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GUIDELINES:

These guidelines are for hall rentals and catering services that 
were reserved for events that ultimately could not take place 
(in a feasible manner) due to the outbreak of COVID-19. In part 
4, we will iy”H address the cancellation of other services 
that were reserved in association of these events, such as 
photographers, musicians among others.

It should be noted that with regard to these issues, even if there 
was a contract between the parties that specifically stated 
that a deposit was non-refundable, such language generally 
will not govern this situation.1

1. Catering Services

• Deposits or payments made to a caterer for a simcha or 
any other event which could not take place due to the 
legal restrictions put in place for Covid-19, should be re-
funded.2

• In such cases, the caterer cannot require a baal simcha 
who will be making the event after the end of the pan-
demic, to use his services then, in lieu of a refund3. How-
ever, in light of the financial difficulty that the caterers 
are in, the baal simcha is certainly encouraged to use 
the same caterer 

• In the event that the caterer incurred expenses in prepa-
ration for the event, a shailah should be asked regarding 
the baal simcha’s possible liability for these expenses4.

2. Separate Hall Rentals

• With regards to deposits or payments made for the 

rental of a simcha hall (separate from any catering ser-
vices) in which the simcha could not take place, it is 
recommended that the hall refund the entire amount. 
However, there may be basis in halacha for the hall to 
retain up to a third of the deposit or payment as a psha-
ra, and therefore, if the hall wishes to do so, and refund 
the remaining two thirds, this cannot be considered un-
fair.5

• In the event that someone paid with a credit card, there 
are additional considerations in favor of the baal sim-
cha, and a shailah should be asked6. 

• The baal simcha is not obligated to pay the hall or cater-
er any balance that was not yet paid.

3. Wedding packages

Often, a simcha (such as a wedding) is reserved as a “pack-
age” with one total price that includes the hall rental and the 
catering services (among other services). In such cases, the 
halacha would depend on the following:

• If the hall and the catering services were being provid-
ed by the same vendor, and all the payments were to be 
made to this vendor, the halachos in section 1 would ap-
ply and the entire deposit should be refunded.

• If the hall and catering services were being provided by 
different vendors, and the payments were to be made 
separately to these vendors, then the payments to the 
caterer would be subject to section 1, and the payments 
to the hall would be subject to section 2.

This document should not be considered a ruling for any party. As in all areas of monetary disputes, a ruling can only be ob-
tained after a mutually agreed upon halachic authority hears the specific relevant details directly from both parties. Rather, 
this serves as general guidance which the parties are recommended to follow if they would like to settle the issue without 
having their case adjudicated in a formal din torah.
While the guidelines below represent the halachic rights and obligations of the parties, we must be sensitive to the excep-
tional stresses that many people are experiencing. Klal Yisroel has always leaned upon their trait of rachmonus and gemilus 
chessed to carry us through our darkest moments, and one is encouraged to see if they have the place in their hearts to go 
above the letter of the law even when not strictly required to.
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E N D N OT E S

1  עיין רמ”א )שלה ס”א(, ובמחבר )רכה ס”ג( ובחי’ רע”א )שם(.
2  גדרו של שכירת “קייטרינג” )caterer( לסדר אירוע של שמחה אינו כמו פועל אלא הוא התחייבות של שירות מורכב שכולל כל מיני דברים הנצרכים לקיום האירוע 
)להגיש מאכלים, להמציא מלצרים וכלי אוכל ושתיה, שלחנות, כסאות, ועוד(. ולכן אף שלגבי שכירות פועלים )ושכירות בתים( יש מקום לומר שחייב בעה”ב לשלם 

כשאירע מכת מדינה )כמש”כ ב-Guidelines Part 1 ולקמן בהע’ 3(, לא שייך בנד”ד.
וע”ע בשו”ת נודע ביהודה )יו’’ד קמא סי’ סט( דבמקח שלא נגמר הדבר, ויש רק התחייבות לקיימו, אמרינן אומדנא לבטל המקח, ואכמ”ל.

3   דדינו כמו מקח טעות דדינו בתשלומים. עיין רמ”א חו”מ )סוף סימן רלב(.
deposi( היא לכסות את הפסדי הקייטרינג בכל אופן. 4 בדרך כלל י”ל דזה חשיב גרמי באונס, אמנם אולי יש מקום לומר דמטרת דמי הפיקדון )

5  הרמ”א )שיב סי”ז על פי הר”ש שבתשו’ מיימוניות( פסק דבנשרף כל העיר הוה מכת מדינה ומנכה לו מן שכירותו מה שלא דר בו בין הקדים לו שכרו או לא. 
אמנם עי’ במחנה אפרים )שכירות סימן ז’( שחידש דזה דוקא בנשרף הבית, שהמכה רק על הבית, אבל כשהמכה על האנשים, אין המשכיר חייב להחזיר השכירות 
שכבר קיבל, ע”פ סברת התוס’ בב”מ )עט ע"ב( דעל דעת כן שילם שיהא שלו לאלתר אף אם יארע אונס )וי”א שכן הוא אף אם המכה גם על הבית - עי’ בשו”ת 
מהרש”ם ח”ב סי’ קצט(. ובנד”ד יש לומר דהמכה היא גם על האולם וגם על האנשים, ושייכים דברי המחנ”א. אמנם חידושו נסתר משו”ת מהר”ם )דפ’ פראג סי’ 

שפח(, וגם כמה פוסקים חולקים עליו )עי’ מנחת פתים סי’ שכא ס”א, שו”ת חינוך בית יהודה סימן ק’, ועוד(.
ועוד, דלדעת המהר’’ח או’’ז )המובא בערך שי סי’ של’’ד( בכה’’ג שנתנו לבטחון לא שייך סברת התוס’ הנ”ל דעל דעת כן שילם שיהא שלו לאלתר, ולפי”ז גם 

להמחנ’’א יתחייב להחזיר.
ובאמת היה מקום לבעל האולם להחזיק המעות ע”פ שיטת הראב”ן )סי’ צ”ח( ושו”ת המהר”ם )דפוס פראג סי’ שפח( והמהר”ם טיקטין )הובא בש”ך בסי’ של”ד(, 
גבי ברחו כל העיר מחמת פחד נפשם )מפני הדבר( דחייב השוכר לשלם עכ”פ חצי השכירות, אמנם יתכן שטעמיהם לא שייכי בנד”ד, ובלא”ה צ”ע אם יכול לומר 

קים לי בזה, ואכמל”ב, וע”ע בקצוה”ח סי’ שכב ס”ק א’.
וכל הנ”ל כשהאונס קרה בתוך ימי השכירות, אבל בנד”ד שאירע האונס קודם שהתחיל השכירות, שייכא סברת הנתיבות )בסי’ ר”ל סק”א( דיש אומדנא לבטל 

השכירות )וע”ע בריטב”א ב”מ ק”ג(. ואף את”ל שאין להוציא ממון בסברא זו בלבד, אבל עכ”פ מאד יתכן שגם המחנ”א יודה באופן זה.
וכ”ז בשכירות בית רגילה, אבל לגבי שכירות אולם, יש לדון אם זה שכירות מקום ממש, או רק רשות השתמשות דלא שייך דברי המחנ”א. ומה גם שבהרבה מקרים 

אין כאן קנין שכירות, ואכמל”ב.
אמנם הגם שמכל הנ"ל נראים הדברים שעל בעל האולם להחזיר את כל מה שקיבל מהתשלומים, אבל מן הנמנע לומר שלא יכול עכ"פ לפשר על פי סברת המחנ"א 

כמו שליש.
6  די”ל דבאופן ששילם ע”י כרטיס אשראי לא שייכא כלל סברת התוס’ הנ”ל דעל דעת כן שילם שיהא שלו לאלתר אף אם יארע אונס )שעליה מבוססים דברי 
המחנ”א(, דאדרבה, י”ל שהבעה”ב סמך על יכולתו לבטל את התשלום )dispute(, ומעולם לא נתרצה שיהא של האולם לחלוטין, וממילא אף אם עדיין לא התנגד 
התשלום, חייב בעל האולם להחזירו לכ”ע. ועוד דהתנגדות בכה”ג אפשר דלא חשיב תפיסה שלא ברשות מכמה טעמים. וכל שכן אם הוא כבר התנגד להתשלום, 

ועתה בעל השמחה מוחזק, דודאי שאין לו חיוב לשלם כלל.
אמנם על בעל כרטיס אשראי להימלך במורה הוראה לפני שיתנגד לאיזה תשלום.
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