הסדר פשרה מתוקן
בת"צ  45501-07-20לנדסמן נ' סי .טי .אס אוונטים ישראל בע"מ ואח'
נחתם ביום  3לחודש נובמבר 2021
מצד אחד:

 .1טליה מלך לנדסמן
 .2צבי לנדסמן
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו מלך ו/או אביעד כהן
מרח' הבנקים  ,3חיפה 33034
טל' ;04-8600123 :פקס04-8678830 :

המבקשים;

מצד שני:

 . 1סי .טי .אס אוונטים ישראל בע"מ
 . 2שוקי וייס יזמות והפקות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יגאל ארנון ושות'
ממרכז עזריאלי  ,5תל  -אביב 67021
טל' ;03-6087990 :פקס03-6087922 :

המשיבות;

הואיל

וביום  21.7.2020הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו תובענה
ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד המשיבות ,הכל במסגרת ת"צ 45501-07-20
(להלן בהתאמה " :התביעה " ו  " -בקשת האישור ") ;

והואיל

והמשיבות סבורות כי עומדות להן טענות הגנה טובות כלפי הנטען בתביעה ובבקשת
האישור וכי המבקשים אינם זכאים לסעדים הנתבעים;

והואיל

ובהמלצת בית המשפט הדן בבקשת האישור ,כב' השו' עודד מאור ,קיימו הצדדים
הליך גישור בפני המגשר עו"ד עמוס גבריאלי (להלן " :המגשר ") ;

והואיל

והליך הגישור נשא פרי ובעקבותיו הגיעו הצדדים ,מבלי שכל צד מודה באיזו
מטענות הצד השני ומוותר על טענה מטענותיו ,לידי הסדר פשרה זה (להלן " :הסדר
הפשרה ") ,אשר בכפוף לאישורו על  -ידי בית המשפט הנכבד יביא לידי גמר את
ההליכים בבקשת האישור ובתביעה;

והואיל

והצד דים סבורים ,וכן סבור המגשר ,כי הסדר הפשרה הינו הסדר פשרה ראוי ,הוגן
וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ובהערכת הסיכויים והסיכונים
הכרוכים בניהול ההליך עד להכרעה משפטית בו ,ויהיה זה נכון שההסדר יאושר
על  -ידי בית המשפט בפסק דין.

והואיל

וביום  30.5.2021חתמו ה צדדים על הסדר הפשרה המקורי ,אשר הוגש לאישור
בית המשפט ביום ;17.6.2021

והואיל

ולאור ההערות שהשמיע בית המשפט בדיונים שהתקיימו ביום  3.10.2021ו -
 19.10.2021הסכימו הצדדים לערוך מספר תיקונים בהסדר הפשרה אשר יובאו
בהסדר פשרה מתוקן זה.

לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:
כללי
.1

המבוא להסדר זה ונספחי ההסדר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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הגדרות
.2

לכל המונחים המפורטים בהסדר זה לעיל ולהלן ,תהא המשמעות כמפורט בסעיף זה:

"חוק תובענות ייצוגיות"

חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ;2006 -

" אווונטים "

המשיבה  , 1סי .טי .אס אוונטים ישראל בע"מ ;

" שוקי וייס "

המשיבה  , 2שוקי וייס יזמות והפקות בע"מ ;

"עילות התביע ה ובקש ת
האישור "

כל הנושאים ,הטענות ,העילות והעניינים עליהם נסבו
התביע ה ובקש ת האישור  ,הנזכרים בהן והעולים מהן ;

" הקבוצה "

כל מי שרכש כרטיס מהמשיבה  ,1סי .טי .אס אוונטים ישראל
בע"מ ,לאילו מבין המופעים המפורטים ברשימת המופעים
המצ"ב כנספח א' להסדר פשרה זה  ,למעט מי שהגיש תביעה
אישית נגד מי מבין המשיבות ;

"ויתור"

ויתור סופי ,מלא ,מוחלט ובלתי חוזר של כל אחד מחברי
הקבוצה (לרבות של המבקש ים עצמ ם ) כלפי המשיבות  ,כל
תאגיד הקשור עמם ,וכל העובדים ,בעלי המניות ,נושאי
המשרה בהם ,ומי מטעמם ,בעבר ובהווה ,ביחס ל כל תביעה
ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא
הנוגעים ו/או הקשורים לעילות התביע ה ו ב קשת האישור  ,או
העולים מהן ,בין אם מו תלים ובין אם לאו ,בין שידועים כיום
ובין שי י וודעו בעתיד ;

"אישור ההסדר"

אישור הסדר זה על ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין
להסדר זה ,בהתאם לסעיפים  18ו  19 -לחוק תובענות
ייצוגיות ;

"מועד המופע המקורי"

המועד המופיע בטור ב' בנספח א' ביחס לכל מופע ;

"מועד המופע הנדחה"

המועד המופיע בטור ג' בנספח א' ביחס לכל מופע ,או כל מועד
אחר שיקבע תחתיו ;

"מפיק המופע"

בהתאם לטור ד' בנספח א' ביחס לכל מופע ;

"מחיר הכרטיס"

מחיר הכרטיס הנקוב הוא ללא עלות דמי טיפול ועמלות
משלוח ;

"חלון הבחירה"

התקופה שבה חברי הקבוצה יוכלו לבחור מבין האפשרויות
המנויות בסעיף  5שלהלן ,שתחילתה  15ימים מיום מתן
ההודעה לפי סעיף (8א) ש להלן וסיומה ביום  .31.1.2022ככל

 -3שפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יינתן פחות מ  45 -יום
לפני תום חלון הבחירה ,יוארך חלון הבחירה בחודש נוסף ;

הצהרות הצדדים
.3

הצדדים מצהירים ,כי אין כל מניעה  -חוקית ,חוזית ו/או אחרת  -להתקשרותם בהסדר זה,
לחתימתם בשוליו ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם ,הכל בכפוף לאישור ההסדר על
ידי בית המשפט.

.4

הצדדים מצהירים ,כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי
מטעמם בטענה ו/או בדרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בי  -הדין שהוגשו במסגרת
התביע ה ובקשת האישור  .בהתאם ,נערך הסדר זה מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה
כלשהי נגד המשיבות ו/או מי מטעמן בכל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לעילות התביע ה
ובקש ת האישור ו/או למעשי ם ,לעילות ולמחדלים הנטענים במסגרתן.

.5

המשיבה  1מצהירה כי נספח א להסדר הפשרה ממצה את כל ההופעות אשר אליהם מכרה
כרטיסים ואשר בוטלו ו/או נדחו בשל נסיבות הקורונה ,נכון ליום הגשת בקשת האישור.

הסכמות הצדדים
.6

אוונטים מתחייבת לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור  ,בחלון ה בחירה ,אחת מבין שלוש
האפשרויות הבאות:
א.

המשך החזקה בכרטיס שהונפק עבור מועד ה מופע המקורי ,לצורך שימוש במועד
המופע הנדחה ,בתנאים דומים מבחינה מהותית מבחינת סידורי ההושבה.
ככל שמועד המופע הנדחה ידחה או יבוטל ,יוכלו חברי הקבוצה אשר בחרו באפשרות
זו ,לבחור להמשיך להחזיק בכרטיס למופע במועדו החדש כאמור ברישא של סעיף זה,
או באחת מבין האפשרויות בסעיפים (6ב) או (6ג) ;

ב.

המרת הכרטיס שהונפק עבור מועד המופע המקורי לשובר בשווי השווה ל 110% -
ממחיר הכרטיס למופע המקורי ,למ ימוש באחד ממופעיו של מפיק המופע ,הנמכר
באמצעות אוונטים ו/או מי מטעמ ה  .אוונטים תאפשר לממש את השובר החל מ יום
הנפקת השובר ועד ליום ( 31.12.2022להלן בהתאמה " :השובר " ו  " -התקופה
למימוש " ).
בחלוף התקופה למימוש ,וככל שחבר הקבוצה שבחר באפשרות זו לא עשה שימוש
בשובר ,יהיה זכאי חבר הקבוצה להשבה של  100%ממחיר הכרטיס למועד המופע
המקורי כפי ששולם על  -ידו (ובמידה ועשה שימוש חלקי בשובר  -להשבה של ההפרש
בין מחיר הכרטיס המקורי לבין שווי המימוש ) .

ג.

לקבל החזר כספי בגובה של  82%מסכום הכרטיס ל מועד ה מופע המקורי כפי ששולם
על  -ידי חבר הקבוצה.
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ככל וחבר קבוצה לא בחר באחת מבין האפשרויות הנ"ל בתו ם חלון הבחירה ,אוונטים תנפיק
לו שובר בהתאם לחלופה המפורטת בסעיף (6ב) לעיל ,ו הוא יוחזק כמי שבחר בחלופה זו
(להלן – " קבוצת ברירת המחדל ")  .ככל שמי מבין חברי קבוצת ברירת המחד ל לא יממש את
השובר עד לתום תקופת המימוש ,תפעל אוונטים כדלקמן:
א.

תקופת השובר תוארך עד לתום חודש לאחר מועד המופע הנדחה של הכרטיס שרכש
חבר הקבוצה למופע המקורי אך לא יאוחר מיום ( 30.9.2023להלן – " תקופת השובר
המוארכת ") ;

ב.

אוונטים תשלח לחברי קבוצה אלה הודעה בדוא"ל ובמסרון המתזכרת אותם אודות
קיום השובר ומיידעת אותם אודות הארכתו לתקופת השובר המוארכת;

ג.

ככל שחבר קבוצה יפנה לאוונטים בבקשה לקבלת החזר כספי בתקופת השובר
המוארכת אוונטים תחזיר לו את הכספים בתוך  30יום לאחר שימסור לה את פר טי
חשבון הבנק או האשראי שלו ;

ד.

בתוך  90יום מתום מועד תקופת השובר המוארכת אוונטים תעביר את הסכום
המצטבר של מחירי הכרטיס הנקוב המקוריים של חברי קבוצת ברירת המחדל אשר
לא ניצלו את השובר ולא פנו לקבלת ההחזר הכספי לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי
27א לחוק תובענות ייצוגיו ת (להלן – " הקרן ") .

.8

מוסכם כי ככל ו חבר קבוצה עשה שימוש בכרטיס למועד המופע המקורי לצורך כניסה למופע
במועד נדחה (או בשובר שהומר לכרטיס) עד למועד אישור הסדר הפשרה  ,הוא לא יהיה זכאי
לבחור בשובר או בהחזר כספי  ,ויראו אותו כמי ש בחר באפשרות המנויה בסעיף (6א) .

.9

אוונטים מתחייבת ליידע את חברי הקבוצה באפשרויות העומדות לרשותם לפי סעיף  6שלעיל
במועדים ובאופנים הבאים:
א.

הודעה ראשונה  ,בנוסח הרצ"ב כנספח ב  -בתוך  15יום ממועד הגשת הסדר הפשרה
לאישור בית המשפט  .איוונטים תבהיר כי לקוח שהזין בחירה קודם לכן ,יוכל לשנות
את בחירתו ;

ב.

הודעה שניה  ,בנוסח הרצ"ב כנספח ג  30 -יום לפני תום חלון הבחירה .

היידוע יעשה באמצעות הודעת דוא"ל אישית בנוסחים הרצ"ב כאמור  ,בהתאם לכתובת
הדוא"ל שלהם אותה הזינו חברי הקבוצה ביצוע רכישת הכרטיס למועד המקורי  .כמו כן,
קישור ל ה וד עה שניה ישלח באמצעות מסרון למספר הטלפון של חבר הקבוצה אשר מצוי
במערכות אוונטים.
. 10

כן מתחייב ו ת המשיבות לפרסם באתר האינטרנט שלה ן את פרטי ההסדר המתוקן  ,וזאת עד
לתום חלון הבחירה.

. 11

בחירת חברי הקבוצה באפשרויות המנויות בסעיף  6לעיל תיעשה באמצעות קישורים
ייעודיים שישלחו להם על ידי אוונטים.
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. 13

מימוש האפשרויות המנויות בסעיף  6לעיל יעשה כדלקמן:
א.

כרטיסים (בהתאם לסעיף ( 6א) לעיל) ושוברים (בהתאם לסעיף (6ב) לעיל) יונפקו ביום
העשירי לחודש העוקב לחודש קליטת הבחירה .במידה והיום העשירי אינו יום עסקים,
תיעשה ההנפקה ביום העסקים שבא מייד לאחריו.

ב.

החזר כספי לחבר קבוצה שלא מימש את השובר בתקופת המימוש בהתאם לסעיף (6ב)
לעיל  -המשיבה  1תשלח הודעת דוא"ל לחבר הקבוצה ה רלוונטי בבקשה לקבל את
פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק לצורך ביצוע החזר כספי כאמור  ,אשר יעשה
בתוך  30יום ממועד מסירת הפרטים .

ג.

החזר בהתאם לסעיף (6ג) לעיל יבוצע כדלקמן:
)1

בתוך  7ימים מתום חלון הבחירה אוונטים תעדכן את חברי הקבוצה שבחרו
באפשרות זו כי עליהם להעביר לאוונטים פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבון
בנק לצורך קבלת ההחזר.

)2

אוונטים תבצע את ההחזר באמצעות פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק
שנמסרו על ידי חבר הקבוצה בתוך  30יום מקבלת פרטים אלה.

חברי קבוצה אשר הזינו את בחירותיהם עד למועד הגשת הסדר פשרה מתוקן זה ,אך לא
מימשו אותן (דהיינו לא עשו שימוש בכרטיס המופע המקורי למועד נדחה או לא מימשו את
השובר שהונפק להם) יוכלו לשנות את בחירתם וזאת עד לתום חלון הבחירה .ויידוע על כך
יימסר להם ,בין היתר ,במסגרת ההודעה השניה כנ"ל.

דיווחים אודות ביצוע הסדר הפשרה
. 14

המשיבות מתחייבות לדווח אודות ביצוע הסדר הפשרה כדלקמן:
א.

 60ימים לאחר תום חלון הבחירה  -דיווח אודות הבחירות שביצעו חברי הקבוצה ימסר
לבאי כוח המבקשים;

ב.

בתוך  60יום לאחר העברת הכספים לקרן בהתאם לסעיף (7ד) לעיל - ,יוגש לבית
המשפט דיווח נתמ ך בתצהיר אודות ביצוע הסדר הפשרה  ,לרבות מס פר חברי הקבוצה
שמימשו את חלופת השובר לפי סעיף ( 6ב) לעיל; הסכומים שהושבו לחברי הקבוצה
בהתאם לחלופות שבסעיפים (6ב) ו ( 6 -ג) לעיל ,והסכומים שהועברו לקרן לפי סעיף (ד 7
לעיל .

הגשת בקשה לאישור הסדר הפשרה
. 15

בהתאם לסעיף  18לחוק תובענות ייצוגיות ,הצדדים יגישו לבית המש פט ,בתוך  7ימי עבודה
ממועד החתימה על הסדר זה ,בקשה לאישור הסדר הפשרה (להלן " :הבקשה לאישור הסדר
הפשרה ")  ,בנוסח שהוסכם בין הצדדים.
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מוסכם ,כי עם אישור בית המשפט הנכבד את הסדר הפשרה יתגבש אוטומטית ובאופן מיידי
ויתור ,וייו ו צר מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ל מעט אלו אשר נתנו הודעות בדבר
יציאה מן הקבוצה (בהתאם להוראת סעיף ( 18ו') לחוק) ,ויציאתם מן הקבוצה אושרה על ידי
בית המשפט.

המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול  ,שכר טרחה והחזר הוצאות
. 17

בהתאם לסעיף (18ז)(  )2לחוק תובענות ייצוגיות ,ובהתאם להמלצת המגשר ,הוסכם בין
הצדדים כי בבקשה לאישור הסדר הפשרה יבקשו מבית המשפט לאשר את המלצתם לפיה
שכר הטרחה לב אי  -כוח המבקש ים יעמוד על סך של  450,000ש"ח ( ארבע מאות וחמישים
אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין ;
והגמול למבקש ים יעמוד על סך של ( ₪ 50,000חמ ישים אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ
כדין; כן יעניקו המשיבות למבקשים זכות ל  25 -כרטיסים ללא תשלום למופעים המפורטים
בנספח א ,לבחירת המבקשים ,בכפוף לזמינות וכל עוד המופע מוצע למכירה באתר המשיבה
.1

. 18

סכומים אלו ישולמו כדלקמן( :א)  33%מ הגמול ו שכר הטרחה שיפסק ו ישולמ ו בתוך  30ימים
מהמועד שבו יאושר הסדר הפשרה ; (ב)  33%מ הגמול ו שכר הטרחה שיפסק ו ישולמו עד ל יום
 ( ;31.7.2022ג ) יתרת  34%מ הגמול ו שכר הטרחה שיפסק תשולם בתוך  30ימים לאחר השלמת
ביצוע הסדר הפשרה ובכפוף לאישור בית המשפט .
הגמול ושכר הטרחה ישולמו כאמור ,ובלבד שעד למועד זה ימציאו באי  -כוח המבקש ים לבאי -
כוח המשיבות פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור מרשויות המס .היה ועד למועד הנ"ל
לא יומצא אישור מס כאמור ,יודיעו באי  -כוח המבקש ים בכתב לבאי  -כוח המשיבים ,אם הם
מבקשים לדחות את מועד התש לום עד להצגת האישורים כאמור ,או שברצונם שהתשלום
יבוצע תוך ניכוי מס במקור כדין ; חשבונית מס כדין תומצא כנגד כל תשלום כאמור.

היעדר הצורך במינוי בודק
. 19

הצדדים סבורים כי אין צורך במינוי בודק לפי סעיף (19ב) לחוק ולפיכך יבקשו מבית המשפט
במסגרת הבקשה לאישור הסדר פש רה שתוגש לבית המשפט ,לקבוע כי במקרה דנן אין צורך
במינוי בודק לפי סעיף (19ב) לחוק ,וזאת מן הטעמים שיפורטו בבקשה לאישור להסדר
ה פשרה.

ביטול הסדר הפשרה
. 20

במידה ובית המשפט הנכבד לא יאשר הסדר זה או אילו מההסכמות במסגרתו או יתקנן  ,או
יתנה את אישורו בהוספת או תיקון אילו מההסכמות  ,יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים
להודיע למשנהו ,בכתב ובתוך  30יום ממועד החלטת בית המשפט ,על ביטול ההסדר בין אותו
צד שהודיע על כך לבין הצד שכנגד ,וזאת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה
כלשהי.
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במקרה שבו יוגש על  -ידי צד שלישי כלשהו ע רעור על פסק  -הדין ו/או בקשה לביטול פסק -
ה דין ,ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל ,באופן המשנה הוראה בהסכם  ,יהיה
רשאי כל אחד מן הצדדים ,בתוך  30ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק  -הדין בערעור ו/או
החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל ,להודיע לצד השני על ביטול ההס כם ,וזאת לפי שיקול
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או
אחרת כלפי הצד השני.

. 22

במקרה בו ימסרו הודעות בדבר יציאה מן הקבוצה (בהתאם להוראת סעיף (18ו') לחוק) על
ידי יותר מ  5% -מכלל חברי הקבוצה  ,תהי נ ה רשאי ו ת המשיב ות לבטל הסדר פשרה זה ,על פי
שיקול דעת ן הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ,וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב
לבית המשפט בתוך  30ימים מן המועד האחרון שיהיה קבוע להגשת הודעות בדבר יציאה
מהקבוצה ו/או בתוך  30ימים מן המועד שיומצאו למשיבות כל ההודעות בדבר יציאה
מהקבוצה שהוגשו ,לפי המאוחר מביניהם.

. 23

ככל שלא יאושר הסדר פשרה זה ,ובכל מקרה של ביטול ההסדר ביחס לכל המשיבות  ,מוסכם
על הצדדים כי הסדר הפשרה על כל נספחיו יהיה בטל מעיקרו וחסר תוקף משפטי ,כאילו לא
נחתם מלכתחילה .

שונות
. 24

המשיבות י י שאו בהוצאות פרסום הסדר זה.

. 25

עם חתימתו של הסדר הפשרה בטלים ומבוטלים כל הסכם ,טיוטת הסכם/הסדר ,זיכרון
דברים ,הצהרה ,מצג ,הבטחות והתחייבויות ,שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם
חתימתו של הסדר זה אם וככל שנערכו (וזאת ,בין שנערכו בכתב ובין שנע שו בעל פה) .מבלי
לגרוע מהאמור ,מובהר כי בכל מקרה ,כל טיוטות הסדר הפשרה ,המסמכים ,התכתובות
שהוחלפו בין הצדדים ודברים שנמסרו בעל פה ,בקשר להסדר אינן מחייבות ,לא ישמשו
לפרשנות ,לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות ו/או בפני כל נמען ו/או ישות משפטית אחרים,
ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.

. 26

כל ויתור של צד מהצדדים להסדר הפשרה על זכות מזכויותיו על פי הסדר זה או שינוי של
זכויות כאמור ,לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של
הצדדים.

. 27

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב להוצאתו לפועל של ההסדר ,לחתום על כל המסמכים
וההודעות הנדרשים לצורך זה ולעשות ככל שביכולתם על מנת להסיר כל התנגדות ו/או
הסתייגות להסדר על כל מרכיביו ,כך שההסדר יאושר על ידי בית המשפט.

. 28

נמנע צד להסדר מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסדר או על פי כל דין ,או לא
השתמש בזכות כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
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עד למועד האחרון להגשת התנגדות להסדר הפשרה ו/או להמלצה המוסכמת בעניין גמול
ושכר טרחה ,יעמוד ההסדר לעיון כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי ב"כ
הצדדים ,בתיאום מראש  ,ובכפוף לכל הוראה בעניין של בית המשפט .

. 30

כתובות הצדדים לצורך הסדר זה הם במש רדי באי  -כוחם ,כמפורט בכותרת ההסדר.

אליהו מלך ,עו"ד אביעד כהן ,עו"ד
אליהו מלך ושות – חברת עורכי דין
ב"כ המבקשים

עידו חיטמן ,עו"ד שגיא שיף ,עו"ד נוהר הדר ,עו"ד
יגאל ארנון ושות
ב"כ המשיבות
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נספח א'
טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

שם המופע

מועד המופע
המקורי

מועד המופע הנדחה

מפיק המופע

.1

סלין דיון

4-5/8/2020

31/5/2023

שוקי וייס

.2

ניק קייב

17/06/2020

*23/8/2022

שוקי וייס

.3

פיקסיז

14/07/2020

*11/7/2022

שוקי וייס

.4

מוריסי

9+11/05/2020

טרם נקבע

שוקי וייס

.5

רובין שארמה

11/9/2020

טרם נקבע

סברס הפקות

.6

דניס לויס

2+4/7/2020

– 3/1/2021 ;1/7/2021
התקיים

אינדיגיגס בע"מ

.7

כנס מדע ותודעה

5-7/11/2020

טרם נקבע

דוברו  -כהן -
אילן

.8

פורטיס סחרוף

2021/05/2020

;1/6/2021 ;29/5/2021
;10/6/2021 ;5/6/2021
12/6/2021
29/5+1+5+10+12/6/2021
ההופעות התקיימו

שוקי וייס ,נענע
דיסק ,המון
ווליום

.9

תערוכת אוטומוטור

אפריל 2020

 – 19-23/8/2021התקיים

רבמוטור בע"מ

. 10

לא רק בלונדיניות

ינואר  -אפריל
2020

 – 18-21/8/2021התקיים

מעיין צלנר
הפקות בע"מ

. 11

החברים של נטאשה

16/09/2020

 – 8/5/2021התקיים

פורום פקטור 010
יזמות בע"מ

10/06/2020

טרם נקבע

בלו סטון הפקות
בע"מ

רד הוט צ'ילי פפרס
( . 12כרטיסים שנמכרו על
ידי איוונטים בלבד)

