קטלוג אתרי הלינה של
 summer campישראל
מתכוננים לקיץ 2021
שותפות ושותפים יקרים,
אנחנו ממשיכים קדימה לעבר השנה החדשה ובימים אלה אנחנו מתכננים את הפעילות לקיץ .2021
כחלק מההכנות ,החלטנו לפרסם לכם ,הגופים הפעילים בפורום ,קטלוג אתרי לינה איכותיים במחירים אטרקטיביים ,על מנת
שתוכלו לצור קשר ולסכם התקשרות להפעלת מחנה מראש.
לנוחיותכם ריכזנו את כל המידע שחשוב שתכירו :מיקום המחנה ,תיאור כללי ,אנשי קשר ,חדרים ומס' מיטות ,מה כלול
במתחם ועוד.

										
										

המשך עשייה מבורכת,
צוות פורום מחנות הקיץ

* המידע בחוברת זו התקבל ונאסף וולנטרית על בסיס פניה של פורום " summer Campsישראל" ובהתאם לנתונים ששלח כל אתר
לינה .פורום " Summer Campsישראל" אינו אחראי לתקינות המתקנים ,לבטיחותם ,לשמירת המחירים ,לאיכות תנאי הלינה וכיו"ב.
הפורום מנגיש את המידע בלבד וכל תהליך ההתקשרות יעשה בין כל מחנה קיץ או כל גורם מפעיל אחר ,לבין אתר הלינה ,ובאחריותו.
המידע הינו שירות כהצעה בלבד ואינו מהווה המלצה או התחייבות מכל סוג.
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1

אולפנת בנ"ע ערד
ערד
על המקום :פנימייה עם מרחב גדול של מדשאות ירוקות ופינות ישיבה מוצלות חדרים ממוזגים עם נוף מדהים
ושקט מדברי.

65

250

שירותים ומקלחת
בכל חדר

מיטות בכל המתקן
עד  4מיטות בכל חדר

חדרים

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

גן שעשועים
מדשאות

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט
בית כנסת

חדר מחשבים
כיתות לימוד

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

מיכלי שתייה קרה

מקרן ומסך
מיחמים ופינות קפה
רמקול ומיקרופון
אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של עד  200משתתפים) 130 :ש"ח
* המחיר לאמצע שבוע בלבד

אשת קשר:
עמית לובל ,מנכ"ל050-6658681 ,
amitarad4@gmail.com
2

3

אולפנת בנ"ע שירת הים

נווה צוף (חלמיש) במועצה האזורית מטה בנימין
על המקום :פנינת טבע פסטורלית הממוקמת בלב מצודה בריטית.

50

חדרים

220

מיטות בכל המתקן
עד  4עד  6מיטות בחדר

שירותים ומקלחת בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אינטרנט
בית כנסת

מדשאות
כיתות לימוד
חדר מוסיקה
אודיטוריום פנימי
אודיטוריום חיצוני

חדר בלט
חדר מחשבים
חדר מוסיקה

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

מקרן ומסך

כלול בשירות

מיכלי שתייה קרה

מיחמים ופינות קפה
רמקול ומיקרופון
אבטחה
רפואה (רפואה ,פרמדיק/חובש)

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח

אשת קשר:
אביה בדני ,מנהלת אדמיניסטרטיבית050-6726326 ,
avia.shirat@gmail.com
4

5

אור עציון

מרכז שפירא
על המקום :פנימיית נוער בישוב כפרי במרכז שפירא .מדשאות פסטורליות עם מקום ייעודי ל"על האש" ,חוות
סוסים לרכיבה לצד נחל לכיש ,פינת חי וליטוף עם מגוון חיות ,חדר אוכל מרווח ,בית מדרש ,חדר אור קולי.

64

חדרים

300

שירותים ומקלחת באופן חלקי
בחדרים (מתוך  5בניינים ,בבנין
אחד יש שירותים ומקלחת
משותפים לכל  4חדרים)

מיטות בכל המתקן
עד  6מיטות בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
בית כנסת
אינטרנט

חוות רכיבה טיפולית

מדשאות
חדר מחשבים
אורווה/רפת
חורשה

חדר מוסיקה
אודיטוריום פנימי

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

כלול בשירות

אופניים

ציוד ספורט

מיחמים ופינות קפה

אבטחה

מקרן ומסך

רמקול ומיקרופון

רפואה (רפואה ,פרמדיק/חובש)

מיכלי שתייה קרה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 140 :ש"ח לחצי פנסיון
*ניתן גם לספק שבתות אירוח עם  3סעודות במחיר  ₪ 300למשתתף
איש קשר:
קובי חזות ,מנכ"ל054-6640071 ,
kobi.hazut@gmail.com
6

7

בית הגלגלים-הבית בהרצליה
הרצליה פיתוח
על המקום :בית בן  3קומות הממוקם בשכונת ווילות הסמוכה למרכז ההיי-טק הישראלי ,הבית
משמש לפעילות עמותת בית הגלגלים וגם כמשרדי העמותה .כאן אנו עורכים אירועים גדולים וגם
משכירים את חדר הישיבות העצום שלנו.

4

22

מיטות בכל המתקן
עד  6מיטות בחדר ,נגישות
לכיסאות .בנוסף ,ניתן ללון על
מזרנים על הרצפה בחללים
נוספים בבניין.

חדרים

שירותים ומקלחת בחדר ,נגישים
לכיסאות גלגלים
בנוסף יש עוד  3שירותים נגישים
ללא מקלחת.

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח כשר
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט

גינה קטנה
מרחב פתוח עם ספסלים

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל

כיתות לימוד

באזור :במרחק הליכה מהבית ניתן למצוא מסעדות ,בנקים וסופרמרקטים כמו גם קניון ושירותים נוספים
כמו סניף דואר ועוד .החוף הציבורי נמצא במרחק הליכה ארוך או נסיעה קצרה .באזור תמצאו את הנמל
הרצליה ,הפארק הלאומי אפולוניה או סעו לעיר תל אביב הסמוכה.
המקום יכול לארח אירועים של  100אורחים בעמידה או אירועים של  45אורחים
בישיבה כאשר עד  18מהם בכיסאות גלגלים

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

חנייה נגישה
רמקול ומיקרופון
מקרן ומסך

מטבח כשר ומאובזר עם כלים

משחקים וספרים

מיכלי שתייה קרה

WIFI

מיקרוגל

חנייה נגישה

תנור

מזגנים בכל החדרים

ארונות בגדים

מקרר

תמי 4
כלי שינה ורחצה
כמו מצעים,
שמיכות,
כריות ,מגבות

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 125 :ש"ח
אשת קשר:
עדינה ארבל ,מנהלת משאבים054-6398262 ,
adina@beitgalgalim.org.il
8

9

בית ספר שדה-בוקר
מדרשת בן גוריון
על המקום :בבית ספר שדה ,שדה-בוקר ניסיון ארוך שנים של אירוח מחנות נוער

164

חדרים

(בין התאריכים  4/7עד )19/8

550

מיטות בכל המתקן
מיטות בחדר2,3,4,6 :

שירותים ומקלחת
בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
מרפאה
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
מתקני אתגר (קיר
טיפוס ,אומגה וכו)
גן שעשועים
בריכה פתוחה
מגרש טניס

אודיטוריום חיצוני
חדר מחשבים

מדשאות
חורשה

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

חומרי יצירה ,סדנאות פעילות

חדר כושר

מקרן ומסך

אופניים

מתקני אתגר

אבטחה במקום

רפואה ( רפואה /פרמדיק /חובש)

אודיטוריום

מיכלי שתייה קרה

כיתות ואולמות

חדר מחשבים

בריכה

מיחמים ופינות קפה

ציוד ספורט

מחיר לאדם ללילה (לא כולל תוספות ,מחנה של  50משתתפים) 167 :ש"ח
איש קשר:
אבי עטר ,מנהל054-6699383 ,
aviatar.boker@gmail.com
10

11

בית ספר שדה כפר עציון
כפר עציון
על המקום :מקום נהדר עם הרבה נוף אוויר צלול מדשאות ועוד.

150

חדרים

900

שירותים ומקלחת בכל חדר

מיטות בכל המתקן
עד  6מיטות בחדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

מדשאות
גן שעשועים
חורשה

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט
בית כנסת

כיתות לימוד

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

אבטחה

אופניים

רפואה (פרמדיק/

מקרן ומסך

חובש)

מיחמים ופינות קפה

מדריכי טיולים,

רמקול ומיקרופון

סדנאות ODT

מיכלי שתייה קרה

מכשירי קשר

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח
איש קשר:
ירון רוזנטל ,יו"ר050-5238479 ,
yaronr@kfar-etzion.org.il
12

13

ישיבת ב"ע כינור דוד
עטרת

34

חדרים

140

מיטות בכל המתקן
עד  ,4עד  6מיטות
בכל חדר

שירותים ומקלחת באופן חלקי
בחדרים ( 12חדרים עם חדרים
צמודים 22 ,ללא שירותים)

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
בית כנסת
אינטרנט

כיתות לימוד
חדר מוסיקה
חדר מחשבים

מגרש כדורגל

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

מקרן ומסך

כלול בשירות

מיכלי שתייה קרה

מיחמים ופינות קפה
רמקול ומיקרופון
אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח
אשת קשר
רויטל אירוח 050-2500191
kinordav@gmail.com
14

15

ישיבת בנ"ע נחלים
מושב נחלים (צמוד לפתח -תקווה)
על המקום :פנימייה עם קמפוס גדול ,מדשאות ואווירה נעימה במרכז הארץ.

90

450

מיטות בכל המתקן
 4, 6מיטות בחדר

חדרים

 72חדרים עם מחלקת ושירותים
בחדר 18 ,חדרים מתוך החדרים ללא.

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר

חדר מחשבים
כיתות לימוד

מדשאות

אודיטוריום פנימי

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

מיכלי שתייה קרה

כלול בשירות

מקרן ומסך

מיחמים ופינות קפה
רמקול ומיקרופון
אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח

ליעד צימרמן ,מנכ"ל הישיבה052-5118488 ,
liadz10@gmail.com

16

17

כפר גלים
ביציאה הדרומית של חיפה סמוך ועם גישה לחוף הים
על המקום :כפר נוער גדול וירוק עם משק חקלאי מרחבים  50,כיתות לימוד עם מקרנים

120

חדרים

600

מיטות בכל המתקן
 6,8מיטות בחדר

שירותים ומקלחת בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
קפיטריה
מרפאה
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
בריכה פתוחה
מתקני אתגר (קיר
טיפוס ,אומגה וכו׳)
חוף ים וגלישה

מדשאות
אורווה/רפת
חורשה
גן זואולוגי
מקומות היסטוריים
וחורשות בנסיעה קצרה
גן שעשועים
כלביה
פינת חי
מחלבה

חדר מחשבים
כיתות לימוד
אודיטוריום פנימי
חדר מוסיקה
חדר בלט
מרחב מייקרס

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

מיכלי שתייה

ציוד ספורט

מיחמים ופינות קפה

מקרן ומסך

רמקול ומיקרופון

אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 185 :ש"ח בחדר בתפוסה מלאה.

איש קשר:
דני גילדין ,מנכ"ל הכפר053-7620140 ,
Dannyg@kfargalim.co.il
18

19

כפר הנוער בן שמן
מרכז הארץ ליד מחלף בן שמן
על המקום :כפר נוער פסטורלי  ,חדרים משופצים ברובם ,ברמה גבוהה ארוחות והסעדה ברמה גבוהה מאד
ובהתאמה לצרכים .אינטרנט מהיר בחדרי לימוד ,טלוויזיות במועדונים ,מתקני מים חמים וקרים.

110

320

שירותים ומקלחת בכל חדר

מיטות בכל המתקן
עד  4מיטות בחדר

חדרים

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
קפיטריה
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
בריכה פתוחה

מדשאות
אורווה/רפת
חורשה
גן זואולוגי

חדר מחשבים
כיתות לימוד
אודיטוריום פנימי
חדר מוסיקה
חדר בלט
אולם תיאטרון

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

בריכה

מקרן ומסך

אופניים

אולם התיאטרון כרוך
בתשלום מסובסד

מיכלי שתייה קרה

מיחמים ופינות קפה

רמקול ומיקרופון

אבטחה
רפואה (פרמדיק/חובש)

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 210 :ש"ח

אשת קשר:
נוגה וטר ,רכזת תפעול050-4486660 ,
noga.w@ben-shemen.org.il
20

21

כפר הנוער ימין אורד
ימין אורד ,חוף כרמל
על המקום :כפר נוער הצופה לים ,חדר אוכל מפנק ,סטנדרט לינה גבוה ,אוירה של כפר נופש.

100

חדרים

400

מיטות
עד  4מיטות בחדר

שירותים ומקלחת בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
אופניים
בריכה פתוחה

אודיטוריום חיצוני
כיתות לימוד
חדר מחשבים
חדר מוסיקה

גן שעשועים
מדשאות

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

מיחמים ופינות קפה

כלול בשירות

מקרן ומסך

אבטחה

מיכלי שתייה קרה

רפואה (ציוד רפואי  /פרמדיק)

רמקול ומקרפון

מחיר לאדם (מחנה של עד  200משתתפים) 200 :ש"ח
*מעל  200איש המחיר יורד

פרטי איש קשר:
ענבל יהב ,אם בית ראשית052-5567007 ,
inbal.yahav@yeminorde.co.i
22

23

כפר הנוער עיינות
מועצה אזורית גן רווה (מרכז הארץ ליד נס ציונה)
על מקום האירוח :כפר נוער ירוק במרכז הארץ אווירה כפרית ונעימה.

120

חדרים

390

שירותים ומקלחת
באופן חלקי בחדרים

מיטות בכל המתקן
מיטות בחדר2,4,6 :

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט
מרפאה
בית כנסת

מגרש כדורסל מגרש
כדורגל
מגרש טניס
חדר כושר
אופניים

גן שעשועים
אורווה/רפת
חורשה
מדשאות

אודיטוריום חיצוני
אודיטוריום פנימי
אולם תאטרון
כיתות לימוד
חדר מחשבים
חדר מוסיקה
חדר בלט

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

כלול בשירות

אופניים

מקרן ומסך

רמקול ומקרפון

מכשירי קשר

מיכלי שתייה קרה

אבטחה

מיחמים ופינות קפה

רפואה (ציוד רפואי  /פרמדיק)

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 175 :ש"ח
פרטי איש קשר:
אלי כהן ,מנהלן 052-3970658
eli_c@ayanot.org.il
24

25

כפר הנוער תו"מ

חרב לאת
על המקום :כפר נוער במרכז הארץ בעל ריאות ירוקות עם גישה נוחה ומונגש לכל.

58

300

חדרים

שירותים ומקלחת בכל חדר

מיטות בכל המתקן
עד  2עד  4עד  6עד 8
מיטות בחדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט
בית כנסת
מרפאה

בריכה פתוחה
מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
מתקני אתגר (קיר
טיפוס ,אומגה וכו')

כיתות לימוד
חדר מוסיקה
אודיטוריום פנימי
חדר מחשבים
חדר מוסיקה

מדשאות
מגרש פנימי

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

מקווה

מקרן ומסך

מיחמים ופינות קפה

בריכת שחייה חצי
אולימפית

מיכלי שתייה קרה

מערכת הגברה

בריכת פעוטות מקורה

קיוסק

אבטחה

פינת חי

עמדת חיטוי
כפפות ומסיכות

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 145 :ש"ח

איש קשר:
אלי כהן052-4767044 ,
elico4141@hityash.org
26

27

כפר נהר הירדן  -כפר נופש לילדים
גבעת אבני (בקרבת צומת גולני)
על המקום :בעל נגישות גבוהה ומתפרס על פני  250דונם .מתחם סגור ומסודר שמירה של  24שעות ביממה.

30

חדרים

120

מיטות בכל המתקן
עד  4מיטות בחדר (בעת

הקורונה קיימת הגבלה של התו הסגול)

שירותים ומקלחת
בכל חדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
מרפאה
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
בריכה מקורה
מתקני אתגר (קיר
טיפוס ,אומגה וכו)
גן שעשועים

אודיטוריום חיצוני
כיתות לימוד
חדר מחשבים
חדר מוסיקה
אולם תאטרון

מדשאות
חורשה

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

אולם מופעים

מקרן ומסך

רמקול ומיקרופון

בריכת שחייה מקורה

אבטחה

מכשירי קשר

כיתות לימוד

מיחמים ופינות קפה

רפואה ( רפואה /פרמדיק /חובש)

מתקני אתגר
(קיר טיפוס ,אומגה וכו)

מיכלי שתייה קרה

חומרי יצירה ,סדנאות פעילות

מחיר לאדם ליום (מחנה של  100משתתפים) 270 :ש"ח
אשת קשר:
נויא ברעם ,מנהלת פיתוח משאבים050-6623795 ,
noya@jrv.org.il
28

29

כפר נוער הודיות
גליל תחתון
על המקום :כפר נוער הזוכה ברצף ב 5כוכבים מדי שנה בתחרות א"י יפה.

80

חדרים

300

שירותים ומקלחת
בכל חדר

מיטות בכל המתקן
עד  6מיטות בחדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
קפיטריה
מרפאה
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
חדר כושר
בריכה פתוחה
אצטדיון
מתקני אתגר (קיר
טיפוס ,אומגה וכו)

אודיטוריום חיצוני
אודיטוריום פנימי
כיתות לימוד
חדר מחשבים
חדר מוסיקה

גן שעשועים
אורווה/רפת
מדשאות
חורשה

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת
תשלום

כלול בשירות

אופניים

ציוד ספורט

מיחמים ופינות קפה

מקרן ומסך

רמקול ומקרפון

מיכלי שתייה קרה

אבטחה
מכשירי קשר

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח
פרטי איש קשר:
אלי שטיין ,מנהל04-6653215 ,
eli@hodayot.com
30

31

כפר נוער הכפר הירוק
רמת השרון
על המקום :במרכז הארץ ממוקם הכפר הירוק .כפר נוער מהגדולים והיפים בארץ.
ניתן לקבל את השרות הטוב ביותר.

160

חדרים

600

מיטות בכל המתקן
עד  4מיטות בחדר

שירותים ומקלחת
באופן חלקי בחדרים

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
אינטרנט
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
בריכה פתוחה

מדשאות

אודיטוריום חיצוני
כיתות לימוד
חדר מחשבים
חדר מוסיקה

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת
תשלום

כלול בשירות

מיחמים ופינות קפה

מקרן ומסך

מיכלי שתייה קרה

רמקול ומקרפון
אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 180 :ש"ח כולל מע"מ
*מעל  100איש המחיר לאדם הוא  175ש"ח כולל מע"מ

פרטי איש קשר:
שמעון ברק ,מנהל תפעול052-4489558 ,
Kfaryarok8@gmail.com
32

33

כפר נוער כפר סילבר

צומת סילבר ליד אשקלון
על המקום :הקמפוס של כפר סילבר כול ל  300דונם ובתוכו מדשאות ,כיתות חדשות מאובזרות ,פנימיות מש�ו
פצות ומצוידות בריהוט חדש ,פרגולות בפנימיות ,מועדונים משופצים ומאובזרים ,חדר כושר מודרני ,נדנדות,
שולחנות פיקניק ובריכה.

50

חדרים

200

שירותים ומקלחות משותפים

מיטות בכל המתקן
עד  4מיטות בחדר

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
קפיטריה
אינטרנט
מרפאה
בית כנסת

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל
בריכה פתוחה
חדר כושר

כלביה
חממות
חורשה
כיתות לימוד
חדר מוסיקה
אודיטוריום פנימי
אודיטוריום חיצוני
חדר בלט
אולם תאטרון
חדר מחשבים

אצטדיון אתלטיקה רקורטן
מדשאות
אורווה/רפת
גן שעשועים
חורשה

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

ציוד ספורט

מיחמים ופינות קפה

רפואה (רפואה ,פרמדיק,

מקרן ומסך

רמקול ומיקרופון

חובש)

מיכלי שתייה קרה

אבטחה

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 150 :ש"ח
איש קשר:
עמוס גופר ,מנכ"ל הכפר052-9464571 ,
amos.g@wokm.org
34

35

מסביב למדורה קמפינג בגליל
קיבוץ אשבל
על המקום :פנימייה מקסימה ושקטה 3 ,מבנים שונים בכל אחד יש תאי מקלחות ושירותים מרובים .מזגנים
בכל חדר .מטבח וסלון .לצד הפנימייה יש חורשה גדולה עם אוהל אירוח גדול.

30

70

שירותים ומקלחות משותפים

מיטות בכל המתקן
עד  ,2עד  4מיטות בחדר

חדרים

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
אזור מדורות ומנגל
אינטרנט

כיתות לימוד
חדר מוסיקה

מדשאות
אורווה/רפת
חורשה

מגרש כדורסל
מגרש כדורגל

אספקת ציוד במקום:

₪

כלול בשירות

קיים בתוספת תשלום

מקרן ומסך

מיכלי שתייה קרה

עצים למדורה

מיכלי שתייה קרה

מיחמים ופינות קפה

אתר קמפינג

ציוד בישול רב לבישול עצמי

מיחמים ופינות קפה

פויקה

רמקול ומיקרופון

מחיר לאדם (מחנה של  100משתתפים) 65 :ש"ח
איש קשר:
עידו טלר ,מנהל הקמפינג054-6734416 ,
henyon@eshbal.org.il

36

37

מרכז שדה ויער נס הרים (קק"ל)
נס הרים ,הרי ירושלים
על המקום :בינות לעצי היער ,בקתות העץ והשבילים הפורחים אל מול הנוף המרהיב של הרי ירושלים נמצא
מרכז שדה ויער נס הרים .המרכז מגודר ומאובטח ,וניתן להגיע אליו לשהות ממושכת הכוללת לינה ואירוח
בבקתות עץ בלב יער קק"ל קסום או לנטות אוהל ב"משטחי הגיחה" ולבלות בו את הלילה .במרכז תמצאו מרכז
השתלמות חדיש ומרווח ,ובו מגוון כיתות מצוידות ומאובזרות.

43

חדרים

עד  6מיטות בכל
מתקן

בכל חדר מקלחת ,מקרר קטן
ומזגן

מעטפת השירותים מהם תוכלו ליהנות במקום:

חדר אוכל ומטבח
קייטרינג של המקום
בית כנסת
אינטרנט
אזור מדורות ומנגל

מגרש כדורגל

מדשאות
גן שעשועים
משחקי ריצפה

כיתות לימוד
חדר מוסיקה
חדר מחשבים
חדרי הרצאות

אספקת ציוד במקום:

₪

קיים בתוספת תשלום

מקרן ומסך

כלול בשירות

מיכלי שתייה קרה

מיחמים ופינות קפה
רמקול ומיקרופון
*אבטחה
* אבטחה מחולקת לשניים :אבטחת יום בין השעות  08:00-16:00הינה בעלות,
** אבטחת מחנה בין השעות  16:00-08:00בבוקר למחרת כלולה במחיר

גיחה  15ש"ח לאדם ללילה | בקתה  35ש"ח לאדם ללילה
אשת קשר
חגית לוי מחלקת הזמנות במרכז השדה 026334098
HagitLe@kkl.org.il
38
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