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 3אשכול   -   2020רשימת מבני חינוך וציבור למכרז אחזקת מוסדות 

 
 גני ילדים

 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   סמ' אדמונית גן אדמונית 1

   מבוא קדם גן אלה 2

   46הדרים  גן אשכולית 3

   סמ' הרינה גן אתרוג 4

   החיל גן דרור 5

   14שמעון הצדיק  גן הדס 6

   יורדי הים זמיר גן 7

   אסירי ציון גן חצב 8

   14שמעון הצדיק  גן יסמין 9

   סמ' הרינה גן יקינטון 10

   אסירי ציון גן כלנית  11

   46הדרים  גן לימון 12

   14שמעון הצדיק  גן מורן 13

   46הדרים  גן מנדרינה 14

   יקינטון גן נורית 15

   יורדי הים גן נחליאלי 16

   כיכר מגדיאל גן נרקיס 17

   הידידות גן סביון  18

   מבוא קדם גן סחלב 19

   מבוא קדם גן עירית 20

   46הדרים  גן פומלית 21

   אסירי ציון  גן פעמונית 22

   יקינטון גן פרג 23

   החיל גן פשוש 24

   הרינה סמ' גן צבעוני 25

   46הדרים  גן קלמנטינה 26

   ירי ציוןאס גן רקפת 27

   כיכר מגדיאל גן תאנה  28

   לוחמי הגיטאות גן תאשור  29

   46הדרים  גן תפוז 30

   46הדרים  גן תפוזינה 31

   16הסתיו  גן מטר 32

   16הסתיו  גן שבלול 33

   16הסתיו  גן  ענן 34

   16הסתיו  תגן סתווני 35

   16הסתיו  קשתגן  36

   1חשון  גן זמורה 37

   1חשון  1חשון  38

   1חשון  גן עינב 39
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 ספר , כולל אולמות ספורטבתי 

 
 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס

   יאנוש קורצ'אק בי"ס עתידים 1

   4גולומב  בי"ס תל"י 2

   הגפן בי"ס צורים 3

   46משאבים  בי"ס יגאל אלון 4

   9גולדה מאיר  בי"ס מנחם בגין 5

   הדרים ותבי"ס רע 6

   אלכסנדר הגדול בי"ס נוה נאמן 7

   8נחשון  נחשוןבי"ס  8

 החל משנת הלימודים תשפ"ב  גולדה 1200יסודי חדש ב  9

בית ספר תמר  10
 אנטרופוסופי 

מתוכנן להעתיק את בית ספר   58בן גמלא 
 תמר -האנטרופוסופי 

 
 

 ציבור ימבנ
 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   החיל צהרון גיורא 1

   החיל מועדון קשישים גיורא 2

   המוסדות מועדון גיורא 3

   שרת מועדון שרת 4

   ז'בוטינסקי בית המתנדב 5

ליד בית  נקודת משטרה 6
 המתנדב

   ז'בוטינסקי

   12שמעון הצדיק  מועדון קשישים נוה נאמן 7

   12שמעון הצדיק  מועדונית נוה נאמן 8

גרש כדורגל מבנים מ 9
 נוה הדר

   נוה הדר

מבנים מגרש כדורגל  10
 גני צבי

   גני צבי

   כיכר מגדיאל מבנה אגף הרווחה  11

   שביל התיכון ספורטק 12

   כיכר מגדיאל קידום נוער 13

ספריה עירונית יד  14
 לבנים

   השחר

מבנה לשכת ראש  15
 העיר הישנה

   39דרך רמתיים 

   בארי ולוגימבנה שירות פסיכ 16

   שכונת הדר מבנה קצביה לשימור 17

נ.ש.ר + מחסני חרום  18
 של העירייה

   / בני ברית הבנים

חינוך מיוחד צמוד  19
 לצורים

 לשעבר מעון הגפן  הגפן

 מעל הוד ילדותי  הדרים מועדון קהילתי הדרים 20
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 מקלטים
 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   18ולוב סוק סוקולוב 1

   דרך מגדיאל גן ציבורי מגדיאל 2

   נצח ישראל  נצח ישראל 3

   אילת  גיל עמל -אילת  4

   המתנחלים ששת הימים 5

   רמב"ם גן ציבורי –רמב"ם  6

   28התמר  התמר 7

   5סמוך לבית מס'  סמ' יהונתן 8

   10רח' המכבים  המכבים 9

   ריתגינה ציבו 44מכבים  44המכבים  10

   26החשמונאים  שמעון הצדיק בחורשה 11

   3הורד  הורד 12
 


