מאגר ספקים  -קולנוע מדרום
הנתונים הם כפי שנמסרו על ידי הנרשמים
במידה שאתם רשומים ומעוניינים לשנות את הנתונים  /לצאת מהמאגר  -ניתן לפנות בדוא"ל -
https://bit.ly/2WWbpEY
ניתן להירשם למאגר בקישור -
כתובת העסק
טלפון איש/אשת קשר
דוא"ל
שם העסק
עין עופרים 24
050-8692288
rachelhevrony@gmail.com
בקדמין מרחב לאירוח וריפוי
midarom@nfct.org.il

נחל פארן 32

גבולות הגזרה לשירות
מצפה רמון

efratkas@gmail.com

054-4618126

נחל פארן  32מצפה רמון

benami100@gmail.com

050-7683296

מדרשת בן גוריון

shiramos7@gmail.com

050-9555334

ירוחם

zivko@bezeqint.net
summerbrak50@gmail.com

054-7216369
050-4501564

השיטה 10
קיבוץ רביבים

הר הנגב
מצפה רמון עד דימונה ,מכתש
ירוחם עד אשלים.
מצפה רמון
כל הנגב

craig@shakavans.com

050-4677482

הר בוקר  5מצפה רמון

כל הנגב

Schafmichaesel@email.com

052-2228303

נחל צייה  7מיצפה רמון

מצפה רמון

טיולי ארץ הנגב

negevland@gmail.com

050-9988144

עין עבדת  7מצפה רמון

מצפה רמון ועד ירוחם.

וילה אדמה

villaadama@gmail.com

054-6652947

מדרשת בן גוריון

הכל

yosidotan@dreamforlife.co.il

050-5207203

מצפה רמון

מצפה רמון

yaniryagel@gmail.com

054-2461066

קיבוץ שדה בוקר

כל הנגב

benami100@gmail.com

050-7683296

לאה גולדברג  ,21מדרשת בן גוריון

הר הנגב

nomis.assaf@gmail.com

054-4672730

מדרשת שדה בוקר ת.ד100 .

כל הנגב

zaithamidbar@gmail.com
Dalach2@hotmail.com

052-5583521

חוות זית המדבר
נחל אבנון  25ירוחם

הר הנגב

צימר שושנת המדבר
ג'חנון תימני
צימר
מטבח במדבר
ShakaVans
נטו בשרים

טרמינל מצפה רמון
יניר במדבר Negev trails
צימר שושנת המדבר

נומיס בשטח  -מירון ואסף נומיס

חוות זית המדבר
צימר בית בלב מדבר

שירותים להפקות

מעודכן לתאריך 08/03/2021
הערות לגבי השירותים הניתנים ופרטים נוספים

לינה

לינה

אירוח אלגנטי ומפנק לאנשים שקטים בלבד .בוילה 4
חדרי שינה עם מיטות זוגיות ועוד  8מזרני יחיד שניתן
לשים על הרצפה מסביב למיטות .ניתן לספק שמיכות
יחיד למיטות הזוגיות  -אם זה עוזר להרגיש בנוח.
מטבח מצויד ,בריכה (לא בחורף) וג׳קוזי (כל השנה) -
שניהם מול הנוף.

הסעדה לקבוצות/קייטרינג

גם בשבת

לינה
צימר נעים ומאובזר עם  3חדרי שינה

לינה
הסעדה לקבוצות/קייטרינג ,אחר
לינה ,השכרת גנרטורים ,השכרת
ציוד מחנאות ,פריסת שטח  -צל,
מחנה וכו׳ ,תאי שירותים ניידים,
אחר ,קרוואנים להפקות שטח
פוד טראק וקייטריניג בשטח
הסעדה לקבוצות/קייטרינג
הסעדה לקבוצות/קייטרינג ,הסעות,
הסעות שטח ,השכרת גנרטורים,
להפקות של עד  20משתתפים
השכרת ציוד מחנאות ,פריסת שטח -
צל ,מחנה וכו׳
בית מפוסל בארבע ידיים .לינה ברמה גבוהה.
בעצמו שימש כסט לצילומים לא מעט.
לינה
חלל גדול שמאפשר מקום למפגש ,ארוחה וכו'.
Villaadama.com
לקבוצות עד  20איש ,עוד פרטים באתר
לינה
www.ert.co.il
לינה ,הסעות ,הסעות שטח,
השכרת גנרטורים ,השכרת ציוד
מחנאות ,פריסת שטח  -צל ,מחנה
וכו׳
לינה
הסעות שטח ,פריסת שטח  -צל,
מחנה וכו׳ ,אחר ,יעוץ לגבי
יש לנו המון ידע והיכרות עם האזור ונשמח לחלוק את
לוקיישנים ,סיורי לוקיישנים
הידע ולהתאים הכל לפי צרכי ההפקה שלכם.
,4×4טיפים לגבי שעות תאורה
משובחת ,תנועה בשמורות,
מרחקים וזמנים.
לוקיישן ולינה
לינה

