מאגר ספקים  -קולנוע מדרום
הנתונים הם כפי שנמסרו על ידי הרשומים.
במידה ואתם רשומים ומעוניינים לשנות את הנתונים  /לצאת מהמאגר  -ניתן לפנות למייל midarom@nfct.org.il
ניתן להמשיך להירשם למאגר  -המאגר יעודכן גם בהמשך.
שם העסק

Email

בקדמין מרחב לאירוח וריפוי

rachelhevrony@gmail.com

נחל פארן 32
צימר שושנת המדבר

efratkas@gmail.com
benami100@gmail.com

ג'חנון תימני
צימר
מטבח במדבר

shiramos7@gmail.com
zivko@bezeqint.net
summerbrak50@gmail.com

כתובת העסק

טלפון איש/אשת קשר
 0508692288עין עופרים 24

 0544618126נחל פארן  32מצפה רמון
 0507683296מדרשת בן גוריון
 0509555334ירוחם
 0547216369השיטה 10
 0504501564קיבוץ רביבים

גבולות הגזרה לשירות
מצפה רמון

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

craig@shakavans.com
Schafmichaesel@email.com

 0504677482הר בוקר  5מצפה רמון
 0522228303נחל צייה  7מיצפה רמון

כל הנגב
מיצפה רמון

טיולי ארץ הנגב

negevland@gmail.com

 0509988144עין עבדת  7מצפה רמון

מצפה רמון ועד ירוחם.

וילה אדמה

villaadama@gmail.com

 0546652947מדרשת בן גוריון

הכל

 0505207203מצפה רמון

מצפה רמון

 0542461066קיבוץ שדה בוקר
 0507683296לאה גולדברג  ,21מדרשת בן גוריון

כל הנגב
הר הנגב

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
אינתי חומוסיה דרומית (דותן זיבר)
סוויטת צליל -מיכל דיין
דירת אירוח בירוחם – Second Floor
נוף מדבר – צימרים בירוחם
יוקל הדרכות
הרפתקה במדבר
סיון פרס סדנאות צילום במדבר
דרור גוריון  -חץ בשקט

yosidotan@dreamforlife.co.il

yaniryagel@gmail.com
benami100@gmail.com

nomis.assaf@gmail.com
zaithamidbar@gmail.com
Dalach2@hotmail.com
dotanziber@gmail.com
dayandm@gmail.com
secondfloor.yeruham@gmail.com
nofmidbar.zmiri@gmail.com
tamaryokel@gmail.com
info@desertadventure.co.il
sivanperes@gmail.com
hetzbasheket@gmail.com

0544672730
052-5583521
052-5250980
054-7802424
052-5257701
050-7563316
054-8282860

מדרשת שדה בוקר ת.ד100 .
חוות זית המדבר
נחל אבנון  25ירוחם
צבי בורנשטיין  650ירוחם
נחל אבנון  9ירוחם
רמבם  1003/7ירוחם
נחל עין בוקק  1ירוחם

 052-7906145נחל ערוגות 7

כל הנגב
הר הנגב
ירוחם
ירוחם
ירוחם
ירוחם
ירוחם
יוחם ,הנגב

 Be'er Milka, Israelנגב מערבי
054-5755911
מצפה רמון
 052-5161414מצפה רמון
מצפה רמון
 052-6611561דרך שפת מדבר  1מצפה רמון

שירותים להפקות

הערות לגבי השירותים הניתנים ופרטים
נוספים

לינה

לינה
לינה

אירוח אלגנטי ומפנק לאנשים שקטים
בלבד .בוילה  4חדרי 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.

גם בשבת
צימר נעים ומאובזר עם  3חדרי שינה

הסעדה לקבוצות/קייטרינג
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 ,השכרת ציוד
להפקות של עד  20משתתפים
מחנאות ,פריסת שטח  -צל ,מחנה וכו׳
בית מפוסל בארבע ידיים .לינה ברמה
גבוהה.
בעצמו שימש כסט לצילומים לא מעט.
חלל גדול שמאפשר מקום למפגש ,ארוחה
וכו'.
Villaadama.com
לינה
לקבוצות עד  20איש ,עוד פרטים באתר
www.ert.co.il
לינה
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 לוקיישנים ,סיורי לוקיישנים
,4×4טיפים לגבי שעות תאורה משובחת,
תנועה בשמורות ,מרחקים וזמנים.
לוקיישן ולינה
לינה
לינה
צימר מפנק מתאים לזוג או ל 3מבוגרים
לינה
הסעות
לינה ,השכרת גנרטורים
לינה
צימרים גדולים ,קרוואנים נגררים
אירוח באוהלי קמפינג/גלמפינג במדבר,
בנוסף מגוון פעילויות באזור…
סדנאות צילום חוויתיות במדבר
הסעות

יש לנו המון ידע והיכרות עם האזור ונשמח
לחלוק את הידע ולהתאים הכל לפי צרכי
ההפקה שלכם.

הסעות ,השכרת ציוד מחנאות ,אחר
השכרת חלל -סטודיו מיוחד עם תאורה
והגברה בגודל  400מטר+חצר גדולה.
מתאים לסדנאות ,צילומים ולינת קבוצות.
אבירם  -פעימה – בית לתיאטרון ויצירה
הרפתקה במדבר Boaz Sar Shalom -

החיפושית

עמיר חכם  -דום במדבר

a.info@gmail.com
info@desertadventure.co.il

zensinger@gmail.com

we@desertbome

 050-2214483הר בוקר  6מצפה רמון
058-5755911

מצפה רמון
 Be'er Milkaהסעדה לקבוצות (קייטרינג) ,לינה

Be'er Milka

 054-5245247נחל ברק 6

מצפה רמון עד ירוחם

הסעדה לקבוצות (קייטרינג)

 052-8233271נחל ניצנה 36

מצפה רמון

לינה

מכינים אוכל רחוב של הביוקר ,מומחים
לג'חנון בפרט ועלי בצק בכלל ,אבל גם
פריקים של אוכל בריא וסופרפוד למיניו.
צמחונים .אם תהיו נחמדים אולי נכתוב או
ננגן מוזיקה לסרט ):
אוהלי דום  6להשכרה בחוות או השטח -
האוהלים מחוממים בקמין עצים מאובזרים,
מחצלות תאורה סולארית.

