
 כך תדעו לבחור נכון את אוהלי האבלים למען נוחיותם של כלל המנחמים 

 

כיום אנשים רבים בוחרים באפשרות חדשה זו של השכרת ציוד לאירועים. אפשרות זו מסייעת לאנשים רבים 

אשר אין באפשרותם לאכלס אנשים רבים בביתם לבחור להשכיר אוהלי אירועים שונים במגוון גדלים וצורות 

 עבור נוחיותם של האורחים שלהם.

 

 אוהלי אבלים

 

על פי רוב ניתן לומר כי האוהלים המושכרים ביותר הם אוהלי אבלים או אוהלי אירועים. אנשים רבים כיום לא 

יכולים להכיל כמות גדולה במיוחד של אנשים בביתם ועל כן בעת ניחום האסלים כמעט כולם בוחרים 

ירועים עבור כלל ציבור המנחמים. חשוב לדעת לבחור נכון את אוהלי באפשרות זו של השכרת ציוד לא

 האבלים על מנת לוודא את נוחיותם של כלל המנחמים.

 

 שלושה כללים לבחירה נכונה של אוהלי אבלים!

 

על פי ריב קשה להעריך את כמות האנשים  -בחרו נכון את הגודל המתאים ביותר עבור הצרכים שלכם  א.

אך חשוב לדעת להעריך בהערכה גסה על פי כמות האנשים שהכירו את המנוע שגרים אשר יגיעו לנחם 

בקרבת מקום. לאחר הערכה גסה של כמות האנשים תוכלו לבחור אוהלי אירועים שונים בגדלים מעט גדולים 

מהצרכים שלכם על פי ההערכה על מנת לוודא את נוחיותם של האורחים שלכם במידה ויפתיעו מנחמים שלא 

 בתם עליהם.חש

 

חשוב לדעת כי כיום ישנם לא מעט אוהלים שונים  -בחרו את האוהל המתאים ביותר על פי עונות השנה  ב.

אשר מוצעים להשכרה  במידה ואפשרות זו של השכרת ציוד לאירועים מתאימה לכם חשוב לדעת לבחור את 

ים והגשומים חשוב לדעת לבחור האוהל המתאים ביותר לעונת השנה. במידה ואתם נמצאים בימי החורף הקר

אוהל עמיד בפני הגשם. לעומת זאת במידה ואתם נמצאים בימי הקיץ החמים חשוב לבחור אוהלים בעלי 

 חלונות רבים על מנת לאפשר אוורור ככל הניתן.

 

כיום ישנן חברות רבות אשר מציעות את שירותי השכרת ציוד  -וודאו את שירותי ההובלה וההרכבה  ג.

ם. על כן חשוב מאוד לוודא כי החברה ממנה אתם בוחרים אוהלי אבלים תאפשר לכלול את שירותי לאירועי

 ההובלה וההרכבה של האוהלים השונים במקומות המיועדים.

 

במידה ואתם רוצים לוודא את נוחיותם של כלל האורחים או ציבור המנחמים שלכם  - לאירועיםהשכרת ציוד 

 חשוב להיצמד לשלוש הנקודות שצוינו לעיל.
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