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 1אשכול   -   2020רשימת מבני חינוך וציבור למכרז אחזקת מוסדות 
 

 גני ילדים
 

 מס'
 סד'

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד 

  09-7424975 אנצילביץ גן אגס  1

   מרחביה גן אירוס 2

   סמ' האלון גן אלון 3

   יאנוש קורצ'אק גן אלמוגן 4

  09-7995272 7עזר ויצמן  גן אנפה 5

   9הגאולה  ארז גן 6

  09-7995311 7עזר ויצמן  גן ברבור 7

   יאנוש קורצ'אק גן ברוש 8

   בני ברית גן גפן 9

   שבי ציון גן דוכיפת 10

   יאנוש קורצ'אק גן דולב 11

   יאנוש קורצ'אק גן דפנה 12

   הבוסתן גן דקל 13

   הבוסתן גן הרדוף 14

   הבוסתן גן חרוב 15

   סמ' האלון גן יערה 16

   הנגב גן לבונה 17

   הנגב גן לילך 18

   5אפרים קציר  גן מור 19

   בני ברית גן סגלון  20

  09-7995325 7עזר ויצמן  גן עגור 21

   5אפרים קציר  גן ענבר 22

   הבוסתן גן ערבה 23

   סמ' האלון  גן צאלון 24

   5אפרים קציר  גן ציפורן 25

   5פרים קציר א גן קינמון 26

   5אפרים קציר  גן רוזמרין 27

   5אפרים קציר  גן ריחן 28

   שבי ציון גן שחף 29

   יאנוש קורצ'אק גן שיזף 30

   9הגאולה  גן שיטה 31

   משאבים גן שקד 32

   אנצילביץ גן תפוח 33

 1200ב חדש מתחם גני ילדים   הדרים חרמוןגן  34

 1200גני ילדים חדש ב  מתחם  הדרים כרמלגן  35

 1200מתחם גני ילדים חדש ב   הדרים תבורגן  36

 1200מתחם גני ילדים חדש ב   הדרים ארבלגן  37

 1200מתחם גני ילדים חדש ב   הדרים גלבועגן  38

   3נצח ישראל  גן חיטה 39

   3 נצח ישראל גן שעורה 40
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 ספר , כולל אולמות ספורטבתי 
 

 מס'
 סד'

 הערות טלפון  כתובת  וסד שם המ

   נחשון בי"ס אריאל שרון   1

   יאנוש קורצ'אק בי"ס רמון 2

   אסירי ציון בי"ס שילה 3

   8גולומב  חווה חקלאית 4

   פדויים בי"ס הראשונים 5

   הבנים בי"ס ממלכתי א' 6

   כפר הדר מרכז אומנויות 7

   29השקמים  חטיבת השקמים 8

 החל משנת הלימודים תשפ"ב  29השקמים  תיכון השקמים 9
 כולל אולם ספורט השקמים

 יקבע בהמשך   בית ספר נוסף 10

 
10/5/2016 

 
 1אשכול   -   2016רשימת מבני חינוך וציבור למכרז אחזקת מוסדות 

 
 מבנה ציבור

 

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד  מס'

   הגולן מועדונית גיל עמל 1

   הגולן דון גיל עמלמוע 2

   הגולן מועדון ציפורי לילה 3

   הגולן מועדון חמישים פלוס 4

    עונות 4שירותים פארק  5

שירותים פארק כל  6
 הילדים

   

   28בן גמלא  משרדי העירייה 7

   28בן גמלא  מבנה בני עקיבא 8

מבנה מנהלת אזורי  9
 תעשייה

החרש פינת דרך 
 רמתיים

  

+ חוזים  שפטיתמח' מ 10
 ומכרזים

   בן גמלא

   בן גמלא מח' תברואה 11

   בן גמלא משרד פיקוח איכה"ס 12

   הרשות מבנה משרד הפנים 13

   הרשות מחלקת רכבמבנה  14

מחלקת מבנה  15
 תחבורה

   הרשות

   הרשות מבנה הסגנים 16

   12הגאולה  מגנזה עירונית 17

רב תכליתי מעל גני הילדים  חלל  הדרים חלל רב תכליתי 18
 רחוב הדרים – 1200ב חדשים 

   הגאולה/משאבים מעון יום הגאולה 19
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 מקלטים
 

 מס'
 סד'

 הערות טלפון  כתובת  שם המוסד 

   הגולן גיל עמל –הגולן  1

   גן ציבורי –השח"ל  גיל עמל –השח"ל  2

   3בבלי  גיורא –בבלי  3

   11סולד הנרייטה  גיורא –ירושלמי  4

   1מנוחה ונחלה  גיורא -מנוחה ונחלה  5

   ליד גני הילדים –החיל  גיורא -החיל  6

   מועדון גני צבי יורדי הים 7

   יורדי הים פ' העליות יורדי הים 8

   22שמעון הצדיק  אלכסנדר הגדול 9

   3החשמונאים  החשמונאים 10

   19יהושוע בן גמלא  מרכז הפעלה  11

 


