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 אולמות אירועים –מתווה מוצע  - 'בספח נ

באשר לתחום ( הרשות –להלן )י הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן "להלן יפורט המתווה המוצע ע

וזאת לאור השפעת המגבלות שהוטלו בעקבות הקורונה על קיום , ובפרט החתונות, האירועים

 .  אירועים באולמות ובגני אירועים

לבחינת השפעות הקורונה על  ימשרד-הביןבצוות ובש לאחר דיונים שנערכו המתווה המפורט להלן ג

 התאחדות עםולאחר שיח , בהמשך לפניות שהתקבלו בנושא ברשות, (צוותה –להלן ) קיום חוזים

במסגרת  השיח עם ההתאחדות נעשה. (ההתאחדות - להלן) )ר"ע) האירועים וגני האולמות בעלי

כמו  .בין נציגי הרשות לבין נציגי הנהלת התאחדות 22.6.2020שה שנערכה ביום יובמסגרת פג צוותה

אולם הרשות סבורה כי מתווה זה אינו , תווה לפתרון מטעמהכן ההתאחדות הציגה בפני הרשות מ

 . בר יישום

עד )להגביל את קיום האירועים וזאת במגבלות נוקשות ביותר הוחלט במקביל לפרסום מתווה זה 

אין בדבר כדי לשנות את , ואולם. אשר הלכה למעשה מונעות את קיום האירוע, (משתתפים 50

שוב ויוסרו , וטלו שובהאשר רלבנטי גם למצב דברים שבו המגבלות אכן , המתווה המוצע להלן

למעשה המודל מציע התייחסות למצב בלתי ודאי שעלול ללוות את המשק . במועד מאוחר יותר

 . בכלל ואת תחום האירועים בפרט עוד זמן רב

  

 :הנתונים הבאיםמבוסס על המתווה 

או )שהיו אמורים להתחתן  ,שמחות בעלי, צרכנים 81הרשות ראיינה  -ראיונות שערכה הרשות .1

 בהתאם האירוע את לקיים ניתן ולא, 2020 לאוגוסטבין החודשים מרץ ( שעתידים להתחתן

  .הקורונה משבר עקב הצדדים בין שהוסכמו המקוריים לתנאים

עורכת בימים אלו סקר כולל בקרב מדגם מייצג של  הרשות - ממצאי סקר שעורכת הרשות .2

כמו גם להעריך  ,אוכלוסיית ישראל כדי לאמוד נזקים שונים שנגרמו לצרכנים עקב הקורונה

של  ראשוניות לרשות יש תוצאות נכון למועד זה. את שכיחות הנזקים הללו בכלל האוכלוסייה

 .1כלל האוכלוסייה היהודית שהשתתפה בסקר

 יוני -היו אמורים להתחתן בחודשים מרץנבדקים אשר  434סקר שערך משרד המשפטים בקרב  .3

   .להתחתן בחודשים הקרוביםאמורים או  2020

                                                           
 כתוצאה כספיים םנזקי חוו האם נשאלו בישראל היהודית היהאוכלוסי את המייצגים יהודים נבדקים 4,000-כ 1

חוו  1%-2% -כ( 4,000)כלל המשיבים בחיוב  מתוך. השיבו על שאלה זו בחיוב 45%-כמתוכם , צרכניות מעסקאות
 ". אולמות אירועים"פגיעה צרכנית בתחום של 
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י כאם כי יש להדגיש בפתח הדברים , שיפורטו להלן מספר מגמותהאמפיריים חשפו  הממצאים

הרשות יצוין כי כמו כן . והוגן להסדר סבירהגיעו עם הזוגות ישנם לא מעט בעלי אולמות אשר 

 - 2עקב משבר הקורונה מהשנגר מבינה את מצוקתם של בעלי האולמות

פערים אלו נובעים מהעובדה  - (צרכנים ובעלי אולמות)פערי כוחות בין הצדדים  .1

 . ובמרבית המקרים גם מקדמות שנפרעו, קים אצל בעלי האירועיםששהצרכנים הותירו 

 בשל לחצים על הזוגות לא הוגנות כגון הפעלתש בפרקטיקות שימובחלק מהמקרים נעשה  .2

מגובה העסקה  70%עד כדי של לרבות איומים בתביעה  ,כספיותאי הגעה להסכמות 

צרכנים רבים  (.המגבלות שהוטלו עקב הקורונה ניתן היה לקיימה בשלעבור חתונה שלא )

 .היו רוצים כי המדינה תתערב במערכת יחסים זו כי ציינו

מספר אך , וגני האירועים לפעול ולערוך אירועיםהאולמות שבו  14.6.2020ביום  .3

צפוי כי , כך. ומאז חלה ירידה במספר המוזמנים המותר אנשים 250-ל הוגבל המשתתפים

על רקע זה קיימים בעלי . המגבלות ימשיכו לחול עקב הצורך להתמודד עם המגיפה

ורחים מקורי אליו התחייב הזוג וזאת אולמות אשר דורשים תשלום עבור מינימום א

  3.ותלמרות המגבל

 

או לכל תאריך אחר  (לא כולל)  02.2.2121-עד ל 02.2.2121מיום פתרון מוצע לאירועים שנקבעו 

אשר הלכה למעשה , כמות חוגגיםת על מחמירומגבלות או  הפסקת פעילותשבו נקבעה חובת 

  – אינן מאפשרות את קיום האירוע 

לאחר שיחול  ,שאינו מצליח להגיע להסכמה על מתווה חתונה חדש, אפשר לצרכןי המוצעהמתווה 

יחסית  במחיר נמוך, המקורילפרוש מהחוזה , מחמירותהסרת המגבלות החידוש הפעילות או 

  –יציאה מהחוזה יש שתי מטרות במקרה של קביעת סכום כספי ל. ביחס לעלות האירוע

וזאת על דרך של יצירת  ,מ"ם יותר בניהול מוישוויוני עודד יחסי כוחותסכום זה אמור ל .1

העדפת  למנוע עשוי שיווי משקל זה. רכנים אינם בבחינת לקוחות כבוליםצמצב לפיו ה

גביית , במקביל. מצד בעלי האולמות והגנים קיימיםעל פני לקוחות  חדשיםלקוחות 

את ההסכם על אף לקיים  ניםתמרץ גם את הצרכת, בגין יציאה מהחוזה, סכום כאמור

 להוביל עשויה, ואעלות היציאה אפ. בעלות יציאה ושאם לא כן יישא, הנסיבות המשתנות

לקיום אירוע  מ"ת המוסיכויי הצלחאת ובכך להגדיל , מ בתנאים משופרים"ניהול מול

 .במועד חדש ולשביעות רצון של שני הצדדים

                                                           
לעניין ההוצאות הקבועות שנושאים בהם בעלי  טענותיובהר כי , הבנת מצוקת בעלי האולמות וגני האירועים לצד 2

  .במישור היחסים שבין בעלי האולמות לבין הצרכנים מקומן ןאי אירועים וגניאולמות 
 400ביקש בעל האולם תשלום על , מוזמנים 400-שבו התחייבו בני הזוג ל 14.6-הבאירוע שנערך לאחר לדוגמא  כך 3

 . נכון למועד פתיחת האירועים מוזמנים 250מנות וזאת למרות שבפועל יכלו להיכנס רק 
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שלהם אמור היה להתקיים ביחס לצרכנים שהאירוע נמוך יחסית  יציאה קביעת מחיר .2

 4,תמחמירואו מגבלות  הפסקת פעילותאו במועד אחר שבו חלה  14.6.2020טרם יום 

 המחמירותאו במועד שבו המגבלות  מועד זה אחרלמועד האירוע שלו חל מי שעומת ל

על כך ו ,מועד האירוע חלףקביעת סכום נמוך יחסית מבוססת על העובדה ש. הוסרו

לעניין עצם קיום ת ומשמעותי ותמגבללאור , מוניתן היה לקיילא במועד האירוע ש

צרכנים אשר שינו כבר את  נםישכמו כן יצוין כי . 5על מספר האורחיםהאירוע ומגבלות 

עזבו , התחתנו הלכתית) באופן שאין באפשרותם לקיים את האירוע במועד עתידי םעמדמ

 (. את הארץ

ככל שלא יגיעו להסכמות ביחס , שהצרכנים יידרשו לשלם בגין ביטול האירועלפיכך נקבע סכום 

בהתאם תנאי ההתקשרות יידרשו הצדדים לעדכן את , בתוך כך. לקיום האירוע במועד חלופי

מחיר האת מספר המנות המוזמנות ולהתאים בין היתר את ו, למגבלות שהוטלו בגין הקורונה

 . הנגבה בגין מנה

ולקיים  הצדדים לחוזה להגיע להסכמות חדשותלתמרץ את  בין הרצוןד לאזן שנקבע נוע סכוםה

לא הגיע אם זה להביא לסיום החולבין הרצון כי בעל האירוע יוכל  ,את האירוע במועד חלופי

  .להסכמות עם בעל האולם

המתווה המוצע לא יחול על צדדים שהגיעו להסכמות לאחר פרוץ משבר יובהר לעניין זה כי 

 .וטרם פרסום הסדר מחייב ביחס לענף זה, הקורונה

ומועד  עם בעל האולם להסכמות מחודשותצרכן שלא הגיע מוצע לקבוע הסדר לפיו , אשר על כן

לבטל את החוזה  יוכל, ואין בכוונת הצרכן לקיים את האירוע באותו אולם או גן, האירוע חלף

 . ח"ש 01,111של  תקרהועד ל ההתחייבות החוזיתסך מ 01%בעלות של 

 

 251)החלים בתאריכים שמאפשרים קיום האירוע אך במגבלות קלות  פתרון מוצע לאירועים 

    –( לפחות חוגגים

ח  נקבעה שוב "עם פרסום הדו ,כאמור, ואולם. לערוך אירועיםגני האירועים שבו  14.6.2020-ב

למועד נוגע למועדי חתונות שנקבעו להלן הפתרון המוצע , משכך. ה על קיום אירועיםמחמירהגבלה 

יתאפשר קיום אירועים ו, על הפעילות מחמירותמגבלות /הפעילות הפסקתפת וקת אחרל שחל

 מחמירותועד לקביעת המגבלות ה 14.6.2020 -ארע בתקופה שבין האכן כפי ש. יותר במגבלות קלות

צרכנים עשויים  ,(קלותבמגבלות )ם אירוע לקיי ניתןהרי שאם נקבעה חתונה למועד שבו , מחדש

לצרכנים שמועד האירוע שלהם חלף ומבקשים לקבוע באותן בעיות או בבעיות דומות  להיתקל

                                                           
אין במספר זה כדי , עם זאת. איש לקיום אירוע 50מגבלה של נקבעה , נציין כי בסמוך למועד פרסום המלצה זו, כך 4

 .ביחס לשאלה מהן מגבלות שתחשבנה מחמירותלקבוע מסמרות 
 . בשל חוסר כדאיות כלכליתאולמות רבים סירבו לקיים אירועים למספר משתתפים מועט  בעלי 5
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ולעשות כן ממקום של  גם כאן יש מקום לתמרץ את הצדדים להגיע להסכם, לפיכך .תאריך חדש

עלות היציאה מוצע כי , בשל היות האירוע אירוע שמועדו טרם חלף, עם זאת. יחסי כוחות שוויוניים

 .כאמור תהיה גבוהה יותר מעלות היציאה למי שמועד האירוע שלו כבר חלף

לרבות , בות שנוצרו בעקבות משבר הקורונהמ להתאמת החוזה לנסי"מוצע כי הצדדים יקיימו מו

מצופה כי הצדדים יגיעו להבנות לכל  .לעניין מספר המנות המוזמנות והן לעניין מחיר המנה

ם על הצדדים לתעד את הסכמותיה. המאוחר עשרה ימים קודם לקיום מועד האירוע המקורי

בעלות ל לבטל את החוזה בעל האירוע יוכ, בהיעדר הסכמות .במסמך המפרט את עיקרי ההסכמות

 . ח"ש 05,111של  תקרהועד לההתחייבות החוזית סך מ 05%של 

 

 

 

 

 


