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שמחות ואירועים בשרון :גן או אולם?

כל אירוע משפחתי מתחיל עם מספר החלטות חשובות .ראשית ,סוגיית המיקום .נכתב בשנים האחרונות
רבות על כך שאולמות או גני אירועים בשרון הפכו למבוקשים ביותר בישראל .לצורך העניין ,נחליט שזה
אכן המקרה.

מיד לאחר שמחליטים על מקום ,מתפנים לשאלה השנייה ,החשובה לא פחות :האם לבחור גן או אולם
אירועים? לא מעט אנשים מתלבטים שעות על גבי שעות בסוגיה הזו ,לרוב מבלי יכולת להגיע להחלטה
מושכלת .בשביל זה אנחנו פה.

היתרונות והחסרונות של אולמות אירועים בשרון

ראשית ,נתייחס אל אולמות אירועים בשרון  ,אשר נחשבים לאופציה הקלאסית .הם לרוב יהיו בעלי
ניסיון וותק עשיר בעריכת אירועים מכל סוג ,דבר שיקל מאד על ארגונם .כמו כן ,יכיל המקום לרוב גם מטבח
פנימי ,אשר נכנס לתמונה בכל אירוע .כך נחסך ,לא פעם ,הצורך לחפש חברת קייטרינג איכותית.

אולמות אירועים אינם יוצרים תלות במזג האוויר :זוהי סוגיה שיכולה להיות משמעותית ביותר כאשר מועד
האירוע הוא שיא החורף ,או לחילופין אחד הימים החמים בשנה.

מצד שני ,אולמות אירועים נחשבים לגמישים פחות מבחינת ארגון האורחים וסידורים ,כמו גם האפשרות
להזמין קייטרינג מסוים ,למשל .הם עלולים להיות צפופים יותר ,ולמנוע מהאורחים את הנוף המרהיב של
אזור השרון.

מצד שני :גני אירועים באזור השרון

גני אירועים בשרון הם המגמה הבולטת ביותר בשנים האחרונות בקרב מארגני אירועים ,וזאת עקב מספר
סיבות .המיקום הנפלא של אזור השרון ,שמשלב בין בנייה עירונית לשטחים ירוקים למכביר ,הופך כל אירוע
הנערך תחת כיפת השמיים לחוויה בפני עצמה.
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גני אירועים באזור השרון יציעו גמישות רבה בארגון ובתכנון .יש שטח גדול שניתן לנצל :בין אם הכוונה היא
להוספת עמדות קייטרינג ,אטרקציות לאורחים או כל דבר אחר.

מזג האוויר יכול להיות יתרון וחיסרון גם יחד .אין כמו חתונה רומנטית באוויר הפתוח והמרענן ,על רקע נצנוץ
הכוכבים .מצד שני ,לחות גבוהה מדי ,או גשם שיורק לפרקים ,עלולים להרוס את החופה לחלוטין.

אז מה בוחרים?

כל הנקודות שהועלו כאן )ורבות אחרות( מצריכות מאמצים רבים בבחירה של מקום לעריכת אירועים .בסופו
של דבר ,הטעם האישי משחק תפקיד עיקרי .אולם ,רצוי מאד לבחון אפשרויות רבות ,לברר ולשוחח עם
בעלי האולמות או גני האירועים.

אחרי הכול ,אחרי שבוחרים את המקום האידיאלי לעריכת אירוע באזור השרון ,קטנים הסיכויים שהחוויה
תהיה פחות ממושלמת.
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