמקרים ,לאחר שהעברתם את כל הכספים אל גן אירועים וגם כיסיתם את ההפרש מכיסכם ,חלק
מאותם אנשים שלא הגיעו אל גן אירועים יעבירו אליכם באופן אישי צ'ק והתנצלות שלא יכלו להשתתף
באירוע .בשלב זה ,כנראה שכבר לא תכעסו כל כך על אותם אנשים ,שכן אלה המתנות שבאמת תוכלו
לבזבז...
www.aviv-etgar.co.il/

1/1

