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פרק 19: אהבה בלי נישואין זה 
עגלה בלי סוסים

עבור החברות  קאזה המשיכו בשלווה  דה  בקוטו  החיים 
הקודמים  האירועים  לאחר  ועבורנו.  שלנו  המוצרים  שלנו, 
שסיפרתי עליהם, אן ואני נהנו מהאווירה החיובית ומחברתם 
שאנחנו  היה  נראה  שלנו.  החרוצים  העובדים  של  הנעימה 

יכולים להתרכז בהיבטים הטובים של עבודתנו וחיינו.

היינו  שלנו.  ההתנהלות  צורת  את  תיארתי  הקודם  בפרק 
הייצור,  הפיתוח,  של  הפרטים  על  מאד  שהקפיד  קטן  ארגון 

השיווק והמכירות. במצב זה נראה היה שאני האדם המתאים 
הבלתי  האפשרויות  את  פוטנציאליים  ללקוחות  להסביר 
נדלות של המכונות הממוחשבות שלנו ושל התוכנה לניתוח 
ביומכני. פירוש הדבר שהסתובבתי רבות בין לקוחות להציג 

את מוצרינו.

טוני  אפריקה,  מדרום  שלנו  ותיק  ידיד  כאשר  התרגשתי 
פאיין, התקשר והזמין אותי לבוא לדרום אפריקה לקליניקות 

אן ואני עם שלומה והרצל
http://arielnet.com/ref/go/2758

http://arielnet.com/ref/go/2758
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שלנו  מכונות  כמה  מכר  טוני  מכירות.  ולמסע  אימונים  של 
במרכז המדינה.

האוניברסיטאות  צוותי  את  לאמן  שאבוא  ביקש  הוא 
המקומיות וכן את צוותי המכירות שלו, שידעו כיצד לשלוט 
צורך  אין  האימון.  מכונות  של  הממוחשבת  במערכת  היטב 
לומר, שמחתי לנסוע לשם. זו גם הייתה הזדמנות טובה לקחת 
את אן איתי. אן ואני ביקרנו כבר בדרום אפריקה כמה פעמים 

בעבר. ידעתי עד כמה היא אוהבת את אפריקה. היא אהבה 
במיוחד את החוויה של הספארי בשמורות הטבע. היא אהבה 

חיות בר, בעיקר את אלו של אפריקה.

זו הייתה הזדמנות פז לשלב עסקים והנאה. בכל מקרה לא 
האמנתי שאן תאפשר לי לנסוע לאפריקה בלעדיה.

תכננו עם טוני שהמכירות והביקורים בקליניקות יתקיימו 
בינואר 2004, והוא צריך היה ליידע אותנו לגבי לוח זמנים 

התקנת ה APAS בדרום אפריקה, 2005
http://arielnet.com/ref/go/2759

התקנת ה CES בדרום אפריקה, 2005
http://arielnet.com/ref/go/4032

http://arielnet.com/ref/go/2759
http://arielnet.com/ref/go/4032
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שיתאים לכולם. אמרתי לטוני שאני מעוניין לשלב לפחות סיור 
ספארי אחד לאן ולי ושאנחנו מזמינים גם אותו ואת אשתו, 

לורנה, להצטרף אלינו.

ויינרייט,  בוב  גם את  יהיה מצוין להזמין  גם שזה  חשבנו 
שיעזור לנו במכירות ובאימון שיצטרף אלינו לספארי. באותו 
שלנו  הממוחשבות  המכונות  להצגת  מומחה  בוב  היה  זמן 

ולאימון אנשים כיצד להשתמש בהם.

פיזיותרפיות  המחלקות  היו  טוני  של  מלקוחותיו  שניים 
לעזור  הנכון  במקום  בדיוק  היה  ובוב  אוניברסיטאות,  בשתי 
להם. בוב תכנן הפתעה מיוחדת לבתו, ג’סי, שסיימה זה עתה 

קולג’, והטיול לאפריקה היה אמור להיות המתנה שלה. 

אן ואני טסנו לדרא”פ עשרה ימים לפני בוב. זה אפשר לנו 
לתכנן את הספארי ויתר הפרטים הקשורים לביקור. כאשר אן 
עבדה על פרויקט אחד, טוני ואני הלכנו לראות אזור אימונים 

טוני, בוב, רודולף, אלברט, אני, וקווין ביוהנסבורג, דרא”פ
http://arielnet.com/ref/go/2761

התקנת ה CES בדרום אפריקה, 2005
http://arielnet.com/ref/go/2760

http://arielnet.com/ref/go/2761
http://arielnet.com/ref/go/2760
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של אחד הלקוחות הפוטנציאלים של טוני, שרצה לפגוש 
מכונות האימון  להזמין את  לפני שהוא מקבל החלטה  אותי 

הממוחשבות. 

העתידית  הפגישה  על  לדבר  הזדמנות  ולי  לטוני  נתן  זה 
ועל פרטי הספארי שתכננו באתר שהיה חדש עבורנו: שמורת 
ציד סינגיטה, שנמצאת בתוך הפארק הלאומי קרוגר. החברה 
של  הבעלים  בסינגיטה.  האימון  אביזרי  את  סיפקה  טוני  של 
את  ולשפר  להנות  ישמחו  הספארי  שמטיילי  הבין  השמורה 
כושרם בתרגילי כושר על מכשירים תוך שהם צופים בחיות 
הבר. בעודנו עוברים על הפרטים האלה החלטנו לאכול ארוחת 

צוהריים זריזה לפני הפגישה.

רוצים  שאנחנו  המנות  על  דיברנו  ואני  טוני  בהן  בדקות 
להזמין, הראש שלי שקע במחשבות והראה לי כמו בסרט את 
מה שקרה החל מלפני 35 שנים, כשאן ואני נפגשנו באמהרסט 

בלימודים לתואר ראשון, ועד היום בדרום אפריקה. 

כמובן שאן ואני כבר לא נראים אותו דבר כמו אז, אבל 
נראה לי ששני צעירים אלה נועדו למצוא זה את זו ולהישאר 
לי את הדלת  זוהי הבחורה שטרקה  ביחד למשך כל החיים. 
גם  שהיא  לדעת  נוכחתי  אבל  לראשונה.  כשנפגשנו  בפרצוף 
הסטודנטית המבריקה ביותר בכיתה. כאשר הזמן עבר נהינו 

חברים. עבדנו, נסענו, בילינו ונהנינו ביחד במשך 35 שנים.  

אן...
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ראשית, היא תמיד הרשימה אותי בחוכמתה ויופייה. לא 
תמיד  היא  הייתי,  אינטנסיבי  או  פראי  מהיר  כמה  עד  משנה 
היא תמיד  חלום,  או  רעיון  לי  היה  איתי. אם  ידעה להסתדר 
רעיון  שזה  לי  להסביר  לחלופין  או  אותו,  לממש  כיצד  ידעה 
ניתן לביצוע. כמעט בכל מה שנכתב עד כה  נהדר אך בלתי 
הכוח  והייתה  מעורבת  הייתה  אן  הקודמים,  הפרקים   18 ב 

המניע. 

שעשיתי  דבר  כל  על  השפיעה  אן  אותה,  שפגשתי  מאז 
בחיי. הייתה לה דרך לפתור כל בעיה. בכל מצב אליו נקלענו 

הייתה לנו יכולת לחשוב על פתרון ביחד.

נעוריי  ימי  להיות חברה שלי. מאז  סיבה  לאן  הייתה  לא 
“פלייבוי”  מעין  הייתי  בישראל  הצבאי  שירותי  תקופת  ודרך 
התחתנתי.  גם  מהן  אחת  עם  רבות.  בחורות  עם  שיצא 
כשפגשתי את אן ב 1969 הייתי פרוד מאשתי, יעל, ויצאתי 
עם נשים אחרות. באותו זמן אן ואני, וחברנו ג’ים סאלידיס, 
היינו “שלושת המוסקטרים” בלימודי התואר הראשון. נפגשנו 
ישבנו  ובקפטריה, שם  בספרייה  במעבדות,  הלימוד,  בכיתות 
באותן  ביותר  הטובים  החברים  נהינו  הלימודים.  על  ודיברנו 
שנים. הדרך הטובה ביותר לתאר את זה היא להגיד שגדלנו 
לאהוב אחד את השנייה. זה אף פעם לא הייתה אהבה ממבט 
ראשון. זו לא הייתה הפנטזיה של הספרים והסרטים. זה היה 

שילוב של גוף ונפש שהתבגרו לאט לתוך אהבה טוטלית. 

גדעון...
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לנו  מה שמפתיע שלא רבנו כל אותן 35 שנים. לא היו 
חילוקי דעות, לא התווכחנו. בשביל ישראלי זה מאד יוצא דופן. 
דיברנו על כל הפרטים של העסקים, העבודה, הבית, הנסיעות, 
החברים, אבל תמיד ברוגע ובאופן רציונלי. לפעמים זה נמשך 
ימים עד שסיימנו לדון באיזה עניין, כי החיים מסובכים. אבל 

תמיד יכולנו לדבר על הדברים ולהגיע בסוף להסכמה.

כאן  לנו  שהיו  לנשיאות  הבחירות  במשך  למשל, 
בקליפורניה, הייתי יכול להיות מאד נחרץ, ולהשמיע בקול רם 
את דעתי איך צריך לנהל את המדינה. השיחות שלנו תמיד 
הסתיימו ב”למי את מתכוונת להצביע?” ואז הייתי מצביע למי 
כמובן  שלה.  ובשיפוט  בה  מלא  אמון  לי  היה  אמרה.  שהיא 

שיקול  על  סמכתי  דבר  של  בסופו  אבל  דעתי  את  שהבעתי 
הדעת שלה. זה מזכיר לי את הבדיחה על האיש שאמר, “אני 
מחליט תמיד את ההחלטות הגדולות ואשתי את הקטנות. אני 
מחליט אם נצא למלחמה עם סין או אם נבנה צוללת גרעינית 
חדשה. אשתי מחליטה היכן נגור ועל מה נוציא את הכסף”.   

איך אן עשתה את כל זה - זה נשגב מבינתי. לא משנה עד 
כמה מוזרים ומסובכים אני עשיתי את חיי האישיים – נשים, 
לחץ בעבודה, לחץ בעסקים – שום דבר לא השפיע על אהבתי 
לאן ועל אהבתה של אן אלי. נסענו סביב העולם ועשינו מה 
מהחוויות  חלק  מדגימות  שלנו  התמונות  לעשות.  שרצינו 

במשך השנים:

אן עובדת כעוזרת מחקר
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אן נשארה החברה שלי למרות שראתה את מצעד הנשים 
נשארה  היא  מובנת  לא  סיבה  מאיזו  בחיי.  שעברו  האחרות 
איתי והאחרות עזבו. באיזו דרך היא הבינה שהנשים האחרות 
מילאו צורך למלא איזה חסך נסתר שלי.  בישיבתי עם טוני 
צריך  היה  שבעצם  מה  לבסוף  הבנתי  ביוהנסבורג  במסעדה 
כל השנים שחלקנו. שהלבבות  לאורך  מובן מאליו  לי  להיות 
והנפשות שלנו חיברו ביננו. שהיא עמדה לצידי והייתה הסלע 

עליו יכולתי לסמוך.  

יותר  הפך  זה  בי. כשכל  והתרכזה  אותי  אן תמיד אהבה 
ויותר ברור, הרגשתי כמו האידיוט הכי גדול בעולם. מה אני 

צריך לעשות בקשר לכך?

אם  “ומה  טוני,  את  שאלתי  מקום,  משום  כאילו  לפתע, 
אציע לאן נישואין בסינגיטה?”טוני היה מזועזע ומופתע כמו 
שהייתי אני כשהמחשבה הזאת חדרה פתאום לתודעתי. טוני 
אמר שזה רעיון מצוין. ככל שדיברנו על הרעיון הזה הוא נראה 
יותר מלהיב, הבנו שבשלב זה אנחנו שומרים אותו בסוד. יכולנו 
לספר רק ללורנה, אשתו של טוני, כי נזקקנו לה שתסיח את 
דעתה של אן לפני כן. אפילו לבוב, חברי הטוב, לא סיפרתי. 
שמירה על סוד היא אתגר ואירוע זה עומד להיות הלם לכולם. 
המשימה הקשה ביותר הייתה לדאוג שאן לא תדע ולא תרגיש 

שמשהו עומד להתרחש. 

המעבדה שלנו בקוטו דה קאזה



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו488

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

בשלב זה הבנו שאנחנו צריכים לרכוש טבעת נישואין לפני 

סולומון,  מייקל  חברו  על  לי  סיפר  טוני  לסינגיטה.  שנוסעים 

שעסק באבני חן. עזבנו את המסעדה ונסענו לראות את מייקל. 

הוא היה נצר למשפחה גדולה של צורפים ועוסקים באבני חן. 

אחד מאבותיו עבד בתחום זה בצרפת לפני הרבה שנים. הוא 

אבל  סולומון.  לשם  המקור  וזה  יהודים  היו  שאבותיו  האמין 

בדרום אפריקה הייתה כל המשפחה נוצרית. 

את  שעזבנו  לפני  לאן.  מיוחדת  טבעת  לעצב  רציתי 
קליפורניה בדרכינו לדרום אפריקה היא סיפרה שהיא תשמח 
תשמח  והיא  חן,  אבני  משובצי  תכשיטים  כמה  לה  יהיו  אם 
כמה  ראינו  “טנזנייט”.  שנקראה  כחולה  אבן  עם  במיוחד 
אבנים כאלו  בביקור הקודם באפריקה, והיא המשיכה לדבר 
עליהן שנים אחר כך. טנזנייט התגלתה  בצפון טנזניה ב1967. 
ידועה בצבעים החזקים שלה, שהשתנו כאשר הסתכלו  היא 
באור  שינויים  עם  קורה  זה  במיוחד  שונות,  בזוויות  עליה 
המקוטב. טנזנייט יכולה להיות בצבע כחול ספיר, סגול, ואדום 

גואדאלופ
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בנאס”א בטקסס
http://arielnet.com/ref/go/1246

מבצר היסטורי בטורקיה, 1980
http://arielnet.com/ref/go/2764

טיול הנהר בגילין, סין, 1988
http://arielnet.com/ref/go/2763

בנגקוק, תאילנד, 1990
http://arielnet.com/ref/go/2765
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כנס לביומכניקה בהונג קונג
http://arielnet.com/ref/go/2762

ירושלים, ישראל
http://arielnet.com/ref/go/2766

גואדאלופ

תמיד מאוהבים
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בצבעים  להופיע  יכולה  היא  הגבישים.  במצב  תלוי  בורדו, 
שונים בהתאם למצב התאורה. צבעה הבסיס הוא בדרך כלל 
חום אדמדם, וצריך טיפול מיוחד בחום כדי שיופיעו הגוונים 
הכחולים והסגולים. מקור השם הוא כמובן מטנזניה.  ידעתי 

שמכל הצבעים, אן מעדיפה את האבן הכחולה.

טוני ואני הסתכלנו בתימהון כשמייקל שרטט כמה סגנונות 
של עיצוב טבעות. ראינו באומן במלאכתו. לבסוף בחרנו סגנון 
שנראה לנו הכי מתאים, עם 3 טבעות קטנות של זהב לבן עם 
יהלומים. אני רציתי 35 יהלומים, לציון 35 שנים שאנחנו ביחד. 
על שלושת הטבעות היה מלבן גדול של טנזנייט.  העיצוב היה 
יפהפה ומאד מיוחד. שלושתנו הסכמנו שזהו העיצוב המתאים 

ביותר לאן. טוני הסביר למייקל שהטבעת חייבת להיות מוכנה 
לפני שנצא לספארי, ומייקל הבטיח שיעשה זאת.

עכשיו טוני ואני דיברנו על טקס ההצעה. הוא הסביר לי 
ואזור  הלודג’, המסעדה, החדרים  סינגיטה,  מהו המבנה של 
יהיה בבוקר בהפסקת  הוא חשב שהזמן המתאים  האירוח.  
הייתה  אחרת  אפשרות  השקיעה.  לקראת  בערב  או  הקפה 
להשמעת  סאונד  מערכת  בו  הגדול, שהייתה  האירוח  מרחב 
מוזיקה, בר משקאות וריהוט נוח לישיבה אחרי ארוחת הערב. 
להצעת  מושלם  יהיה  מהמקומות  אחד  שכל  לי  הבטיח  טוני 
על  בעצמי  אחליט  לשם,  אגיע  כאשר  מקרה,  בכל  נישואין. 

המיקום שנראה לי. 

טוני ואני במבלינגווי, דרום אפריקה, 2002
http://arielnet.com/ref/go/1258

גואדאלופ

תמיד מאוהבים
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היינו  כולנו  וסינגיטה.  מיוהנסבורג  נסענו  בו  היום  הגיע 
בוב  בחברת  ואני  אן  לורנה,  טוני,  הספארי.  לקראת  נרגשים 
ובתו ג’סי. טיול זה לדרום אפריקה היה כאמור מתנה מאביה 

לכבוד סיום הקולג’. עד כה נראה היה שהיא מאד נהנית.

טסנו במטוס קטן שהיו בו מקומות ל 15 איש. לאחר שעה 
של טיסה מעל הנוף הנפלא של דרום אפריקה נחתנו במסלול 
המקומיים  הריינג’רים  אחד  סינגיטה.  של  הפרטי  התעופה 
חיכה לנו שם עם לנדרובר כדי לקחת אותנו ללודג’ הראשי. 
ג’ירפות.  וכמה  זברות  של  עדר  בדרך  עברנו  כולנו,  להנאת 

ידיים  מגבות  עם  פנינו  את  קיבל  לודג’  לבומבו  של  הצוות 
חמות, טבולות במי לימון, ומשקה פירות רענן כדי להתרענן 

מהדרך המאובקת שעברנו.

ההשראה למבנהו של לבומבו לודג’ באה מקיני העיטים 
הגדולים שנבנו על המצוקים מעל לגדת הנהר. כל אחת מ15 
רומנטי.  מחבוא  כמו  זכוכית,  קירות  בעלות  היו  הסוויטות 
עץ.  עשוי  מוגבה  תצפית  למשטח  יציאה  הייתה  מהסוויטה 
בוטיק  וכן  כושר,  ומתקני  ספא  בריכת שחיה,  גם  יש  במרכז 
ונתנה  מקורה  הייתה  המסעדה  אפריקאית.  אומנות  וגלריית 
לך הרגשה כאילו אתה אוכל בחוץ. אזור האירוח היה שטח 
פתוח מכל צדדיו, ואפשר לצפות ממנו בבעלי חיים מהשחר 

ועד דמדומי הערב.

ההיבט החשוב ביותר של סינגיטה הוא המיקום שלה בתוך 
קרוגר פארק. פארק זה גדול בשטחו משוויץ, והוא פרוס על פני 
ודרום אפריקה. סינטיגה  זימבבואה, מוזמביק  שלש מדינות, 
מבטיח  זה  הרגילות.  התיירות  מדרכי  מרוחק  במקום  יושבת 
לראות את חיות הבר רק תוך כדי נסיעה בכלי רכב השייכים 
למקום. התנועה הרגילה בקרוגר פארק מוגבלת לדרכים בלבד. 
לכן, כלי הרכב של קרוגר פארק אינם יכולים לרדת מהדרכים 
ולהתקרב לחיות. בסינטיגה יכולים כלי הרכב לרדת מהדרכים 
ולהתקרב לחיות, כל עוד זה לא מסוכן בטיחותית ולא מטריד 
פילים,  כולל  פארק  קרוגר  של  החי  עולם  החיים.  בעלי  את 
אריות, נמרים, גנו, ג’ירפות, צבועים, אימפלות, והרבה מינים 
נוספים של אנטילופות. קופים, גורילות, היפופוטמים ותנינים 

אן ואני עם לורנה, אשתו של טוני, מתחילים 
את סיור השקיעה הראשון שלנו בסינטיגה

http://arielnet.com/ref/go/2768

סינגיטה היפה
http://arielnet.com/ref/go/1259

טבעת ובה משובצים 35 יהלומים, אחד לכל שנת 
חיים משותפים

http://arielnet.com/ref/go/2768
http://arielnet.com/ref/go/1259
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המקום.  את  המקיפים  הנהרות  גדות  ועל  בתוך  שנמצאים 
זוהי  ובעלי החיים,  ציפורים. עם הצמחייה  רואים  בכל מקום 
לכל הדעות אפשרות מקסימה לחוות את אפריקה הפראית 

במיטבה. 

בונגלו שלם שצפה  למעשה  “חדר” שהיה  ניתן  זוג  לכל 
על הנהר מתחתיו ועל הגבעות ממול. מהמרפסת שלנו ראינו 
של  קטן  ועדר  הנהר  גדת  על  בשמש  משתזפים  תנינים  שני 
בחדר  הגבעה.  על  העצים  סביב  ירוק  עשב  מלחך  אימפלות 
בחוץ  סלון, שתי מקלחות, אחת מהן  שינה,  חדר  היה  שלנו 

מתחת לחופת העצים והשנייה בחדר הרחצה. 

היה לנו גם במקרר קטן עם יינות וחטיפים. הכלל היחידי 
עליו היה עלינו להקפיד היה לסגור היטב את הדלתות כשאנחנו 
יוצאים. הסיבה היא לשמור את  יושבים בחדר או כשאנחנו 
הם  הגנבים!  הבבונים  של  הרעה  פגיעתם  מפני  בטוח  החדר 

נכנסים לחדרים, פותחים מקררים, לוקחים את כל החטיפים 
ומשאירים אחריהם בלגן נוראי.

מאחר וזה היה הביקור הראשון שלנו בסינגיטה, היינו אן 
ואני מוקסמים מיופיו של המקום ומייחודו. הבונגלו שלנו היה 
והדבר הראשון שעשינו היה  והשקיף על הנהר,  בצד הגבעה 
לשבת על המרפסת ולהקשיב לקולות שעלו מהבוש. שמענו 
קולות מעניינים, כמותם לא יכולנו מעולם לשמוע בקליפורניה!

ציוד  את  אספנו  הצפוי,  הלילי  לסיור  בגדים  החלפנו 
הצילום, והלכנו למסעדה למזנון מהיר עם חברינו לפני שנכנסנו 
ללנדרוברים. המסעדה הייתה מיוחדת אף היא, כמו שסיפרתי 
קודם. היא הייתה מקורה אבל פתוחה משלושה צדדים ובצד 
הרביעי היה קיר שקוף. היו קירות בכל הצדדים, אותם אפשר 
בתוספת  האוויר.  מזג  לתנאי  בהתאם  לפתוח  או  לסגור  היה 

כמה מ“חברינו” בסינטיגה
http://arielnet.com/ref/go/1260
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לנוף היפה, גם האוכל היה מצוין. לאחר מכן לבשנו מעילים 
להגנה מפני אוויר הערב האפריקאי הצונן ועלינו ללנדרוברים. 

זה לא היה ספארי הראשון שלנו, אבל בכל סיור בבוש 
יכול  אינך  פעם  אף  חדש.  משהו  ללמוד  אפשר  האפריקאי 
צפוי”  לבלתי  “צפה  הביטוי  לראות.  עומד  אתה  מה  לדעת 
דופן.  יוצא  היה  לא  זה  ערב  ביותר.  המתאים  הביטוי  הוא 
נסענו בסביבה, מסתכלים בעדרי האימפלות מתכוננים לשנת 
הלילה, התנינים החליקו חזרה לתוך המים אחרי יום השמש, 
וללחוך את העשב על  ההיפופוטמים התכוננו לצאת מהמים 
את  למתוח  כדי  הלנדרוברים  את  עצרנו  בלילה.  הנהר  גדות 
רגלינו ולהנות מהמנהג המסורתי של שתיית קפה או תה בנחת 
לאור השקיעה. קוראים לזה פה “sundowner”. אחר כך 

חזרנו לכלי הרכב ונסענו לאכול ארוחת ערב.

הבוקר הבא התחיל בשעה 4:30 ! ידעתי כמה אן אוהבת 
את הבקרים האלה כי היא בפירוש לא אדם של בוקר. בדרך 
או 10.   9 ב  ומתעוררת  בלילה   2 ב  לישון  הולכת  היא  כלל 
באפריקה היא אדם אחר. היא מוכנה לקום בשעה מוקדמת 

ביותר ולהמשיך בסיורי הספארי כל עוד זה אפשרי. 

כולם התאספו לפני הסיור לקפה, תה וחטיפים. כל האוכל 
שקיבלנו פה היה טעים להפליא. נכנסנו לרכבי השטח ונסענו 
לחפש לחיות בר ברגע בו הופיעו קרני השמש הראשונות על 

הגבעות.  

היום התחיל כיום ספארי נורמלי. חטיפי בוקר לפני היציאה 
גדולה  בוקר  וארוחת  בבוש,  וחוויות  הנאה  לסיור, שעות של 
כשחזרנו. אחר כך נפתחו בפנינו כמה אפשרויות, כולל רביצה 
על שפת הבריכה, אימונים בחדר הכושר המאובזר והמצויד, 

בוב וויינרייט חווה ג’ט לג בסינגיטה
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לקבל  שאפשר  העיסויים  של  הרבים  מהסוגים  מאחד  הנאה 
צוהריים  ארוחת  האפריקאי,  היריד  בחנויות  קניות  בספא, 

טעימה במיוחד או נמנום בבונגלו. 

אן ואני בדרך כלל ויתרנו על ארוחת צוהריים, ולכן הלכנו 
להתאמן בחדר הכושר. מאחר והמקום נמצא בלב אזור פראי 
ואינו מגודר, התבקשנו ללכת מהבונגלו אל חדר הכושר עם 
ליווי של מישהו מהצוות המקומי. אחרי הכל, היינו בביתם של 

חיות הבר.

ארבעה  כי  אותנו,  ללוות  יכול  היה  לא  הצוות  אחד  יום 
מאובזר  היה  הכושר  חדר  לספא.  הכניסה  לפני  ישנו  אריות 
נפלא, כי הוא תוכנן וצויד על ידי החברה של טוני. לאחר אימון 
של שעה וחצי חזרנו לבונגלו כדי להתכונן לסיור הספארי של 

אחר הצוהריים.

הסיור של אחר הצוהריים מתחיל בדרך כלל בארבע. כמו 
לתוך  שוב  מפליגים  ואז  קצר  חטיפים  בבר  מתחילים  קודם, 
הבוש, לחפש חיות בר נוספות. לאחר קפה ותה מול השקיעה, 
אנחנו מחפשים חיות שבדרך כלל פעילות בלילה. אחת מהן 
עיניים ענקיות שמחזירות  יצור קטן עם  זה  בייבי.  היא הבוש 
לראות  ואפשר  העצים,  ענפי  על  נמצא  הוא  כלל  בדרך  אור. 

אותו רק בערב. ואז חזרנו ללודג’ לארוחת ערב.

הומים  רגשותיי  את  הרגשתי  הערב  לארוחת  כשהלכתנו 
ואת הדופק שלי ממריא. אף פעם לא חשתי כך. טוני הרגיע 
אותי ואמר שהכל יהיה בסדר. תשכב על הגב ותירגע. לאחר 
האירוח  למרחב  יצאנו  כרגיל,  הטעים,  המזון  את  שאכלנו 
להנות מאוויר הלילה האפריקאי. קולות ציפורים וחיות נישאו 
ההיפופוטמים  של  השיחות  את  לשמוע  היה  אפשר  באוויר. 
בנהר למטה! מזג האוויר היה נפלא וחברינו ישבו על הספות 

בניחותא ונהנו ממשקה שלאחר הארוחה. 

שהבאתי  אבבא  של  דיסק  ינגן  המקום  שצוות  ארגנתי 
מראש. אן ואני נדלקנו על אבבא בלונדון ב 1998 כשראינו 
שנים  באותן  מאז.  אבבא  את  שמענו  לא  מיה”.  “ממה  את 

להקות מוזיקליות בכלל לא היו בראש שלנו. 

ישבנו כולנו ונהנו מהשלווה. בוב ובתו היו שם, וכן טוני 
מהצוות  ביקש  טוני  ואז  עין,  קשר  יצרנו  ואני  טוני  ואשתו. 
וכמו  להתחיל את הדיסק. המוזיקה התחילה להתנגן ברקע, 

הצעת נישואין
http://arielnet.com/ref/go/1261
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ג’ירף מעודן ויפהפה שפוסע על הגבעות, פניתי לאן וביקשתי 
שתרקוד איתי. 

רקדנו  לא  “לרקוד?  מבלבלת:  הייתה  אן  של  התגובה 
כבר שנים, וגם אז דרכתי לך על האצבעות. בוא נשב ונהנה 

מהמוזיקה”. 

היטב  שאשמור  והבטחתי  שנרקוד  שהתעקשתי  כמובן 
על האצבעות שלי. “אן, בבקשה, רק ריקוד אחד. תראי איך 
החיות יאהבו לראות אותנו רוקדים!” וזה עבד. אן לא הייתה 

יכולה לסרב לחיות. התחלנו בסלואו איטי ויפה. 

אבבא המשיך להתנגן. שמרתי בכיסי את הטבעת בתוך 
קופסה קטנה. חששתי שהיא תרגיש את הבליטה בכיס ותשאל 
כשצעדתי  דומה  תחושה  וזכרתי  בחזה,  ניתר  ליבי  זה.  מה 
באצטדיון ברומא באולימפיאדה, נושא את דגל ישראל. חיכיתי 
שיתחיל השיר “ “I Do, I Do, I Do, I Do, I Do”. נראה 

נהנים לראות אותנו רוקדים.  היה שיתר האורחים שהיו שם 
אני מניח שאנשים נהנים לראות זוג מבוגר ברגע רומנטי.

על  ירדתי  הרגע  ובזה  לו,  שחיכיתי  השיר  התחיל  בסוף 
ברכיי, הוצאתי את הקופסה מהכיס, פתחתי אותה ואמרתי:

“אן, התנשאי לי?” 

האנשים  על  מסתכלת  שאלה,  היא  עושה?”  אתה  “מה 
מסביב, “אתה מביך אותי, תפסיק!”

“אן, אני מתכוון ברצינות. התנשאי לי?” התעקשתי.

“גדעון, בבקשה, תפסיק עם הבדיחה הזאת”. היא כמובן 
צדקה כשאמרה שכולם מסתכלים עלינו.

“אן, בבקשה תגידי כן כי הברכיים שלי הורגות אותי”.

“אוקיי, אני אתחתן איתך. עכשיו תקום!” אמרה אן בחיוך 
המום ועל פניה הייתה הבעה של “אני לא מאמינה!”

כמה נופים מריץ קרלטון, דרום לגונה ביץ’, קליפורניה



499  קר רפי ובאב א ר  רי ורי  ב ב  ב א ר ק קרפ

קמתי ונישקתי את לחייה. טוני צילם את כל זה.

בנוסף על השוק של אן, המילים והמחוות שלי חדרו סוף 
סוף לתודעתו של חברנו בוב ווייינרייט, שהיה בערפל של ג’ט 
ובקול רם  לג. הוא התיישב בכורסה שלו, סידר את הכריות 
הכריז “Holy shit!”. אני מניח שהוא הבין סוף סוף שמה 

שהוא ראה היה אמיתי ולא חלום מטורף. 

של  לברכות  הם  גם  הצטרפו  שם  שהיו  האורחים  יתר 
הזמן  בכל  המומים  שניהם  נשארו  ואן  בוב  שלנו.  החבורה 

שנותר עד שעזבנו את סינטיגה.

בדרום  הטיול  יתר  הנישואין,  שבהצעת  להנאה  בנוסף 
אפריקה היה חוויה נפלאה בה ראינו הרבה מאד בעלי חיים. 

עכשיו צריכים היינו לחזור הביתה ולתכנן את החתונה.

שאנחנו  גילינו  ינואר,  בסוף  לקליפורניה  שחזרנו  אחרי 
שמנים. צריך להוריד משקל לפני שמתחילים לדבר בכלל על 

חתונה. הטיול שלנו כלל הרבה אוכל טוב, הרבה מאד. אכלנו 
כמו חזירים והעלנו במשקל.

במקביל התחילה אן לחפש מקום ומועד מתאים לחתונה. 
חשבנו שאוקטובר זה זמן מתאים כי עד אז בטח נצליח להוריד 
משקל. עכשיו צריך למצוא את התאריך המדויק. חשבנו על 
תאריך שיהיה מתאים לאירוע בחוץ, ליד האוקיאנוס. לאחר 
הרשימה  את  מחזיק  הים  אן שחיל  מדוקדקת מצאה  בדיקה 
 5 ובין  אוויר,  מזג  ואירועי  תאריכים  של  ביותר  המעודכנת 
לאוקטובר ל 20 בו ירדו בממוצע שנתי רק 0.1 אינץ’ גשם 
בדנה פוינט, קליפורניה. לא היה גשם בתאריכים אלה במשך 
30 שנים עוקבות, אז החלטנו לקחת צ’אנס. הסכמנו שתמיד 

כדאי להסתמך על המדע. הצעד הבא היה למצוא מקום.

בחנו כמה מקומות ליד לגונה ביץ’, אבל אף אחד לא סיפק 
את מה שרצינו. לא שידענו בדיוק מה אנחנו מחפשים, אבל 
ידענו  והוא לא היה מתאים – ישר  בכל מקום שהגענו אליו 

יריב ואני ליד הכותל המערבי בירושליםהרב איינשטיין
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זאת. ואז ביקרנו את ריץ קרלטון בדרום לגונה ביץ’ וגילינו את 
המקום המושלם לחתונה שלנו. זה ללא ספק אחד המלונות 
היפים ביותר, גם בחוץ וגם בפנים. נוכל לערוך חתונה על חוף 
האוקיאנוס ואם נרצה גם בתוך המלון. החדרים היו נפלאים 
ומתאימים לכל הפעילויות המתאימות למסיבת חתונה. לאחר 
היה  הייחדי  הפנוי  שהתאריך  ראינו  המלון  צוות  עם  שיחות 
17 באוקטובר. הסכמנו כי הוא נכלל בחלון הזמנים שקבענו 

לעצמנו. 

בחתונה,  ביותר  החשובה  לאישיות  לדאוג  צריך  עכשיו 
לרב. בלי רב אנחנו לא מתחתנים! אן הלכה לבקר את הרב 

שלנו, סטפן איינשטיין, אותו הכרנו כבר 30 שנה.

וגילה לאן בחיוך שהוא  הוא ישמח להשיא אותנו, אמר, 
מחכה לרגע הזה כבר הרבה זמן. לרוע המזל הייתה בעיה עם 
התאריכים. הוא יוצא לשנת שבתון ב 15 לאוקטובר. בסך הכל 
בלגן של יומיים. הגלגלים בראשה של אן הסתובבו במהירות 
במטרה למצוא פתרון חלופי. אבל בסוף לא היה צריך. הרב 
אותנו  להשיא  מהאפשרות  מרוצה  כך  כל  היה  איינשטיין 
שהחליט לדחות את היציאה לשבתון ל 18 לחודש, כך שהכל 
בא על מקומו בשלום. עכשיו היו לנו תאריך, מקום ורב. הכל 

מוכן.

הייתה  הסיבות  אחת  לישראל.  לנסוע  היה  הבא  הצעד 
לפגוש את חברי ומאמני, יריב אורן. הוא זה שנתן  משמעות 
לחיי בגיל 16, כשנסעתי לחולון ללמוד איך להיות עוזר מאמן. 

אנחנו מבשרים על תוכניתנו להתחתן בחברת יריב, אביבה, הילל, תלמה, מאיר ואשתו.
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באותו זמן הייתי ביישן למדי וללא בטחון עצמי כלל. יריב ראה 
ולמדען  לספורטאי  הפכתי  ובזכותו  ויכולותיי  יתרונותיי  את 
שאני עכשיו. אני חייב רבות לאיש הזה שהאמין בפוטנציאל 

שלי. 

נסענו לישראל כדי לבשר לו על תוכניותינו ולוודא שהוא 
ואשתו אביבה יבואו לחתונה שלנו.  זו הייתה טיסה ארוכה, 14 
שעות, אבל היינו נלהבים לחלוק אתו את הבשורות הטובות. 
את  יאשר  שהוא  בטוח  הייתי  אבל  מה  במידת  עצבני  הייתי 
בביתו  אותו  פגשנו  שנינו.  הוא מחבב את  בידעי כמה  בואו, 
אשתו  גם  החדשות.  את  לשמוע  התלהב  הוא  וכצפוי,  היפה 
אביבה שמחה. גם היא מכירה את שנינו שנים רבות. שניהם 
לשמוח  לקליפורניה  יבואו  שכמובן  ואמרו  להזמנה  שמחו 

בשמחתנו. 

סיפרנו להם על התאריך. הם יצטרכו להגיע לקליפורניה 
ולהחלים מהג’ט לג לפני שניפגש.

לנו  להכין  שיכול  בירושלים  אורג  על  גם  אותו  שאלנו 
טלית בעבודת יד. הטלית היא מעטה התפילה הנהוג ביהדות, 
פריט  גם  )יש  הבדואים.  של  מהעבייה  שהתפתחה  וכנראה 
לבוש שנקרא “טלית קטן”, שנלבש מתחת לבגדים, אך בדרך 
לרוב  הגדולה(.   לטלית  מתכוונים  “טלית”  כשאומרים  כלל 

היא ארוגה מצמר. 

מצוות ההתעטפות בטלית לא מוזכרת בתנ”ך. יש הרבה 
מסורות לגביה, אך אין הוראות ברורות לגבי הגודל של הטלית, 
אין הטלית  או העיטורים בשוליה.  היא עשויה  החומר ממנו 
קדושה בפני עצמה אלא משמשת כמלבוש מיוחד לתפילה, 
לארבע  לצרף  שיש  הציציות  מוזכרות  בתנ”ך  הבגדים.  מעל 
כנפות הבגד, ולטלית אכן מוסיפים ציציות כאלו. בבמדבר פרק 
ישראל  בני  אל  דבר  לאמר:  אל משה  ה’  “ויאמר  נאמר:  טו 
ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית 
הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם 
לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  אותם;  ועשיתם  ה’  מצוות  כל  את 
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם 
את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם.” מטרת הציציות 

בכנף הבגד היא להזכיר לבני ישראל את המצוות. 

בחלק מהקהילות היהודיות, ניתנת הטלית כמתנה מהאב 
זו  מתנה  לתלמידו.  מהרב  או  סנדקותו,  לבן  מהסנדק  לבן, 

ניתנת לרוב באירוע כמו חתונה או בר מצווה. בחתונה יהודית 
משמשת לפעמים הטלית כחופה מעל הזוג המתחתן. 

בשבילי  במיוחד  שתוכננה  טלית  רציתי  שלנו,  במקרה 
שלנו,  הרב  של  אשתו  בחתונה.  כחופה  גם  לשמש  ושתוכל 
טלית  שתפרה  במיוחד,  ויצירתית  מחוננת  אישה  היא  רובין, 
לכל אחד מילדיה בעודה בהריון. היא גילתה בירושלים אישה 
שארגה בדים על פי המצוות המופיעות בתנ”ך וממנה קנתה 
את הבד לטליתות של ילדיה. היא נתנה לנו את הכתובת של 

אותה אישה. 

טלית

חופה טיפוסית



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו502

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

ירושלים, עיר דוד; החנות של שיזרה קודש ומיסטר קליימן, מעצב הטליתות
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יריב לא היה מופתע במיוחד מהחתונה שלנו, מאחר והוא 
לעזור  שמח  הוא  יקרה.  שזה  רבות  שנים  ליבו  בסתר  קיווה 
לנו בעניין הטלית. הוא התקשר לאורגת מביתו בהוד השרון 

וקבענו להיפגש למחרת. 

יריב  עם  נסענו  שמש.  ושטוף  יפה  יום  היה  למחרת 
לירושלים והצלחנו ללכת לאיבוד בסבך החנויות והסמטאות 
בעיר העתיקה. נהנו להסתובב בין החנויות הקטנות שבחזית 
כל אחת מהן הוצגו מיני המוצרים הנמכרים בהן. לבסוף לאחר 
הקטנה  החנות  עקבותינו מצאנו את  על  וחזרה  פניות  הרבה 

שחיפשנו, שיזרה קודש. 

נול בחלק האחורי של  על  קליימן, עבדה  קרין  האורגת, 
החנות. נראה היה שהמקום נעים לעבודה, היה בו הרבה אור 
ומרווח. בעלה, רוברט קליימן, טיפל  והוא היה פתוח  טבעי, 
בצד העסקי של החנות, כמו מחירים, מיסים, ביטוח והובלה. 

לאחר הכרות הסברנו מה אנחנו רוצים. הם הראו לנו כמה 
טליתות שכבר היו ארוגות. למרות שהיו יפות, אף אחת מהן 
לתכנן  כדי  עצמה  האורגת  עם  ישבנו  לצרכינו.  התאימה  לא 
יצירתית, במהרה סיכמנו  את הטלית שלי. קרין הייתה מאד 
את כל הפרטים: הגודל, החומר ממנו תהיה הטלית עשויה, 
תוכל להשלים את המשימה  והכי חשוב – האם  העיטורים, 
לפני מועד החתונה? היא הבטיחה שתעמוד בזמנים ונפרדנו 

בחיוכים.

בילינו את יתר הזמן במסעדה ערבית שיריב הרבה לאכול 
בה בהיותו ראש מינהל הספורט במשרד החינוך של ישראל. 
אין  שנה.   40 כבר  זה  את  זה  הכירו  והבעלים  הוא  למעשה 
צורך לומר, האוכל היה משובח. אכלנו חומוס, טחינה, פיתות, 
פלאפל, חצילים ויתר מטעמי המזרח התיכון. כל זה לא בדיוק 
והבטחנו  ואני צחקנו  אן  על עצמנו.  לדיאטה שגזרנו  התאים 

להתנהג יפה יותר למחרת. 

מחבריי  רבים  פגשנו  נפלא.  היה  בישראל  שלנו  הטיול 
ומהאנשים שלמדתי איתם. פגשתי גם את אחותי ומשפחתה. 

הימים עברו מהר והיינו צריכים לחזור לקליפורניה.

השרון  להוד  נסענו  הטיסה.  לפני  היה  האחרון  המפגש 
לביתם של יריב ואביבה. נהנו מקפה ותה עם העוגות והעוגיות 
הספורט  מתחרויות  זיכרונות  העלינו  אביבה.  של  הנפלאות 
אחר  באותו  מאושרים  היינו  חלק.  בהן  לקחנו  ואני  שיריב 

צוהריים בהוד השרון, כמעט כמו שהייתי מאושר כששברתי 
שיא ישראלי באצטדיון השיש העתיק באתונה, מה שאפשר לי 

להשתתף באולימפיאדת רומא. 

ארבעתנו צחקנו על חלק מהדברים שחווינו ביחד. נזכרנו 
בפיירבנק,  הכביש  באמצע  לקראתנו  שפסע  הקורא  באייל 
לחלוטין  המומים  היינו  כולנו  מוחלטת.  באדישות  אלסקה 
מהמחזה המוזר, לפחות לגבינו, שלא חווינו קודם לכן מפגשים 
עם עולם החי של אלסקה. אביבה ויריב טסו 36 שעות כדי 
להגיע לשם, והם היו בטוחים שהם בטרנס או בחלום. בטח 

שאין חיות כאלו בישראל!

יומיים אחר כך טסנו בהליקופטר מעל שוליו של קרחון, 
נסקנו כלפי מעלה לראות את פסגתו מוצפת השמש של הר 
דנאלי, וטסנו מעל דובת גריזלי ושני גוריה. ביום אחר שטנו 
גושי הקרח הענקיים שניתקים  וראינו את  לחזיתו של קרחון 
ממנו. טסנו גם מעל ברוק ריינג’, שם ראינו עין בעין את כבשי 
הדאל האלופות בטיפוס הרים. הן היו אדישות אלינו. נחתנו 
מעבר לחוג הארקטי וזכינו באישור על חצייתנו את החוג הזה.

מהנס של נחיתה ליד החוג הארקטי, הובלנו את הזיכרונות 
שלנו לארץ דרומיות ביותר, להוואי.

והפירות  החמים  החופים  עם  להוואי  הטיול  את  זכרנו 
הלאומי  בפארק  הייתה  שלנו  ההרפתקאות  אחת  הנפלאים. 

ארוחה מזרח תיכונית פנטסטית עם פלאפל, חומוס, 
טחינה, צלחת חצילים וזיתים
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וולקאנו באי הגדול. באותו זמן הייתה התפרצות געשית באחד 

מהרי הגעש הפעילים, וזכינו בחוויה של לבה נשפכת מהלוע 

וזורמת במדרון ההר אל הים. הלכנו על הלבה השחורה שזה 

עתה התקשתה והתקררה. בבקיע צר בתוך הלבה שהתקשתה 

מתחת  ס”מ   60 שזרמה  הלוהטת  הלבה  את  לראות  יכולנו 

הנוף  בו  במקום  להיות  מדהימה  חוויה  הייתה  זו  לרגלינו. 

מתעצב ומשתנה לפני עיניך ומתחת לרגליך.

בבוקר האחרון חיכינו ליריב בלובי, ולבסוף גילינו שהוא 
הטרופי  העדן  גן  את  לעזוב  מאד  קשה  היה  בבריכה.  שוחה 

הזה.

להיפרד  צריכים  היינו  שהעלינו  הזיכרונות  כל  לאחר 
ולנסוע לשדה התעופה. יריב ליווה אותנו לרכב השכור, ולאחר 

שנסענו נעמד באמצע הכביש ונופף לנו בידו.

עד  שקרה  מה  שכל  לדעת  נוכחנו  לקליפורניה  כשחזרנו 
עכשיו היה החלק הקל! ההרפתקה האמיתית של החתונה רק 
יהיה  חתונה  שבכל  דרש  ריץ  קרלטון  מלון  עכשיו.  מתחילה 
נעימה  לא  להם התנסות  כנראה שהייתה  “מתאם חתונות”. 
היינו  כזה.  תפקיד  בעל  דורשים  הם  והלאה  ומכאן  בעבר 
כזה.  אחד  מוצאים  ואיפה  עושה  הוא  מה  ידענו  לא  נבוכים. 
לה  וואלאס שהיה  ברברה  על  פי בקשתנו  על  המלון המליץ 

משרד בקורונה דל מאר.

הראתה  היא  ברברה,  של  במשרד  הראשון  בביקורנו 
לנו דוגמאות של חתונות שהיא תיאמה. אמרנו לה שאנחנו 
קיבלנו כבר החלטה לגבי ריץ קרלטון וקבענו את הזמן ל 5:00 
כולל הזמנות, פרחים  זקוקים לה לכל היתר,  אחה”צ. אנחנו 
וכו’. החלטנו שהיא תעבוד עם אן על פרחים, הזמנות ואוכל, 
ואני אהיה אחראי על בידור, צילום, ווידאו.  באותו זמן אן ואני 
הבנו איזה כמות עבודה כרוכה בחתונה לכמה פרטים צריך 

לרדת. אנחנו היינו הדוגמה לכך ש”בורות היא אושר”.

טיול לאלסקה עם יריב ואביבה
http://arielnet.com/ref/go/2770

שבירת השיא הישראלי באתונה, יוון, 1959

http://arielnet.com/ref/go/2770
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בסוף הפגישה שאלה אותי ברברה אם יש לי עוד שאלות. 
הנוף  את  להכניס  אפשר  אחת.  בקשה  לי  יש  “כן,  אמרתי, 
המרהיב של האוקיאנוס שיהיה הרקע של טקס בפנים?” לרגע 
היא הייתה שקטה וראית איך הגלגלים מסתובבים לה בראש, 
איך להתייחס לבקשה משוגעת כזאת. ואז כולנו פרצנו בצחוק.

היה לנו הרבה מה לעשות. אן רצתה לתכנן לוגו מיוחד 
למגן  )הכוונה  יהודי  וכוכב  לב  של  שילוב  שיהיה  לחתונה, 
החומרים  בכל  הזה  בלוגו  להשתמש  הייתה  התוכנית  דוד(. 
ג’ורג’ לנץ,  המודפסים, בעיקר בהזמנות. למזלנו הגיס שלה, 
היה אומן. אן אמרה לו מה הרעיון שלה והשאירה אותו  ואת 
היצירתיות שלו לבצע את יתר המלאכה. היו לו שבע הצעות 

ובחרנו מתוכן אחת שנראתה לנו מתאימה ביותר.

נושא נוסף עליו דיברנו עם ברברה וואלאס היה המתנות 
לחתונה. אנחנו בהחלט לא רצינו שתהינה לנו שקיות מלאות 
ימים.  באותם  באופנה  שהיה  מה  אחרות,  ושטויות  סוכריות 
האורחים שלנו היו מבוגרים, אינטליגנטים, ולא נזקקו לדברים 
כאלה. החלטנו לתת לכל אורח במתנה ספר שייבחר במיוחד 
שלנו  החתונה  של  הלוגו  יודפס  שעליו  לקפה  וספל  בשבילו, 

למזכרת. כך כל אחד יזכור את החתונה שלנו. 

הצעד הבא היה אם כן לתכנן את הספלים עם הלוגו. אן 
לעשות  שיוכל  קדר  קרוליינה  בצפון  חיפשו  ברברה  ואחותה 

את הספלים שלנו. 

העיר סיגרוב בצפון קרוליינה נחשבת לבירת הקדרים של 
ארה”ב. יש שם כבישים יפים שמובילים מחנות אחת לשנייה, 
והנוף החקלאי מסביב מרהיב. קל לחזור בזמן בנוף כזה ולדמיין 
איך נראתה צפון קרוליינה עד לא מזמן. הקדרים הראשונים 
שהיגרו הנה היו בעיקר אנגלים וגרמנים, שהגיעו מפנסילבניה 
ו-וירג’יניה בסוף המאה ה 18 . הם גילו שהקרקע פה מתאימה 

לחקלאות ולקדרות. 

אן ואחותה מצאו קדרית בסיגרוב שכל תוצרתה הייתה 
מלאכת יד. היא הייתה מוכנה לקחת על עצמה את הפרויקט.

עליה  מושלמים  ספלים   50 לעשות  שכדי  אמרה  היא 
לעשות 75, כדי שתוכל לבחור את הטובים ביותר. תמיד צריך 
לקחת בחשבון שתהיינה טעויות או שיהיו ספלים שלא יעלו 
יפה. היא דרשה שנקנה את כל ה75. בכל מקרה, היא הסבירה, 
אף אחד לא יקנה בחנות שלה ספל עם הלוגו שלנו. היה הגיון 

עם יריב בהוואי, 1989
http://arielnet.com/ref/go/2771

ברברה וואלאס

http://arielnet.com/ref/go/2771
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מכירים  לא  שאנחנו  שאנשים  רצינו  לא  גם  אנחנו  בדבריה. 
ושלא היו בחתונה ישתו קפה מספלים שעליהם הלוגו שלנו. 
אן אמרה לה שנקנה כל מה שהיא תייצר, כולל הטעויות. כל 
עוד נוכל להבטיח שיהיו לנו 50 ספלים לפני מועד החתונה, 

אנחנו מרוצים.

היא עשתה עבודה יסודית ביותר. הספלים היו מוכנים כבר 
שלושה שבועות לפני הזמן.

משימה נוספת של אן הייתה לבחור ספרים עבור כל אורח 
על סמך ההתעניינות והאישיות שלו/ה.

זו הייתה חתיכת משימה כי לכל אחד מהאורחים הייתה 

עניין אחרים. מגולף להיסטוריה  ושטחי  אישיות בפני עצמה 

את  למצוא  מהנה  למשימה  הפך  זה  לביוגרפיות.  ומגינון 

האפשרות הנכונה לכל אחד מהחברים/ות.  

במשך הזמן בו עסקה אן במטלות שלה, לי עצמי הייתה גם 

רשימת מטלות. אחת מהן הייתה כפולה: לצלם ולהקליט את 

לדיסקים אור-קוליים.  ולהוריד את הכל  בזמן אמת  החתונה 

השנייה הייתה לערוך מצגת של תמונות שלנו בתחנות שונות 

בחינו ולשלב בה את המוזיקה הישראלית האהובה עלי.

הלוגו של החתונה שלנו
http://arielnet.com/ref/go/4033

הנוף היפה של ריץ קרלטון

ספל החתונה שלנו

http://arielnet.com/ref/go/4033
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ווידיאו מקצועי שיצלם את  ברברה וולטרס איתרה צלם 
נפרד של  עניין אותי כחלק בלתי  זה  ותחום  החתונה. מאחר 
אפליקציית התוכנה שלנו וכן כאינטרס אישי, הייתי מודע לכך 
שמיקרוסופט סיפקו מולטימדיה גרסה 10. הסברתי לצלם על 
תוכנה זו ותיארתי לו איך אנחנו יכולים להתחבר עם הווידיאו 
ואני   T1 קו זה  צריכים  כל מה שהיינו  לאינטרנט.  ישר  הזה 
אוכל לתכנת את הווידיאו שיהיה זמין מכתובת IP ספציפית.

צלם הווידיאו היה אדריאן קולינס. והוא היה הבעלים של 
החברה. שם החברה שלו היה היילנד פיקצ’ר. נפגשנו והסברתי 
לו את הרעיון שלי שבנוסף לצילום והקלטה בחתונה, אני רוצה 
לשדר את זה בזמן אמת כדי שכל חברינו סביב העולם יוכלו 
“להשתתף” בחתונה גם אם הם לא הגיעו אליה פיזית. אדריאן 
התלהב מהרעיון הזה. הוא היה צעיר חובב טכנולוגיה, וחשב 
על האפשרות לנצל את הטכנולוגיה החדשה לצרכי החברה 

שלו בעתיד. 

הוא ארגן קו T1 מהמלון והיה מרוצה ללמוד שזה עתה 
לנו הרבה למרות  עזרו  קו כזה. הטכנאים במלון  הם התקינו 
במלון  להשתמש.  רציתי  בה  האפליקציה  את  הכירו  שלא 
השתמשו בדרך כלל בעזרי אדיו או ווידיאו למפגשים עסקיים, 
ולבר מצוות. למרות שהם לא  או מערכות הגברה לחתונות 
הבינו מה בדיוק אני רוצה לעשות עם הקו הזה, הם התלהבו 

לעזור לנו.

אדריאן ואני עבדנו ביחד ושיפרנו את האפליקציה. אנשי 
במכשירים  שמתגלים  קשיים  הרבה  מכירים  וחומרה  תוכנה 
זמן  צריך  כלל  בדרך  לשימוש”.  ופשוטים  כ”קלים  שהוגדרו 
מדבר  אדריאן  את  לשמוע  מצחיק  היה  זה  סבלנות.  והרבה 
עם אמא שלו בקוויבק, קנדה, בעוד אנחנו מנסים את שידור 
אחד  להיות  לאפשרות  התלהבה  שלו  אמא  שלנו.  החתונה 

מהאורחים מחוץ לעיר שישתתפו בחתונה מרחוק.   

בסוף התגברנו על כל התקלות ויכולנו לשדר את החתונה, 
בפעם הראשונה בעולם, ולשתף באירוע המשמח את חברינו 
ו”אמא  יפאן  דנמרק,  שוויץ,  פרו,  אפריקה,  דרום  בישראל, 
החתונה  אחרי  מדהים  היה  זה  מקוויבק.  אחת  מאומצת” 
לקבל מיילים מחברים מכל העולם שראו אותנו בזמן אמת. 
רובם היו שמחים אך גם נדהמו שהצלחנו לעשות זאת! ב 14 
השנים שחלפו מאז זה נהפך לאירוע די מקובל. היום גם אפשר 

ב 2004, החתונה שלנו   , אז  סרטים מסמרטפונים.  לשלוח 
הייתה הראשונה שהוסרטה ושודרה בו זמנית לכל העולם. 

אחת  וולאס.  ברברה  עם  קרובות  לעיתים  נפגשה  אן 
שהתמחתה  בצ’לור,  זואי  עם  הייתה  המוקדמות  מהפגישות 
בהדפסת הזמנות לחתונה. היא הכינה גם חוברת עם הסברים 
החתונה  של  המנהגים  את  שיבינו  כדי  לאורחים  מיוחדים 

היהודית המסורתית. מי שהמליצו על כך היו הרב ואשתו. 

פגישה אחרת התרכזה בטעימות של המאכלים שיוגשו. 
אן, רובין, וחברתנו הטובה נעמי ג’ונסון, הינו יכולים לטעום 
הכי  תהינה  פתיחה  מנות  אילו  לבחור,  סלט  איזה  ולהחליט 
מתאימות, סוגי היינות, מפות שולחן וסוגי כיסאות, וכו’. בזמן 
הזה אן ואני כבר היינו מותשים וחושינו עמוסים בגירויים מעל 
היכולת. איש מאיתנו לא דמיין לעצמו את המאמצים הכרוכים 

בהכנות לחתונה.

למרות שאן ואני הכרנו זה את זו הרבה שנים, נסענו רבות 
ביחד לעסקים ולתענוגות, והיו לנו חברים ומכרים בכל מקום, 
ייהנו  שכולם  רצינו  יחסית.  קטנה  חתונה  שנעשה  החלטנו 
מהאירוע. אם יש הרבה מדי אנשים זה כבר לא כיף. המספר 

האידיאלי, כך החלטנו, הוא 35 מוזמנים.

למרות שגדלתי בישראל לא קיבלתי חינוך יהודי מסורתי 
ישראלי חילוני טיפוסי. אבל רציתי לכבד את  הייתי  במיוחד. 

המורשת. ושנינו רצינו חתונה יהודית מסורתית. 

אירועי חתימת הכתובה ושבת חתן
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ופרוש  “קידושין”,  הנישואין  נקראים  היהודית  במסורת 
הדבר שזה לא רק אקט חברתי אלא חיבור רוחני וקיום מצווה. 
אחד  מחויבות  ביניהם  ויש  לזו  זה  מקודשים  והכלה  החתן 
הקבלה,  בלשון  הקידושין.  על  שציווה  לאל  גם  אבל  לשנייה 

“נשמה אחת בשני גופים”. 

כדי להבין את החתונה היהודית, צריך להבין תחילה את 
ההבדלים בין הזרמים השונים ביהדות. בין הקהילות היהודיות 
בעולם יש חלוקה אתנית. מקורה של חלוקה זו נעוץ ראשית 

כל במוצא הגיאוגרפי. היהודים 

אירופה(,  ממזרח  )שמוצאם  אשכנז,  ליהודי  מתחלקים 
ספרד  יהודי  אוגנדה(,  ניגריה,  )אתיופיה,  אפריקה,  יהודי 
מחצי האי האיברי )ספרד ופורטוגל(, הודים, בוכרים, פרסים, 
עיראקים, תימנים, מזרחים )מהמזרח או המזרח התיכון, לא 
אחרים  מנהגים  יש  כזאת  קבוצה  לכל  לספרדים(.  שייכים 
שבאים לידי ביטוי בצורה בה הם חוגגים את החגים היהודים 

ואירועים כמו חתונות. 

חלוקה נוספת שצריך להכיר היא החלוקה לשלושה זרמים 
בנוסף,  ורפורמים.  קונסרבטיבים,  אורתודוכסים,  עיקריים: 

ההזמנה שלנו לחתונה באנגלית ובעברית
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חתונה בתוך כל אחד מהזרמים הללו מושפעת מהשאלה אם 
המתחתנים הם אשכנזים או ספרדים. 

בכל  והתפזרו   1942 ב  זו  מארץ  גורשו  ספרד  )יהודי 
הארצות שהיו אז בשליטה מוסלמית. כך שהיום יהודי ספרדי 
הוא יהודי שמשפחתו הגיעה ממרוקו, תוניס, טורקיה, בולגריה 

ועוד(. 

זו  למרות הבדלים אלה, החתונות היהודיות דומות מאד 
לזו בכל הזרמים והעדות. הרבנים שכתבו את ההלכה הקלו על 
הזוגות המתחתנים בדרישות מינימליות. חתונה יהודית כשרה 
יותר מפרוטה מהחתן,  כוללת: הכלה מקבלת משהו ששווה 
החתן מדקלם  נוסחה קבועה בנושא קנין וקידוש. לשני צעדים 
אלה יש עדים. וזה הכל. כל היתר זה מנהגים שאינם כתובים 
הכוס,  שבירת  הברכות,  החופה, שבע  את  כולל  זה  בהלכה. 

ואפילו נוכחותו של הרבי.

כתוב  אחד  צד  צדדי,  דו  טקסט  יש  לחתונה  להזמנה 
אינה  לחתונה  היהודית  ההזמנה  באנגלית.  והשני  בעברית 
כוללת “מבקשים שתכבד אותנו בנוכחותך” אלא “בוא לרקוד 

בחתונתנו” או “בוא להשתתף בשמחתנו”. ההזמנה משקפת 
כחלק  לאורחים.  הכבוד  ואת  החתונה  של  החגיגיות  את 
חלק  שמחות,  כדי  תוך  לעניים  צדקה  נתינת  של  מהמסורת 
כוללים בהזמנה הצעה לתרום כסף לצדקה במקום  מהזוגות 
בציטוטים  מלווה  זה  קרובות  לעיתים  מתנות.  להם  להביא 

מהתנ”ך. 

בארמית.  כתוב  והוא  “כתובה”  נקרא  הנישואין  מסמך 
הוא מתאר את התחייבויותיו של החתן כלפי הכלה. בחברה 
הקדומה היה נהוג לספק לרעיה נדוניה כדי להגן עליה במקרה 
 200 היה  המינימום  זמן  באותו  גירושין.  או  התאלמנות  של 

דינר לבתולה ו100 דינר לאלמנה.

הכתובה  הכלה,  את  “רוכש”  שהחתן  העדות  למרות 
חלק  לקחת  ובהסכמתה  הכלה  בזכויות  בעיקר  עוסקת 
בנישואין. למעשה, הכתובה שייכת לכלה בלבד, והיא נמצאת 
ברשותה כהוכחה לזכויותיה ולאחריותו של החתן לדאוג לה 
בנוכחות שני  על הכתובה  היהודי. החתן חותם  פי החוק  על 
עדים לפחות. מנהג זה ממשיך להתקיים גם היום, אבל אין לו 

תוקף חוקי ברוב המדינות.

והאורחים  החתן  הרב,  הכתובה  על  החתימה  לאחר 
מהסיפור  בא  זה  מנהג  ההינומה.  גילוי  טקס  את  מקיימים 
המקראי על יעקב שעבד שבע שנים כדי לשאת לאישה את 
רחל, ולאחר גילוי ההינומה מעל פני הכלה נוכח לדעת שהוא 

התחתן עם אחותה הבכורה, לאה. 

אחרי שבת חתן

לאחר שבת חתן עם הרב וכמה מהאורחים
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בגלל התכסיס העתיק הזה החתן מסתכל בפני הכלה לפני 
הטקס ושם בעצמו את ההינומה על פניה. לאחר שההינומה 

הונחה על פני הכלה, אפשר להתחיל בטקס. 

הזוג,  מעל  שנישאת  מקושטת  בד  פיסת  היא  החופה 
לרוב  בישראל.  מקימים  שהם  החדש  הבית  את  ומסמלת 
אלוהים  להבטחת  זכר  השמים,  כיפת  תחת  נערכת  החופה 

לאברהם שזרעו יהיה כמספר הכוכבים לרוב. 

גברים  בארבעה  או  עמודים  בארבעה  נתמכת  החופה 
שמחזיקים אותה. 

לאחר הרב, השושבין הולך במעבר ונכנס מתחת לחופה 
השושבין.  של  שמאל  מצד  לחופה  נכנס  החתן  שמאל.  בצד 
הם  הוריה.  ידי  על  מלווה  מכן,  לאחר  הולכת במעבר  הכלה 
שלושה  הולכת  הכלה  מתיישבים.  ואז  החופה  עד  מגיעים 
צעדים לבדה, סמל לנכונותה להיכנס בברית הנישואין, והחתן 

מלווה אותה אל החופה. היא עומדת לצידו הימני.

נכנס לחופה בפעם הראשונה, הכלה מסתובבת  כשהזוג 
סביב החתן שבע פעמים. שבעת הסיבובים מייצגים את שבע 
הברכות, את שבעת ימי הבריאה, מדגישים שהחתן הוא מרכז 
משל  חדש  עולם  בונים  והכלה  שהחתן  ומסמלים  עולמה, 

עצמם ביחד.

מתחיל  הוא  לחופה.  מתחת  מתרחש  הקידושין  טקס 
בברכה על היין ולגימה ממנו על ידי החתן והכלה. השלב הבא 
הוא שלב הטבעת. היא חייבת להיות רכושו של החתן ולהיות 
חלקה, ללא אבני חן. הטבעת מסמלת שלמות שמושגת על 

ידי הנישואין ותקווה לאיחוד שלא יישבר. 

עונד את הטבעת על  החתן אומר ברכה עתיקה כשהוא 
האצבע המורה ביד שמאל של הכלה, האצבע שלפי האמונה 
מקושרת ישירות ללב. “הנך מקודשת לי בטבעת זו כדת משה 
וישראל”. יש גם טקס טבעת כפול, בו הכלה עונדת אף היא 
טבעת על אצבעו של החתן. לאחר ענידת הטבעת קוראים את 

הכתובה באנגלית או ארמית. 

השלב הבא הוא שבע הברכות. הוא כולל שבח לאלוהים, 
תפילה לבניין ירושלים וברכות לזוג. 

בסיום הטקס הרב יבקש מהשושבין להניח כוס יין עטופה 
בבד לבן תחת רגלו של החתן. יש הרבה פירושים לטקס שבירת 
הכוס. בין היתר: הוא מסמל את הרס בית המקדש בירושלים, 
שגם באמצע טקס משמח עלינו לזכור שעצב ומוות מחכים 

לנו, ולהזכיר שהנישואין משנים את חייו של האדם לתמיד. 

לאחר שבירת הכוס האורחים צועקים “מזל טוב” ומוחאים 
כפיים. החתן והכלה מתנשקים מיד אחרי שהרב מכריז עליהם 

כעל בעל ואישה. ואז הם פונים במעבר לחדר הייחוד.

יכולים להיות עם  הייחוד הוא פסק זמן בו הכלה והחתן 
למועד  עד  שצם  לזוג  לאורחיהם.  יחזרו  בטרם  לבד,  עצמם 
האהובים  המאכלים  עם  ארוחה  לאכול  הזדמנות  זו  החתונה 
עליהם כדי לשבור את הצום. )יש עוד כמה פירושים לייחוד(.

כשהתקרב  ולי.  לאן  חשובה  הייתה  זו  מסורתית  חתונה 
אוקטובר מילאנו את כל המטלות של ההכנות לחתונה. ברברה 
ווואלס הייתה פנטסטית ועשתה הכל כדי להוריד מעלינו עול. 

היא באמת דאגה לכל.

הכתובה שלנו
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בשבת  התרחש  קיימנו  אותו  נוסף  מסורתי  יהודי  מנהג 
שלפני החתונה בבית הכנסת. החתן מתכבד לעלות לתורה. 
של  חבריו  לתורה  העלייה  לאחר  חתן.  שבת  נקרא  זה  טקס 
חיים  לזוג  מאחלים  ושקדים,  סוכריות  עליו  זורקים  החתן 

מתוקים ופוריים. 

מטלה נוספת הייתה למצוא את הכתובה המתאימה לנו. זו 
הייתה פעילות מעניינת. היו אלפי עיצובים של כתובות. לאחר 
חיפוש שנמשך ימים רבים מצאנו כתובה צבעונית ויפה ועליה 
הרגשנו  ומערב.  מזרח  דרום,  צפון,  השמיים,  רוחות  סימני 
שמאחר ושנינו אוהבים לנסוע, הרי שכתובה זו מייצגת אותנו 

ואת הקשרים שלנו לחלקי העולם בהם היינו ביחד.

לבסוף הגיע ה 17 באוקטובר. הקצנו בבוקר לגשם שוטף! 
מבעד  הבטנו  התחזיות.  לכל  בניגוד  שנה,   30 זה  לראשונה 
לחלונות באכזבה ותסכול. בכל מקרה, כשנסענו לריץ קרלטון 
אחר הצוהריים, החלו השמיים להתבהר. כשהגענו למלון כבר 
הציעה  ברברה  עננים.  היו  עדין  אבל  ברקיע,  תכלת  הייתה 
שנערוך את הטקס בפנים כי מזג האוויר היה מאיים משהו. 
אני דבקתי ברעיון ש”אם אלוהים רוצה שנרטב, אז נרטב”. 
כנראה שאלוהים שמע לי, כי כמה שעות לפני הטקס השמיים 
מעל המלון  היו נקיים, והציגו לנו תמונה יפה של עננים וקרני 

שמש שוקעת באופק הרחוק. 

אן ואני נכנסנו לחדרינו במלון כדי להתכונן לטקס. שנינו 
הצלחנו להוריד משקל, כמו שהבטחנו לעצמינו אחרי הזלילה 
בדרום אפריקה. הצלחתי ללבוש את הטוקסידו שבו נראיתי 
לטוקסידו  נכנסתי  בעזרתה  לי.  אמרה  שאן  כפי  “משגע”, 
התיאומים  את  ולסגור  הצלם,  אדריאן,  את  לפגוש  והלכתי 

האחרונים עם ברברה. 

אן סירבה ללבוש שמלת חתונה מסחרית כפי שהיה מקובל 
באותו זמן, ונראתה לדבריה כאילו יצאה מ”חלף עם הרוח”. 
במקום זה היא בחרה דגם, מצאה את הבד המתאים והזמינה 
חלק  עיצוב  היה  זה  הכלולות שלה.  תופרת את שמלת  אצל 
ובעל קווים ישרים שהתאים לה בדיוק. שמחתי לבחירה שלה.

בבטן  פרפרים  לה  היו  לא  בשמלה.  מהר  התלבשה  אן 
מברברה  טלפון  קיבלה  לפתע  בשבילה.  לא  זה  ועצבים. 
ששאלה היכן נמצאות החלות בשביל ארוחת הערב. שכחנו 

אותן בקוטו. )אולי בכל זאת היו לה פרפרים בבטן(.

אן ירדה במהירות במדרגות ופגשה את חברינו הטובים 
ג’ון וליינל פרוב. הם היו אצלנו בבית הרבה פעמים בעבר. ג’ון 
עבד איתי בנאס”א לפני שנים ועכשיו עבד במשרד שלנו בסן 
דייגו. שניהם היו האנשים המתאימים למשימת הבאת החלות 
מקוטו, בין היתר כי היו מיודדים עם שני כלבי הרועה הגרמני 
הביתה אלא  אלינו  אף אחד אחר  לשלוח  יכולנו  לא  שלנו!  
אם כן רצינו שהוא ייטרף. למרבה המזל, הם יכלו לנהוג אלינו 
הביתה, להביא את החלות ולחזור בדיוק בזמן לארוחת הערב. 

הם הפסידו את התחלת החתונה, כי היה עלינו להתחיל 
בזמן כדי להספיק לפני השקיעה. אבל הילדים שלהם בסן דייגו 

ראו את הטקס בזמן אמת ודיווחו להם בטלפון הנייד. 

בזמן שג’ון ואשתו נסעו להביא לנו את החלות, אן ואני 
קיבלנו את פני יתר האורחים. 

זה היה נפלא לקבל את האורחים האהובים עלינו. פגשנו 
שני  את  ואז  אפריקה  מדרום  קווין,  אחיו,  ואת  טוני  את 
אורחינו מיפאן, ג’ין ויוקי היסה. הם לבשו בגדי חתונה יפאנים 
מסורתיים שהיו אחידים למדי. הגיעו חברים וותיקים מלימודי 
מקליפורניה  חברים  הכנסת,  מבית  חברים  ראשון,  תואר 

הכתובה שלנו
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ואפילו כמה עורכי דין... הטובים שבהם! הזמנו קבוצה קטנה, 
וכולם היו אהובים וקרובים לליבנו. 

בשלב זה הודיע הרב שזה הזמן לחתום על הכתובה. כפי 
צריכים  שהיינו  צעדים  שני  לנו  היו  איינשטיין,  רבי  שהסביר 

שדרשה  קליפורניה  מדינת  למען  היה  אחד  עכשיו.  להשלים 
לבית  הלכנו  ואני  אן  זו.  במדינה  להתחתן  רישיון  לנו  שיהיה 
המשפט באורנג’ לסדר את זה באוגוסט 2004. חיכינו רבע 
לנו פנימה. כשישבנו מול הפקיד שמנו לב  שעה עד שקראו 

אשתי היפה – אן אריאל
http://arielnet.com/ref/go/4035

הטוקסידו שלי
http://arielnet.com/ref/go/4034

חיצי זהב של קרני השמש במיוחד לחתונה שלנו

http://arielnet.com/ref/go/4035
http://arielnet.com/ref/go/4034
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יכול  לא  זה  אבבא.  להקת  של  היה  ברקע  שהתנגן  שהשיר 
להיות רק צירוף מקרים! הפקיד הסכים איתנו כשהסברנו לו 

את הרקע שלנו עם הלהקה הזאת. 

קליפורניה.  מדינת  הרישיון של  איינשטיין את  לרב  נתנו 
הוא הזמין את העדים, ג’ון סויה שהיה השושבין שלי וברברה 
מכן  לאחר  לחתום.  היכן  להם  והראה  אן,  של  אחותה  לנץ, 

אמר לאורחים שכאן מתחיל הטקס היהודי.

הוא הסביר לנוכחים את המשמעות של הכתובה. קודם 
כל אן ואני חתמנו על הכתובה, ואז שני העדים שלנו, מארק 
ניומן וברנרד קסלר, חתמו עליה. הרב וידא שהכל נעשה כראוי 

ואז חתם בעצמו. 

יכול  היה  גדעון  ההינומה.  גילוי  היה  בטקס  הבא  השלב 
לזהות את אן בתור האישה שאיתה הוא רצה להתחתן. ואז 
פני  על  ההינומה  הונחה  הכלה,  ואחות  הרב  אשת  בעזרת 

הכלה. עכשיו אפשר להמשיך.

מתחת  מקומותיהם  את  ותפסו  החוצה  יצאו  האורחים 
לעץ “שלנו”. הם חיכו בסבלנות לטקס שיתחיל ונהנו בינתיים 
ממוזיקה של נבל וחליל. באותו זמן יצאו ארבעת הגברים שהיו 
אמורים להחזיק את מוטות החופה. אלה היו חברינו היקרים 

ג’ים ווייז, סטאן סימנטס, ג’רמי ווייז, ובוב וויינרייט. 

בסדר  החתונה  מסיבת  את  הכינו  והרב  וואלאס  ברברה 
לנו.  וחיכה  הסתובב  החופה,  את  הלך  הרב  כל  קודם  הנכון. 
ג’ון סויה, השושבין שלי ואני הלכנו אז אל החופה. למזלי ג’ון 
החזיק את הטבעת כך שלא היה לי עם מה לשחק באצבעותיי 

העצבניות. 

ידי  על  מלווה  לחופה,  ללכת  אן  של  זמנה  הגיע  לבסוף 
יפהפייה  נראתה  היא  בעיני  ברברה.  ואחותה  מרשל  אחיה 

והייתי שמח שהצעתי נישואין לאישה המדהימה הזאת. 

והיא  כשהיא הגיעה לחופה בני הלוויה שלה פנו הצידה 
נעמדה מתחת לחופה לצידי. אז היא הקיפה אותי שבע פעמים. 

הרב איינשטיין מסביר את משמעות הכתובההאורחים נאספים לחזות בחתימת הכתובה

גדעון ואן חותמים על הכתובה תחת עיניו הבוחנות של הרב איינשטיין.
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אשתו של הרב ספרה את הסיבובים, כדי שאן לא תתבלבל 
וההקפות  בעיות  או  מעידות  היו  לא  הספירה.  את  ותאבד 

הושלמו.

נעמדנו שנינו  לאחר שהיא השלימה את שבע ההקפות, 
ופנינו אל הרב. הקידושין התחילו כשהרב ברך על היין, ממנו 
לגמנו אן ואני לגימות קטנות. ואז בא שלב הטבעת. היו לנו 
שגם  אפריקה  מדרום  סולומון  מישל  ידי  על  שנעשו  טבעות 
הכין את טבעת האירוסין. הוא היה רומנטיקן והכין את שתי 
צהוב  זהב  עשויות  היו  הן  זהב.  מטיל  מאותו  שלנו  הטבעות 

מבחוץ וזהב להן במרכז. ענדתי לאן את הטבעת ואמרתי את 

הברכה המסורתית. אן ענדה לי את הטבעת וחזרה על אותה 

ברכה. 

הרב קרא את הכתובה בעברית ובאנגלית. לאחר הקריאה, 

על  לזו  זה  לספר  ולכלה  לחתן  הזדמנות  איינשטיין  רבי  נתן 

אהבתם אחד לשנייה ולהפך.  את הדברים שרצינו לומר כתבנו 

מראש, והראנו אותם לרב. הוא ביקש לקרוא אותם בעצמו. 

מניסיונו ידע שכאשר אנשים במעמד כזה קוראים טקסט שהם 

האורחים נאספים וארבעה מחברינו מחזיקים את החופה.
http://arielnet.com/ref/go/2772

מחכה לכלה מתחת לחופהג’ון ואני הולכים ביחד לחופה

http://arielnet.com/ref/go/2772
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העדיף  לכן  בבכי.  פורצים  לאהוביהם הם כמעט תמיד  כתבו 
לקרוא בעצמו את הדברים שכתבנו.

הוא קרא לי את מה שאן כתבה:

זהו  ומקסים.  נערץ, אהוב, מצחיק, אינטילגנטי, פנטסטי 
גדעון. זהו האיש שאני אוהבת. מדוע אני אוהבת אותו? לא 

אפרט את כל הסיבות, אבל יש שתיים חשובות במיוחד: הוא 

גורם לי לצחוק וגורם לי לחשוב.

אתה תמיד חושב, שזה ראוי להערכה, אבל מה שהופך 

זו לא רק  זו הדרך בה אתה מתייחס לדברים.  אותך למיוחד 

לבעיה;   לגשת  המקובלת  הדרך  או  מאליה  המובנת  בשיטה 

אחותה של אן, ברברה, ואחיה מרשל, מלווים אותה אל החופה

מתחת לחופה ביחדאן מקיפה אותי שבע פעמים
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פי  על  פועל  ואז  אלטרנטיבות  הרבה  בחשבון  לוקח  אתה 
ההיגיון. אתה אינטואיטיבי, הגיוני ויצירתי. אתה זוכר שכאשר 
לו  שקראו  כמו  ההקאות  שביט  או   ,  KC 135 ה  על  טסת 
כדי  סיפקו  שנאס”א  היקר  שהציוד  הבנת  אתה  לפעמים? 
הוא  המשיכה  לכוח  משתווה  המטוס  מהירות  מתי  לקבוע 
פתרון:  מצאת  ואז  הקיצוניות.  הרעידות  של  לבעיה  המקור 
שזו  הבנת  ומכאן  באוויר  צף  שהוא  עד  עיפרון  ביד  החזקת 
גרביטציה. ההיגיון  ניסוי האפס  יש להתחיל את  הנקודה בה 
יודע את הפתרון  אינך  עבדה. אם  והטכניקה הפשוטה  ניצח 
לבעיה מתמטית, האינטואיציה והניסיון שלך ייכנסו לפעולה. 
שיראו  נוסחאות  שיפתחו  פיזיקאי  או  מתמטיקאי  יהיו  תמיד 
כישרונות,  משלב  שאתה  אמרת  תמיד  צדקת.  אכן  שבסוף 
לדעת מה אתה  כדי  פיקח  להיות  חייב   כך אתה  לשם  אבל 

רוצה לשלב ולמי יש את הכישרון המתאים.

למדעי  אותך  הובילה  ביומכניקה  ללמוד:  אהבת  תמיד 
הובילה  פיזיולוגיה  תוכנות;  על  לחשוב  לך  שגרמו  המחשב 
למצלמות  הפכו  פילם  מצלמות  נע;  הגוף  איך  לחשוב  אותך 
דיגיטליות וזה הוביל לשילוב של מצלמות, מחשבים, מדפסות, 
עכשיו  מעמיק.  סטודנט  היית  תמיד  דיגיטלי.  וצילום  סורקים 
אתה מותח את תחומי העניין שלך על ידי הוספת היסטוריה 
צ’ר’ץ’, באוניברסיטת  ותיאטרון! לאחר שלוש שנים בכרייס 
אוקספורד, התחלת לאהוב היסטוריה שכל כך מלהיבה אותך, 

ואתה מוסיף את תיאטרון לונדון לרשימת הלמידה שלך!

אנחנו  אבל  למחשבה,  בהכרח  מובילים  אינם  נדודים 
למדנו ללא הרף בכל מקום אליו נסענו. באופן אורגינלי נסענו 
לעבוד אבל תמיד צירפנו לנסיעה גם תענוג. לאחרונה אנחנו 
מתרכזים בהיסטוריה ובגיאוגרפיה של כל מקום אליו אנחנו 

נוסעים ומרחיבים את אופקינו כשאנחנו שם.

אין רגע דל איתך. קראתי שאנשים צוחקים כשהם נתקלים 
במה שלא צפוי. אתה תמיד אומר או עושה את הלא צפוי! 
מצחיקים,  פרצופים  עושה  טיפשיות,  בדיחות  מספר  אתה 
דברים  לפעמים  ואומר  עליך  שעובר  מה  על  סיפורים  מספר 
אני  בעיניך מדבקים. אף פעם  והניצוץ  מזעזעים. החיוך שלך 
לא יודעת מה הדבר המצחיק הבא שתגיד או תעשה, לכן אני 
בנמל  הליכה  סתם  אפילו  מחדש.  יום  כל  והמומה  מופתעת 
כזה  הילוך  לך  יש  בשבילך.  קומי  מסע  להיות  יכולה  תעופה 
פיקח  כך  כל  אתה  מחדש.  פעם  כל  אותי  שמפתיע  מצחיק 

שאתה יכול לעשות בדיחה מכל מצב, זמן או מקום.

מבחוץ  קוצניים  הם  ישראל,  ילידי  שהצברים,  אומרים 
יכול  אתה  בדיוק.  אותך  מגדיר  זה  מבפנים.  ומתוקים  ורכים 
הביומכניקה  עסקי  את  התחלנו  והחלטי.  בטוח  חזק,  להיות 
הצלחת  וכריזמה,  קסם  עם  גדול!  ורעיון  דולר   5 עם  שלנו 
לשכנע חברות מפורסמות לשכור אותנו. למשל, במחקר על 
הקול, היה לנו כנר ידוע שניגן על הכינור  שלו בחזית המשרד 
ובבגדיו התחתונים  שלנו כשהוא לבוש בנעלי הקונצרט שלו 
בלבד. במשך ניסוי שבא לבדוק אם היו פגמים במוצר, הייתה 

הרב איינשטיין מתחיל את טקס הקידושין
http://arielnet.com/ref/go/1262

החלפת הטבעות
http://arielnet.com/ref/go/4036

http://arielnet.com/ref/go/1262
http://arielnet.com/ref/go/4036


517  קר רפי ובאב א ר  רי ורי  ב ב  ב א ר ק קרפ

למדוד את  כדי  כוח  לוחות  על  לנו להקת מתעמלים שקפצו 
עוצמת הנחיתה. היה לנו אפילו פרויקט שבדק מוצרי היגיינה 
נשית. איך שהוא הצלחת לשכנע את נציגי החברות הספקנים 
ביותר שהם יכולים להיעזר בנו כדי לשפר את המוצרים שלהם.

בסרטים,  בוכה  אתה  ורגיש.  רך  גם  אתה  שני  מצד 
במקומות, במצבים, מאנשים. יש לך יכולת לדעת מה לעשות 
במצבים קשים. אני זוכרת שפעם עמדנו בתור בשדה התעופה 
לקנות כרטיסים. לפנינו עמדו חייל מחיל הים ואשתו. כשהגיע 
תורם לקנות כרטיס, הסוכן לא היה מוכן לקבל ממנו צ’ק בגלל 
התעודה הצבאית שהציג לו. הוא היה בדרך הביתה לפגוש את 
אימו בטרם יישלח למשימה מעבר לים. המטוס עמד להמריא 
שנינו  שמענו  מזומן.  להוציא  לבנק  לגשת  זמן  לו  היה  ולא 
וידעת מה  ואני עליך  ואז הסתכלת עלי  את חילופי הדברים, 
לעשות. פנית לסוכן והצעת לשלם עבור כרטיסו של החייל. 
כולל סוכן הנסיעות  היו המומים מהצעד שלך,  כולם מסביב 
את  לנו  ונתן  ונרגש  תודה  אסיר  היה  החייל  ואשתו.  והחייל 
הצ’ק. מאוחר יותר התקשרנו לבנק, ביררנו שהצ’ק אמין, ואז 

קרענו אותו.

לפני 35 שנים, אחרי שהייתי חברה שלך לספסל הלימודים 
במשך שנתיים, פתאום נדלקה לי נורה והבנתי שאני אוהבת 
אותך.  מאז אהבתי אותך בכל ליבי ומאודי. בכל יום אמרתי לך 
שאני אוהבת אותך יותר מאשר אהבתי אתמול. אני לא יודעת 
טוב  להיות אדם  לי  גורם  כך. אתה  זה  זה אפשרי, אבל  איך 
יותר. אתה מעניק לעולמי ממד של הנאה, יצירתיות ושמחה. 

ואתה נותן לי לאהוב אותך. אתה אהבתי וחיי.

ואז קרא רבי איינשטיין לאן את מה שאני כתבתי לה:

ליקירתי והשותפה שלי לחיים: אן

הייתי רוצה שמילים תוכלנה להיראות בשלושה ממדים. 
מקווה שאוכל  שאני  נראה  הלא  הרגש  הוא  השלישי  הממד 

לבטא כשאין לי מילים להגיד את זה. 

מהפעם הראשונה בה ראיתי אותך במעבדה באוניברסיטת 
מסצ’וסטס, ידעתי שיש בנשמתך משהו שאי אפשר להסביר 
השאלות  כל  על  לענות  כשידעת  כבוד  יראת  חשתי  אותו. 
בסטטיסטיקה כשכל הכיתה ישבה פעורת פה. ניגשתי ושאלתי 
יודעת את כל זה, ואמרתי לי ללכת לספרייה  אותך איך את 
לעצמי,  חשבתי  הזאת?”  הנערה  זאת  “מי  בעצמי.  וללמוד 

אותי  שמנפנפת  משגע  וגוף  מיני  עם  בלונדינית  “יפהפייה 
ככה?”

החבר  ידי  על  רישמית  לפניך  שהוצגתי  מזל  בר  הייתי 
גדעון  “זה  לך,  אמר  הוא  סאלידס.  ג’ים  שלנו,  המשותף 
המשוגע”, ואת אמרת, “אה, זה גדעון המשוגע שאתה מדבר 
עדין  ואני  משוגע  להיות  מזל  לי  היה  הרבה?”  כך  כל  עליו 

משוגע עליך. 

מאז עברו 35 שנים ואיזה חיים היו לנו ביחד. למדנו ביחד, 
נסענו בעולם ביחד, יצרנו ביחד, המצאנו ביחד, צחקנו ובכינו 
אפשר  ביחד.  עשינו  שלא  אחד  משהו  ואין  שנים   35 ביחד. 
לכתוב ספר על כל הדברים שעשינו וחווינו ביחד. וזה עוד לא 

נגמר. אנחנו רק מתחילים עכשיו. 

עכשיו, 35 שנים אחרי, אני אוהב אותך יותר מתמיד מכל 
הסיבות שגרמו לי להתאהב בך לראשונה ובגלל כל האיכויות 
הפנטסיות שהיו לך ועדין יש לך. כמו שכבר אמרתי, אני אוהב 
כי אין מילים לתאר  יכולות להגיד  יותר ממה שמילים  אותך 
את כל הדברים הנפלאים שהם את והם החיים הנפלאים שהיו 

לנו ביחד.

מודה  ואני  אותך  לי  שיש  מזל  בר  כך  כל  אני  יקירתי, 
לאלוהים שברך אותי ונתן לי לחלוק את חיי איתך.  

אני אוהב אותך, גדעון.

לרבי  דווקא  דמעות,  שהזלנו  ואני  אן  אלה  שהיו  למרות 
איינשטיין היו קשה לקרוא את זה מבלי לבכות. זה נגע לליבנו 

שרגשותינו ומחשבתנו היו כל כך משמעותיים גם לגביו.  

החתונה המשיכה עם שבע הברכות. לאחר מכן נתן לי ג’ון 
סויה את הכוס העטופה כדי שאשבור אותה. לרגע חששתי 
תהיה  לא  שהרקיעה  או  במדויק  בכוס  לפגוע  אצליח  שלא 
צעקו  וכולם  נשברה  הכוס  יפה.  הצליח  זה  אבל  דיה.  חזקה 

“מזל טוב”. 

אן ואני עזבנו את החופה והלכנו לחדר קטן שהכינו לנו, 
חדר הייחוד. איש מאיתנו לא היה רעב. אבל היה נחמד שהיה 
כפות  את  ועיסתה  נעליה  את  חלצה  אן  שקט.  של  רגע  לנו 
עקבים  החיים,  כל  ספורט  בנעלי  ללכת  שרגיל  למי  רגליה. 

יכולים להיות מציקים למדי. 
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כל חברינו  לברך את  יצאנו החוצה  כך  דקות אחר  כמה 
כבעל ואישה. הצטלמנו עם כול אחד בנפרד. היה הרבה אושר 

באוויר. 

לסידור  בניגוד  מוכן.  שהאוכל  בישרה  וואלאס  ברברה 
השולחנות הרגיל, בו מושיבים את האורחים סביב שולחנות 
עגולים והחתן והכלה יושבים על בימה מוגבהת, אנחנו רצינו 
יישבו סביב אותו שולחן. בדרך כלל יש שולחן עגול  שכולם 
אחד בו יושבים אנשים שמכירים זה את זה זמן רב והם חברים 
טובים, ויש באותו שולחן שמחה וצהלה. בשולחנות האחרים 
או  השני  את  אחד  פחות  קצת  שמכירים  אנשים  יושבים 
שאינם מכירים בכלל, והם חווים בעיקר שעמום אחד בחברת 
בעלים  להפריד  החלטנו  אצלנו.  יקרה  שזה  רצינו  לא  השני. 
מנשותיהם, כך שכל אחד יישב ליד אנשים אחרים ותתפתח 
שיחה, יהיו סיפורים ויהיה עניין. חשבנו שאחרי עשרות שנות 
נישואין, בדרכם הביתה הזוגות יספרו אחד לשנייה )ולהפך( 

על האנשים החדשים שפגשו על האירועים שחוו. 

האורחים שלנו נכנסו לחדר הסעודה, כל אחד מצא את 
מקומות ואת המתנה שחיכתה לו, הספר וספל הקפה. הכנתי 
רבים  עם  בשיתוף  ברקע  שתתנגן  מוזיקה  עם  מחשב  קובץ 
היה מקושט באגרטלים קטנים  מחבריי הישראלים. השולחן 
עם פרחים לפני רוב האורחים, וכן פמוטים עם נרות. העדפנו 
פרחים מפוזרים על כל מקום בשולחן, על פני כמה אגרטלים 
את  לקחת  יכול  שרוצה  מי  החתונה  לאחר  במרכז.  גדולים 

הפרחים הביתה. 

כל  קודם  המזון.  על  לברך  הרב  החל  שהתיישבנו  לאחר 
לג’ון  תודות  סוף,  סוף  שהגיעה  החלה  על  הברכה  נאמרה 
וליינל. לאחר מכן השמיע הרב כמה מילים חמות עלי ועל אן 
ואז התיישב לאכול. אני בטוח שהוא היה עייף ורעב אחרי יום 

כזה, ובטח חיכה כבר לשבתון שלו. 

לאורחים  הבטיחה  היא  מילים.  כמה  להגיד  נעמדה  אן 
ציינה  שבאו,  לכולם  הודתה  היא  בדבריה.  תאריך  לא  שהיא 
שהדרום אפריקאים נסעו הכי הרבה כדי להגיע הנה, ואחריהם 
היפאנים. היא הסבירה שיש חברים ויש משפחה, והשילוב הכי 
טוב הוא כאשר המשפחה שלך הם החברים שלך. היא אמרה 
לחגוג  הגיע  שאנחנו מאושרים שכל משפחת החברים שלנו 
איתנו את היום החשוב הזה. היא הודתה גם לרב איינשטיין 

על דחיית השבתון שלו. 

יצרה קשר עם מישל סולומון, הצורף, כמה חודשים  אן 
מתנות  העניקה  היא  מתנות.  כמה  להכין  כדי  החתונה  לפני 
לה  שעזרה  ג’ונסון  לנעמי  ברברה,  לאחותה  עבודתו  מפרי 
בהרבה  מעורבת  שהייתה  איינשטיין,  לרובין  דברים,  בהרבה 

פרטים הקשורים ליהדות. 

צהוב  מזהב  עשוי  מפתחות  מחזיק  עיצבה  היא  בשבילי 
היו  באמצע  שלנו.  הטבעות  כמו  במרכז,  לבו  וזהב  בהיקף 
שלוש אותיות מזהב, G““,“B”, ו- “A”. בצד השני היה כתוב 
החתונה  של  הלוגו   – מתחת  אותך”,  אוהבת  “אני  בעברית 

שלנו, ומתחת לו התאריך העברי של החתונה. 

חדר הייחוד, “אוי, הרגליים שלי”שבירת הכוס
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נעמדתי כדי להודות לכולם שבאו. הזכרתי שיכולנו להזמין 

הרבה יותר אנשים, אבל מכיוון שעברו 35 שנים, רבים מהם 

וכן  נבחרה,  היא  ואיך  המוזיקה  על  איתנו. הסברתי  לא  כבר 

סיפרתי שבפינה יש מסך ועליו מוקרנות תמונות של אן ושלי 

בשלבים שונים בחיינו. דבר נוסף: כאשר אתה מתחתן בשנות 

ה60 לחייך, חלק מתמונות של חייך הן בשחור לבן.

 נראה היה שכולם נהנים מהאוכל והיין. היה מלמול קבוע 

אורחינו  והקינוח  הארוחה  לאחר  השולחן.  סביב  שיחות  של 

הודו לנו בחיוכים על הערב המהנה ופנו לנסוע הביתה. 

עם  עושים  מה  להחליט  כדי  התכנסנו  ואני  אן  ברברה, 

הכל  הכניסה  היא  והמתנות.  הנרות  הפרחים,  האגרטלים, 

עם מרשל וברברה, האח והאחות של אן
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ונתנו לה את המפתח למכונית שלנו כדי שצוות  לקופסאות 

המלון, בהנחייתה, ישימו שם את כל הדברים. 

בנקודה זו החתן והכלה בדרך כלל הולכים לחדרם. אבל 

בוב  חברינו  עם  לשתות  עכשיו  יוצאים  לאן שאנחנו  הודעתי 

הלכנו  וכולנו  התלהבה,  היא  אפריקאים.  והדרום  ויינרייט 

להחליף לבגדי יציאה במקום בגדי חתונה.

נכנסנו לבאר מקומי לחגוג בשתייה. קבענו להיפגש בקוטו 

דה קאזה למחרת כי היינו צריכים עוד לעבוד על משהו לפני 

אולם החתונה
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שהם חוזרים. אחר כך הם החזירו אותנו לריץ קרלטון וחזרו 
להמשיך לחגוג.

אן ואני נכנסנו לחדר היפה שלנו במלון. הייתה לנו מרפסת 
עם נוף לים. יצאנו להסתכל. אני לא זוכר מה היה אחר כך. אן 
סיפרה לי למחרת שנכנסנו פנימה ואני ישבתי על קצה המיטה 
על  אחורה  נפלתי  ואז  “אן,...אני...כל...כך..עייף!”.  ואמרתי 
המיטה. היא הייתה צריכה להפשיט אותי והלביש לי פיג’מה. 
אני לא זכרתי כלום. היא גם אמרה שזו הפעם הראשונה מאז 

שהיא מכירה אותי שהלכתי לישון בלי לצחצח שיניים. 

זהו סיפור החתונה שלנו, ואני מאושר היום יותר מאשר 

הייתי אז. אני לא יכול להסביר מדוע ההרגשה שונה, כי חיינו 

לאישה  נשוי  להיות  איכשהוא  אבל  זמן.  הרבה  כך  כל  ביחד 

שאני אוהב גורם לי להיות מאושר מאד. הייתי חייב להכניס 

לך  כשיש  ספר.  היה  לא  אן  בלי  כי  לספר  הזה  האירוע  את 

שותפה שחולקת איתך כל חלק בחיים, בטוב וברע, בחולשה 

ובכוח, וכשיש לך אהבה כל כך חזקה לאורך כל הדרך – זו 

ברכה ונס שמכסים על כל הדברים האחרים בחיים.

החלה החסרה שהוחזרה על ידי ג’ון וליינל, ומחזיק המפתחות שלי
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