
וומלכודות10

לחופהבדרך
מושלם.להיותשחייבבחייםפעםשלאירועמאיתנו,רביםעבורעדיין,היאחתונה

להיזהראיךלסיודווקאאותולהפוךשעלולותותקלותמכשלותמעטלאשישאלא

Trאזהרות10^^
עונתלקראת

החתונות

חןשושנהגרויסמונטלי ווחןושושנהגרויסמונטלי

רגלפושטכשהאולם

אוכשהאולםנפשמפחהאחרונותבשניםחוומעטיםלאזוגות

זמניתהאחרון,ברגענסגרלהתחתןאמוריםהיושבוהאירועיםגן

בצדמטפלתנזיקין,לדינימומחיתעזר,ליאתעו״דלתמיד.או

יוסף,שירןלליבה:מאודקרובגםשהואכזה,מקרהשלהמשפטי

שאולםחתונתםלפנישבועותשלושהגילורן,זוגה,ובןאחותה,

הפסיקבתל־אביב,הנחשביםהמקומותאחדשבחרו,האירועים

בעלאתלאתרהצליחולאעדייןמכן,לאחרשנהכיום,לפעול.

הנזקבגיןשקלאלף131בסךתביעהנגדושהגישוואףהאולם,

לידיו.אותהלמסורהצליחולאאפילוהםלהם,שנגרם

עזרהשוםבליחתונהשהרימוילדיםהםובעלה״אחותיעזר:

החלומותחתונתבשביללושיששקלכלשגירדזוגההורים.של

לטעי־האירוע,לפנימחודשפחותלמקום,באוכשהםאבלשלו.

מות

$TS1$לטעימות$TS1$

$DN2$לטעימות$DN2$,ומאבטחיםבשלשלאותנעולהדלתשםמצאוהםאחרונות

הםעסקי.סכסוךבעקבותנסגרשהאולםלהםשהסבירוחמושים

000,51כ-לשלםונאלצושקל,אלף12שלמקדמהנתנוכבר

מחדש,דבריםלארגןכדיעבודהימיהפסידוחלופי,לאולםשקל

ברחובותהיההחלופיהאולםכילאורחים,נסיעותלממןנאלצו

הכל״.לאעודוזהבתל־אביב,ולא

בר־ציון,עמיתקורה?זהלמהרבים.מיניאחדמקרהוזה

״ישמסביר:חתונות,בארגוןהמתמחהeasywedחברתבעלי

רגלפשיטתבגללשנסגריםמקומותעיקריים:מקריםמוגישני

ובעיותחריגהבנייהבגללשנסגריםוכאלהפירעון,חדלותאו

אתהיטב״לבדוקבר-ציון:להימנע?אפשראיךהעסק״.ברישיון

אלאהמקום,בעלעםבדיבורלהסתפקלאהחתימה.לפניהמקום

שצריכיםסימניםגםישבתעשייה.וגורמיםספקיםאצללברר

פתאוםרוצההמקוםבעלאםלמשל,אדומה.נורהלהדליק

המקדמההגדלתתמורתהנחהומציעהעסקהתנאיאתלשנות

הפניםמשרדשלבאתרבבת־אחת.הסכוםכלהעברתאובמזומן

בנוגעמשפטייםבהליכיםשנמצאיםמקומותשלרשימהגםיש

סגירה,בסכנתכולםשלאלבלשיםצריךאבלמרישיון,לחריגה

יחסית״.קליםבנושאיםבהליכיםמדוברלפעמיםכי

ובביטוח,בנזיקיןהמתמחהארד,מוטיממשרדםמואלמניעו״ד

המקום.נגדהליכיםמתנהליםשלאבעירייהגםלוודאממליץ

שפחותכמהלשלםשונים,ספקיםעםגםכדאי,תמידמזה,״חוץ

%04לשלםש׳נהוג׳טועניםספקיםפעמיםהרבההאירוע.לפני

עליושמסכימיםמהאתרקיש׳נהוג׳.כזהדבראיןאבל%05או

וממכר״.מקחאחריהצדדים,

המתנות?כלאלה

כברהיינולשלם,כדילאולםכשהגענוהחתונה,אחרי״יום

שהמתנותבחישובים,שטעינוהתבררנפש:ועוגמתמבכימותשים

מתחיליםושאנחנושציפינו,ממהנמוכותיותרהרבההיושקיבלנו

שהת־מטבריה,ר׳משחזרעצום״,במינוסשלנוהנישואיםחייאת

חתן

$TS1$שהתחתן$TS1$

$DN2$שהתחתן$DN2$שלהלוואהלקחתחייבעצמיאת״מצאתישנים.כשלושלפני

מחיריםליושנתנושהכרתיהספקים,אחריורץמהבנק,שקל000,21

הצ׳קיםוביןשלנוהתחשיבביןבמחיר.יותראותםללחוץכדיטובים,

שקל".000,02שלפערהפרידשקיבלנו

המ־עלהיוםעדלעצמוסולחלאלתחום,קרובעצמושמגדירר',

לכודות

$TS1$המלכודות$TS1$

$DN2$המלכודות$DN2$רובאתאישיתהכירבענף,שבקיאכמידווקאנפל,שלתוכן

הרבות״ההנחותמשמעותיות.להנחותלטענתו,זכה,ואףהספקים

הנפילהמהחתונה.להרוויחסיכוישישתחושהלנונתנושקיבלתי

המתנותסךאבלאורחים,400הגיעושאמנםלנוכשהתבררהייתה

צ׳קעםנפשותחמשבתמשפחהמגיעהמהציפיות.משמעותיתנפל

130שב־ומגלהחשבוןעושהשאתהעדנחמד,נראהזהשקל.500של

30ב־אורחכלסבסדנוקשריי,בזכותשקיבלתיזולמחירלמנה,שקל

עםזוגשמגיעאוכולה.המשפחהאתשקל150ב־הכלובסךשקל,

שקל״.150שלצ׳ק

שלמתגברתתופעהרואה״אניחתונה.להרוסיכוללקויתכנון

נקלעואיךשואליםוכשאנחנוחובות,עםאלינושמגיעיםזוגות

מנכ״ללדרברג,אוריאלמספר׳מהחתונה׳״,עונים:הםאליהם,

״אנשיםכלכליים.בנושאיםלמשפחותהמסייעארגון״פעמונים״,

גםזהולפילרווחים,ומצפיםכלכליתהשקעהחתונתםבערברואים

שבורה״.שוקתמולעומדיםולפעמיםההוצאות,אתמתכננים

אולםאףהמוזמנים.מספרהואנכוןלתכנןשחשובהדבריםאחד

אור־%03%02שללאינפלציהמזוןלהגישערוךלאאירועיםגןאו

חים

$TS1$אורחים$TS1$

$DN2$אורחים$DN2$מהמינימוםאורחיםפחותיגיעואםשני,מצדמתוכננים.בלתי

בר־ציון,עמיתמחשבים?איךלריק.כסףתשלמולאולם,שהקצבתם

להכיןממליץחתונות,בארגוןהמתמחהeasywedחברתמבעלי

כפילויות.למניעתבפינצטהעליהולעבורמדויקתשמיתרשימה

המתקבלומהמםפריגיעו,שלאהאורחים%01להורידישאחר־כך

תנוהאולםלבעלהאולם.שמקצההרזרבהנוספים%01להוריד

החתונה.לפניכשבועשלוסופיאישורעלוסכמוהסופי,המספראת

בסיועזאתלעשותוכדאימהאורחים,הגעהאישורילבקשמומלץ

דייותר.אמיתיותתשובותתקבלוכךבכך.המתמחהחיצוניתחברה

אתלממןכדימגיעיםלאשהםבכנותשיודיעומוזמניםבחמישה

לשיחה.שקליםכשלושהשגובההחברה,עלות

שטטמנוהטלטכמולאזה

כשמדוברמחריףזהונפשית.פיזיתטעוןתחוםבידוע,הוא,מזון

כתוצאהלבשברוןעלמעטלאמדווחיםכחתניםכלותבחתונות.

עורכתלבון,לימורשבחרו.לקייטרינגהנוגעבכלציפיותמפערי

ממועדשחולףהרבהזמןהיאנפוצה״סיבה״:zap״מתחתניםאתר

אנשיםויותר.שנהחציהאירוע,ועדהקייטרינגחברתעםהסגירה

מהמנות.חלקלשנותבינתייםעשויהשהחברהבחשבוןמביאיםלא

להביאצריךבפברואר,אבוקדוסלטוטעמתיבקיץהחתונהאםוגם:

מנות״.עודלטעוםועדיףהאבוקדו,עונתלאזושקיץבחשבון

לביקוראולטעימותמוגבלבעירבוןלהתייחסישלבון,לטענת

לאבחתונהשראיתםהקייטרינגפעמים״הרבהלדוגמה.באירוע

גםתלוייםוההגשההמנותעיצובכישלכם,בחתונהדבראותויראה

שייכותשםשראיתםשהצלחותלהיותיכוללמשל,הספציפי.באולם

25ל־שלבשללזכורחשובהטעימות,לגבילקייטרינג.ולאלמקום

20

$1ST$20$1ST$

$2ND$20$2ND$לבוןאיש".400ל־לבשלכמולאזהלטעימותשבאיםאנשים

הקייטרינג:חברתעםבחוזהכברפרטיםשיותרכמהלתאםממליצה

רוציםאם)למשלהקינוחאתמוציאיםמתיהמנות,הוצאת״מסדר

הצלחות״.בסוגוכלהממנו(,ייהנוהרחבהעלהרוקדיםשגם

רצויטוב,שירותלקבלכדיהמלצרים.לכמותגםלבלשיםכדאי

זהאורחים30כלעלמלצרהבר(.)בליאורחים2520כלעלמלצר

לקטסטרופה.צפואורחים4035כלעלמלצרסביר.עדיין

מתחתנים"zap"7,1^1״:iuוןברגשצ>ום:
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קלהלאשמלה

שוק״,חטפתישלי.השמלהעלנחתכמעטשלהמהסיגריהוהאפרשםעמדהפשוט״המעצבת

לפניהבלהשמלתמדידתאתזוכרתחתונתה,אחרישניםבמההיום,שגםבדוי(,)שםאפרתמספרת

אחד״.לאףהזאתהמעצבתעלאמליץלאאבלקרה,לאזהבמזל״רקטראומטית.כחוויההחתונה

סוחבותנרגשותכלותמעטשלאצרההיארשלניתותפירהמעצביםשלשחפיפניקיותמתברר

בפאייטיםעוסקותברשתבפורומיםטריותנשואותשלחוזרותתלונותהריקודים.לרחבתעדאיתן

בפורטלצרכנותפורוםמנהלתפוליבודה,עידיתעו״דשנפרמו.ותפריטשנתלשוסרטיםשנשרו,

מדי־לחמששהתחייבהמעצבתאצלשמלהשהזמינהבכלה״טיפלתיזאפ:של״משפטי״האינטרנט

דות,

$TS1$,מדידות$TS1$

$DN2$,מדידות$DN2$סיכותלהשמוהאירועכללאורךנפרמה.השמלההחתונהובמהלךשלוש,רקהיובפועלאך

שלבסופונפתחה.השמלהכיההלבשהלחדרפעםכלללכתנאלצההיאהריקודיםובזמןביטחון,

לה־אפילוטרחהלאאבל000,01מתוךשקל000,2האחרון,התשלוםעלויתרההמעצבתמו״מ

תנצל״.

$TS1$.להתנצל״$TS1$

$DN2$.להתנצל״$DN2$לבדוקהמעצב/ת,אתבקפידה״לבחורמניעתי:הואביותרהטובהפתרוןפוליבודה,לדברי

מהאינטרנט".ולאמאנשיםהמלצותולקבלמחירים,ולהשוותמעצביםכמהלכןקודם

שהיאהשמלהאתשאוספיםבעתלוודאממליצה׳;zap״מתחתניםהאתרעורכתלבון,לימור

הבדהטול,בדעלרקייעשובדגםותיקוניםששינוייםרצוילכן,קודםועודהיטב,ותפורהנקייה

הסופי.הבדעלולאהדגם,אתיוצריםממנוהראשוני

אליי״הגיעהממש:האחרוןהרגעשלממרירותלהימנעממליצהורסנוםילביההשמלותמעצבת

שב־מהמעצבתמקבלתשהיאשהשמלהשהבינהאחרילגמרי,מבואסתהחתונה,שלפניבשבועכלה

חרה

$TS1$שבחרה$TS1$

$DN2$שבחרה$DN2$הפתקעלכתובשהיהכמום״מ,2-1ב-להלקצרבמקוםהיתר,ביןסיכמו.שהןממהלגמרישונה

מוקדם״.שיותרכמההשמלהאתלהזמיןמאודחשובלכןס׳׳מ.12ב-להקיצרולשמלה,שהוצמד

של״ידיד"הנחותישרביםלמעצביםטיפים:כמהעודנותןמתל־אביבמרדכיאברהםהמעצב

עובדיםשמלותלעיצוברביםסלוניםשמכירים.אדםשלהמלצהדרךלבואכדאיולכןויותר,1570

חבילהעסקתאיפור.שיער,עיצובהלוקאתהמשלימיםאחריםשירותספקיעםפעולהבשיתוף

במחיריםמוכריםהמעצביםכלכמעטבנפרד.רכיבכלמקנייתפחות%02כ־לעלותעשויהכזאת

הקודמות.העונותמןקולקציהשמלותמוזלים

מתחתניםזוגות000,05כ־

בישראלשנהמדי

5.5כ־מגלגלהאירועיםענף

בשנהשקלמיליארד

נותני000,4מ־יותרבענף

שוניםבתחומיםשירותים

בישראל:ממוצעתחתונהעלות

שקל000,021כ־

שקל250ממוצעת:מנהעלות

בשנההתייקרוהמנותמחירי

°02/°010/0ב־האחרונה

350ממוצע:מוזמניםמספר

כלה:לשמלתממוצעתעלות

שקל005,7

אולדי־ג׳"ממוצעתעלות

שקל000,8כ־תזמורת:

לצילוםממוצעתעלות

חבילהווידיאו,)סטילס

שקל000,7בםיםית(:

לאיפורממוצעתעלות

שקל000,2ותסרוקת:

התחרטנואופ

עללהעלותשניתןהאופטימיותאחתהיאהחתונותתעשיית

בכלאבלורוד.נראהוהעתידמתמידחייכניתהשקיעההדעת.

אותן,להזיזרוציםולפעמיםחתונות,מבטליםגםלפעמיםזאת,

פוליבודהעידיתעו״דהאחרון.הרגעשלאילוציםישולפעמים

מבניאחדשבהםבמקרים״נתקלתיzapשל״משפטי״מפורטל

שלההזוגשבןלקוחהייצגתיהחתונה.אתלבטלרצושניהםאוהזוג

גםאותהוייצגתיהמועד,לפניחודשייםהחתונהאתלבטלהחליט

%05כ־לשלםהזוגאתחייבהאולםבעלהאולם.בעלמולוגםמולו

הצלחנודברשלבסופוגדול.מאודסכוםהיהוזההאירוע,מעלות

בתקופהמדוברשהיההעובדהלנווסייעהלהסכמות,איתולהגיע

חלופיים.לקוחותלהשיגלוקשההיהלאשבהיוני־יולי,של׳החמה׳

מעלות209כ־שקל,אלף30כ־הכלבסךאצלונשארוזאת,בכל

לבדוק״חשובארד:מוטיממשרדסמואלמניעו״דהאירוע״.

אוהאולםבעלפעמיםהרבהלביטול.שמתייחסהסעיףאתבחוזה

בהחלטכדאיגבוה.קנסישלםהזוגביטולשלשבמקרהקובעהספק

זה״.עללהתמקח

״במ־פוליבודה:במשפחה.טראגיאירועבגללמבטליםלפעמים

קרים

$TS1$״במקרים$TS1$

$DN2$״במקרים$DN2$ביהדותכיאםהאירוע,אתלהזיזלעיתיםרוציםזוגבניכאלה

שנקבעבמועדהחופהאתמקיימיםלפעמיםולכןחתונה,לבטלאסור

הזאתלאפשרותלהתייחםחשובעצמה.החגיגהאתרקודוחים

הרבה״ישםמואל:עו״דמראש״.להסכמותולהגיעהחוזה,במסגרת

הוצאותאומעימותיםלהימנעוככהלחוזהלהכניסשאפשרמרכיבים

לתתאמורשהחוזהמשהוזההאירועביוםגשםגםבהמשך.גדולות

בעליעםומתןלמשאלהיכנסלפחדלאחשובלמשל.מענה,לו

והספקים״.המקום

מכנת

האלכוהול

אוטובוסשירות

האורחיםלאיסוף

נוהגים.ולאששותים

לדרךוודקהכולל

בושותטושההחתן

משתכרתגבריםשלגדולהכשחבורההואהגרועהתסריטחתונות.בעליושלחתונותפיקישלהסיוטיםאחדלהיותעלולאלכוהול

ו״אחרי".״לפני"כוללתהבעיהעםההתמודדותלחתן.קורהכשזההואהשיאות.לאלינועוברת

לפנייאכלווהכלהשהחתןלהקפידחשובקורה,שזה"לפניחתונות,בארגוןהמתמחהeasywedחברתמבעלבר־ציון,עמיתלדברי

זיתשמןכוסיתשתייהגםכלום.אכלשלאמיהואמהאלכוהולשייפולמיהאלכוהול.אתשיספוגחמאהעתירקרואסוןעדיףהשתייה,

עללהקפידורצוינותן.שהואמהרקשותההחתןתפקיההגדרתעםחברלחתןלהצמידכדאיהאירועבמהלךעוזרת.האלכוהוללפנ

טובה".באיכותאלכוהול

גםמספררייבנבךרונןוהחהונותהאירועיםמפיקהמאבטחים.אתלהזעיקאלאבתרהאץמתפרעים?והגבריםבאלכוהולשלטתםלא

בחתן.כשמדוברזאתלעשותיותרקשהשיירגעו.עדבחדרשיכוריםאורחיםנעילתשלמקריםעל

ובחזרה.לחתונהעדביתםמדלתהחבריהאתשייקחאוטובוסמעניין:שירותמציעהeasywedחברתהביהה?נהיגהעלומה

Threeוודקהבבקבוקומצוידחתן־כלה,בסמליומעוצבעטוףהאוטובוס Olivesבטעםcakeלדרך.לחבריהציייסרים50ב-וגם

בץואורחיהםהזוגבנילרשותעומדהאוטובוסלחדרה.גדרהשבץהגיאוגרפיבתחוםשקל058,1056,1ולכלה:לחתןהשירותעלות

מספרהגיאוגרפיים.מהגבולותחריגהעלאובלילה,לשתייםמעברשעהכלעלשקל95גובההחברהבלילה.לשתייםבערבשמונה

עצירות.עלהאורחיםמחליטיםכללבדרךאבלמוגבל,איננוהעצירות
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והדוד?הדודהשלהתמונותאיפה

עםליחסיהםנוגעמתחתניםבקרבבמיוחדנפוץתלונותסוג

חצישלהמתנהשנכזבו,חתונהאלבוםלקבלתציפיותצלמים.

בחו״להכלהשלסבהנפטרשבמהלכההאירוע,לתמונותשנה

אתכולליםשאינםצילומיםהתמונות,אתלשלוחרצושאליו

פנטזיותהרבהועודשבהם,החשוביםאתלאאוהאורחיםכל

השלילי.מהסוגנגטיביםעםשהסתיימו

״פעםזאפ:של״משפטי״מפורטלפוליבודהעידיתעו״ד

לאביותר,ירודהבאיכותתמונותמהצלםשקיבלזוגאלייהגיע

כלאתאיבדצלםאחרבמקרההווידיאו.סרטגםוכךממוקדות,

האורחים.שעשוצילומיםעםרקנותרוהזוגוההקלטות,הצילומים

הצלמיםלביןהזוגביןדעותלחילוקינוגעיםנפוציםיותרמקרים

מפו־מהצלםשביקשזוגהיהלמשל,התמונות.וכמותתוכןלגבי

רשות

$TS1$מפורשות$TS1$

$DN2$מפורשות$DN2$נכנסהזאתבכלוהיאלצילומים,מסוימתדודהלהכניסלא

קיבלו״.שהםהערוךלאלבום

zap״מתחתניםהאתרעורכתלבון,לימור
״,

כאשרממליצה:

החשוביםהדבריםכלאתלכלולכדאיצלםעםבחוזהמתקשרים

דיגיטלייהיההאלבוםהאםהזוג,לבנישתישלחהתמונותכמות

זההאירועממועדחודש)עדהתמונותהעברתמועדמודפס,גםאו

לאירוע.הצלםשלההגעהשעתוגםלדבריה(סביר,טווח

דומהמשהואוחולה,פתאוםהצלם״לפעמיםמדגישה:היא

מתמודדיםאיךבחוזהמראשלקבועחשובלהגיע.יכולולאלזה,

בצלםכשמדוברבמיוחדחשובזההצלם.אתיחליףומיהמצבעם

חברה,עםכשעובדיםגםחשובלהיותיכולזהאבליחיד,עצמאי

ואותובחברה,מסויםצלםשלעבודותשאהבתםלהיותיכולכי

לטעמכם״.יהיהלאלכםשיציעואחרוצלםבחרתם,

והכלההחתןמטעםנציגלמנות״כדאילבון:שלנוסףטיפ

חשובמהאורחים.למשל,ולא,הנחיות,יקבלהצלםממנושרק

המשפחתיהמעגללאנשיהצלםביןמוקדמתהיכרותלערוךגם

בכלל,בצילומים.גבוההבתדירותשיופיעולזוגשחשובהקרוב,

ושהצלםהאורחיםשארלפניתגיעהקרובהשהמשפחהכדאי

לאעודהאיפורשבוהשלבגםזהאיתם.צילומיםסדרתיערוך

התקמטה״.לאוהשמלההתקלקל

nn7yjמותק, n3ujn

מתנותגניבתלקרות:עלולהשבהחלטנעימהלאהפתעה

בנזיקיןהמתמחהארד,מוטיממשרדםמואלמניעו״דהחתונה.

הכספתאלאצ׳קים,נגנבורקלאשבהםמקרים״קרוובביטוח:

באחריותו,לאשזהטעןהאולםובעלריקה,בכספתהוחלפהכולה

הטיפ:אותה״.לאבטחולאהכספת,אתלספקאמוררקהיההואכי

לשמוראחראישיהיהמישהועלהמקוםבעלעםמראש״להסכים

המקום״.בעלימטעםאוהזוגמטעםהצ׳קים,עםהכספתעל

הח־אתלכםתהרוסממושכתחשמלהפסקתאסונות,כברואם

תונה

$TS1$החתונה$TS1$

$DN2$החתונה$DN2$לדאוגמאודכדאייחזיר.לאפיצויששוםהפיכה,בלתיברמה

חםיישארולאשלכםשהאורחיםכדיגיבוי,גנרטוריששלמקום

אותו.לאכוליכולתובליבידעוףהרבעעםוחלילה

m:1וןבוגטצילום:
־,

zap"7"מתחתנים

דאנטבךייק

זהאזנפצע?הואכיחובש!׳׳חובש,לצעוק:מתחילואזהכוםעלדורךכשהחתןקולומביאנית',׳חתונהבסרטהסצינהאתזוכרת״את

אדםשלמעידהבעקבותרבותתביעותאליומגיעותלדבריו,ארד.מוטיממשרדסמואלמניעו״דמסבירבסרטים״,רקלאבחיים,גםקורה

באלכוהול.ומתודלקיםשרוקדיםאורחיםמאותשלבאירועגבוהכזאתלמעידההסיכוי״סטטיסטיתגופני.לנזקשגרמהבחתונה,אורחאו

ממכונתשנזלומיםבגללשנפלהומלצריתרטובהריקודיםרצפתעלשהחליקחברבחתונה:קרסולשבירתשלמקריםבשנילמשלטיפלנו

מקריםעלגםיודעאניאבלאותה,שהעסיקההקייטרינגחברתאתתבעהגםוהמלצריתהאולםאתתבעוהנפגעיםהמקריםבשניהקרח.

שנישאו״.הזוגבניאתתובעיםהנפגעיםשבהם

נזקיםשמכסהבתוקף,ג׳צדדיפוליסתישהמקוםשלבעלילוודאמאוד״חשובםמואל:עו״דזה?מהסוגמצביםעםמתמודדיםאיך

אלאהבעלים,שלבאמירותלהסתפקלאמשמעותי.ושהואהכיסוי,גובהמהלוודאגםחשובהאירוע.במהלךשלישייםלצדדיםשנגרמים

בתוקף״.שהפוליסהלוודאהביטוחלחברתולהתקשרהפוליסהמספראתלבקשוגםעצמו,המסמךאתלראותלבקש

לטעוןעלולההביטוחחברתנזיקיןתביעתשלבמקרהכילהכיל.רשאישהאולםהמקסימליהאנשיםמספרמהו״לבדוקנוספת:המלצה

על־פיהאולם.שללהיתריםביחסאורחיםמדייותרעםאירועשערךהזוג,שלתורם׳׳אשםבשלגםנגרמואחראסוןכלאושהמעידה

אותו״.לבררחשובמופיע,לאהואואםלאולם,בכניסהלהופיעצריךהמקסימליהשוהיםמספרחוק,

uy^D'^Dnהזה

הזמנות,נלווים:ואביזריםפריטיםהמוןגםישותזמורתאוכלטקס,רקלאזהחתונה

מיורעשנים.מסכותלאורחים,לבריכהכפכפיםכיסאות,לאורחים,מתנותקישוטים,חופה,

״קופונים״חותכיםשכולםלגלותעלולשהזמין,ומהספקיםמהמפיקיםהאביזריםאתשקונה

תל־אביב,לדרוםלנסועעצמם:החתונותמפיקישעושיםמהלעשותאפשרעליהם.שמנים

שם.ולקנותשפויים,במחיריםלאביזריםעדןגןשהםגלעדי,וכפרלוינםקילרחובותלמשל,

שגםמזכירהבאינטרנט,בקניותגםהמתמחהחתונותמפיקת)ארבל(,אלגרבלילירון

אפשרלחתונההזמנותאפילוAHExpressאי־ביי,כמואתריםקיימתהאינטרנטאופציית

באי־ביימצאנושקל15בארץשעולהגמורההזמנהבחיסכון.בארץולהדפיסמחו״ללהזמין

37.6שלמחירוקיבלנוהזמנות(200להדפסהשקל120משלוח,שקל70הוספנושקל.87.5ב־

ובחו״לאיש(,200)ל־שקל006,2בארץתעלהAiiExpressמאתראחרתהזמנהלהזמנה.שקל

אתרבאותותעלהשקל,18בארץשעולהלאורחים,שנותניםלמתנותקופסהשקל.004,1

באינטרנט,מתמחיםבאתריםקוניםאתםאםליחידה(.משקל)פחותיחידות200ל־שקל171

חודשלפחותיגיעושהמוצריםדאגולדואר,חוזרותריצותלמנועכדיההזמנותכלאתרכזו

נוחה.החזרותמדיניותעםאמיןאתרכמובןובחרוהחתונה,לפני

להחזירתצטרכוהזאתההלוואהאת

וישמתנותיותרנקבלאורחים,הרבהנזמיןאםהמחשבה:היאזוגבנישלקלאסיתטעות

כלהשמלתצלם,תזמורת,מההוצאותחלקהריכיההוצאות,אתלכסותסיכוייותרלנו

מבחינהמדבריםשאםהוא,שוכחיםשרביםמהמוזמנים.יותרעלומתחלקותמשתנות,לא

הריביתוגובהשלהההחזרשמועדשקיבלתם,הלוואהמעיןהןהמתנותטהורה,כלכלית

אלהשללשמחותכשתלכואחדיום״להחזיר״תצטרכושקיבלתםהצ׳קיםאתכיידוע.איננו

יותר.רביםיהיוה״החזרים״גםכךיותר,רביםיהיושהםוככללחתונה,אליכםשבאו

מתחםמבעליטלמון,אלוןzer4youהאירועיםבחברתראשימעצבאילני,שלומיהכתבה:בהכנתשסייעונוספיםמומחים

אירועיםמתחםשיווק,מנהלתקיקום,שירןכלכלי,יועץעקב,צפרירחתונות,מפיקתמליחי,שליחדרה,נחל״אקו״,האירועים

דן״״מלונותברשתומשקאותמזוןמנהלשפיגל,חייםציון,בבניםוקה״״וילה
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