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אחד המקומות המבוקשים ביותר לערוך בהם אירוע הוא גן אירועים .אמנם לא תמיד המחירים שם זולים,
מאחר שהתחזוקה היא לא קלה ועולה סכומי כסף לא קטנים ,אך עדיין הביקוש לאירועים בגנים אלו רק
עולה ,כשרוב הפעמים זה מתאפשר בלא בעיה בזכות האקלים הארץ ישראלי החמים.

השיא של גני אירועים
אירוע בגן הוא ללא ספק תהליך שעולה והולך .גן אירועים אמור להיות מתוחזק למשך שנה שלמה ,אף על
פי שניתן לומר שבחודשי החורף ,למרות האקלים החמים שיש במדינה ,כמות האירועים במקומות אלה
הולכת ומצטמצמת .השיא של גני אירועים הינו בקיץ ,כשמזג האוויר חם ולעיתים ישנה בריזה רעננה ונעימה
שמעניקה תחושה נעימה בגוף .אך כמובן שאין מדובר רק במזג האוויר שמכריע ויכוחים רבים על היכן יש
לעשות את האירוע ,אלא בעיקר ביופי הנשקף .ראשית כל ,חופה תחת כיפת השמיים היא כפי שהתכוונו
מלכתחילה ברבנות .בדיוק כמו הסוכה ,גם החופה צריכה להיעשות תחת השמיים החשופים כשרק ארבע
יתדות מחזיקים אותה .עם הזמן ובשל תנאי אקלים התפתחה הגישה שכל עוד ישנם ארבע מוטות וארבעה
אנשים שמחזיקים את החופה זה מספיק ואין צורך להיאחז בבקשה הנוספת שהיא שהחופה תיערך תחת
השמיים.

הנוף של גני אירועים
חוץ מזה כמובן מדובר בנוף אותו ניתן לראות .גם הנוף הנגלה מאחורי החופה עצמה הוא נוף מרהיב ,במיוחד
אם מדובר בגן אירועים שמעניק לאורחיו את האפשרות לערוך אירועים אחר הצהריים ,אז תוכלו לחזות אולי
בשקיעה רומנטית מאחורי הזוג המאוהב שעורך את החתונה בגן האירועים .הנוף של גני אירועים בא לידי
ביטוי כמובן גם בלילה ,עם התאורה המרהיבה או זיקוקים בשמיים ,בלי ספק אטרקציות נהדרות אותן לא
ניתן לעשות בתוך האולם בשל מפגעי בטיחות כאלה ואחרים או פשוט מכיוון שאין אפשרות פרקטית לעשות
פעילויות שכאלה בתוך האולם .עוד יתרון גדול של גן אירועים על פני מקום סגור הוא המקום הרב שיש בו.
עם כל הכבוד לאולמות אירועים שונים ,אלה הגדולים ביותר יחייבו אתכם להזמין מעל אלף מוזמנים על
מנת שתוכלו לערוך בהם את החתונה .במקרה של גן אירועים ישנם גנים בהם תוכלו לעשות אירוע של 700
איש ,אך עדיין להזמין רק  ,300מה שיהפוך את רחבת הריקודים סוף סוף למקום שכיף לרקוד בו ולהיות בו
בלי סכנה שמישהו ידרוך עליך.

מזמרות ,דשן ומשפכים
אבל כיצד מתחזקים את גני האירועים הללו? בלא ספק מדובר בבעיה .אם ההוצאות של האולם והתחזוקה
שלו ידועות מראש ,הוצאות ותחזוקה של גן אירועים הרבה יותר קשה לצפייה .שימוש במדשאות
מלאכותיות ,דשא סינטטי ,צמחים מפלסטיק ,צינורות השקייה ,דשן ,מזמרות ,משפכים ועוד כלים ואמצעים
רבים ,אשר כולם חיוניים מאוד כדי להקנות לגן האירועים מראה אמיתי של גן .גן בו תוכלו לראות פרחים
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פורחים לצד פרחים שהם אינם אמיתיים ,גן בו תוכלו לראות עצים צומחים לצד כאלה שכבר מזמן דוממים,
גן בו הילדים יוכלו להשתולל על הדשא בעוד אתם תשבו לאכול עם שולחן השומר על איכות הסביבה
וממוקם דווקא על הדשא הסינטטי.

לא עוד מזמרות
באמצעות האלמנטים הללו יוכל גן האירועים פרט להיותו יפה ונעים גם שומר על הסביבה ודואג לזיהום
מינימלי .לא עוד זריקת לכלוכים לבריכת ברבורים כי אם לבריכה עם ברווזים מזויפים .לא עוד שימוש של
מזמרות
על פרחים שגדלו במשך שנים כל כך יפה ,אלא דווקא פרחים מפלסטיק .לא עוד סידורי פרחים שיושבים על
השולחנות של פרחים שנקטפו ,אלא דווקא כאלה שפשוט סובבים אתכם במשך כל האירוע.
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