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 2אשכול   -   2020רשימת מבני חינוך וציבור למכרז אחזקת מוסדות 
 גני ילדים

 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   2מבצע קדש  הפנינה גן אגוז 1

   2המנחם  גן אורן 2

   פשוש גן אמנון 3

   הארבל גן אשל 4

   בן גמלא גן דובדבן 5

   הבנים גן דמוקרטי 6

   2ם המנח גן הדר 7

   הגלעד גן חוחית  8

   14המגן  חט"צ בי"ס המגן 9

   14המגן  חט"צ בי"ס המגן 10

   14המגן  חט"צ בי"ס המגן 11

   פשוש גן חלמונית 12

   שביל התיכון גן חרצית 13

   כנרת 1כנרת  14

   כנרת 2כנרת  15

   שביל התיכון גן כרכום 16

   הירדן גן מרגנית 17

   שביל התיכון פרגן נו 18

   הארבל גן סייפן 19

   הגשר  גן סנונית 20

   הראשונים גן פטל 21

   בן גמלא גן פקאן 22

   השושנים גן צבר 23

   השומר גן צופית  24

   שביל התיכון גן קחון 25

   בן גוריון גן רותם 26

   בן גמלא גן רימון  27

   סמ' נוגה גן תדהר 28

   בן גמלא גן תומר 29

   הראשונים גן תות 30

   פשוש גן תמר 31

   20שביל התיכון  שלדג 32

   20שביל התיכון  שקנאי 33

   20שביל התיכון  אגמית 34

   20שביל התיכון  חופית 35

   20שביל התיכון  חסידה 36

   4 קיבוץ גלויות 1אורים ותומים  37

   36הגולן  2אורים ותומים  38
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 ספר , כולל אולמות ספורט בתי
 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   קיבוץ גלויות בי"ס רמות  1

   השחר בי"ס לפיד 2

   השחר בי"ס השחר 3

   פשוש בי"ס רבין 4

   14המגן  בי"ס המגן 5

   ז'בוטינסקי הדרים תיכון 6

כולל  בי"ס דמוקרטי 7
מבנים ששופצו 

 במתחם בית הנערה

מתוכנן להעתיק את בי"ס   53הבנים 
 הדמוקרטי למיקום אחר

מרכז להעתיק את מתוכנן   33כפר הדר  מחונניםמרכז  8
 ום אחרקלמיהמחוננים 

 לשנת הלימודים תשפ"ג   חטיבת הדרים/השחר 9

 יקבע בהמשך   בית ספר נוסף 10

 
 

 

 
 

 מבני ציבור
 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

בית  –מועדון גני צבי  1
 היוצר

   יורדי הים

   מבוא קדם מרפאה שיניים גיל עמל 2

משכן יעקב  ת הכנסתבי 3
 +שירותים

   כיכר מגדיאל

   סוקולוב צריף הראשונים 4

   12הבנים  שירותים 5

   נטעים מועדון נטעים 6

משרדי רווחה גיל עמל 7
  

   2כנרת 

בן גמלא פינת דרך  גזברות 8
 יאלמגד

  

   דרך רמתיים קידום נוער 9

   14הבנים  אגף חינוך  10

   14הבנים  אגף תרבות 11

   14הבנים  אגף הגביה 12

   4דרך מגדיאל  מחלקת שומה 13

   בני ברית משרד נ.ש.ר 14

משרדי עירייה, מד"א, נקודת   א.ת. נוה נאמן מחסן העירייה 15
 משטרה

   נאמן א.ת. נווה משרדי עירייה  16

   א.ת. נוה נאמן מח' וטרינרית 17

   א.ת. נוה נאמן מח' רכש 18

נקודת משטרה בגיל  19
 עמל

   רחוב אילת בגיל עמל

   גורדון יבית רנ 20
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 מקלטים
 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   13הורד  הצבי 1

   מימין לבית רנ"י גורדון 2

   סמוך לצרכניה התכלת  3

   בגינה ליד בית העם ארלוזורוב 4

   ליד משרדי האגודה האגודה פרדס שושנים 5

   בגינה הציבורית הגלעד  6

    3מול סיני  השומר פ' סיני 7

   השומר פ' צה"ל השומר פ' צה"ל 8

   סמוך לדואר השומר פ' הידיד 9

   7ליד הפרסה  הפרסה 10

   הבנים פ' השקמים השקמים 11
 


