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 היתר יציאה לחוץ לארץ (אזור סנטה קטרינה)
 לפי תקנות״שעת־חירום (יציאה לחיץ• לארץ), תש״ח—1948

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 8(1) ו־9 לתקנות־ שעת ־ח-רופ (יציאה
ה היתר כללי לצאת לאזור ז י נותן נ  לחוץ לארץ), תש״ח~11948, אנ
 סנטה קטרינה, ליוצא צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון, חשי׳׳ט—

 1359 [נוסח משולב] 2, הנמנה עם כוחות המילואים.

ע בצבא־הננה לישראל. ג  היתר זה יחול גם על חייל בשירות ק

ני 1980. ו  תוקף היתר זה מיום 25 בינואר 1980 ועד יום 25 בי

 ההיתר שסורסמ בילקיט ההרםומים 2591, תש״ם, עמי 650 -

 בטל.

ר תש׳יש (18 בפברואר 5980) עזר ייצמן  א׳ באי
 (המ 3-829) שר הבטחון

 נ ע״ר תש׳׳ט, תום׳ אי, עמי 45.
׳ט, עמי 286. ׳  2 ם״ח תשי

ר כוונה למתן צו הרחבה ב ד  הודעה ב
 לפי חיק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1057

- ז ״ י ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, ת
י מודיע על כוונתי לתת צודים לפי מעיף 25 לחוק,  1957 י, אנ
 המרהיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים המפורטים להלן:

 1. הסכם קיבוצי כללי(7005/80) שבין ארגון המעסיקים בחקלאות:
 התאחדות האברים בישראל, לבין הסתדרות הפועלים החקלאיים,

 האיגוד הארצי של השועלים החקלאיים השכירים, מיום י״ז באלול"
 תשל״ט (9 בספטמבר 1979), בעגף החקלאות והאריזה של פרי

 הדד ונשירים.

 2. הסכם קיבוצי כללי(£7006/80 שבין ארגון המעסיקים בחקלאות:
 התאחדות האברים בישראל לבין הסתדרות הפועלים החקלאיים,
 האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים השכירים, מיום ב״ה
 בכסלו תש־ם (15 בדצמבר 1979), בענף מנחלי העבודה בחקלאות.

 ח׳ באדר חש״ם (25 בפברואר 1980) ישראל כץ
 (חמ 107—3) שר העבודה והרווחה

, עמי 63. ״ז  1 ם״ח תשי

ר כוונה למתן צו הרחבה ב ד  הודעה ב
 ל2י חוק הסכמים קיבוציים, תשי״;—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מודיע על כוונתי לתת צו לסי סעיף 25 לחוק, המרחיב את
(מס׳ 7010/75) שבין הסתדרות העובדים  תחולת ההםכמ הקיבוצי הבללי
, הסתדרית פועלי העץ לבין בעלי מלאכה  הכללית של העובדים בא״י
 ותעשיה זעירה בישראל, הארגון הארצי של נגרי בנין ורהיטים מיום

 ה׳ בסיון תשל״ה (15 במאי 1975), בדבר פנסיה מקיפה.

 ח׳ באדר הש״ם (25 בפברואר 1980) ישראל כץ
 (חמ 107—3) שר העבודה והרוותה

, עמ׳ 63. ״ז  1 ס״ח תשי

ל הצורך למנות שופט  הודעה ע
 לפי חוק השופטים, תשי׳׳ג—1953

י מודיע,  בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״נ—A 1953 אנ
 בי יש צורך למנוח שופט של בית המשפט העליון.

ם (12 בפברואר 1980) שמואל תמיר  כ״ה בשבט תשי
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס׳׳ח תשי״ג, עמי 149 .

 הודעה על הצורך למנות שופט
״ג-1953  לפי חוק השופטים, תשי

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אבי מודיע
 כי יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.

ט בשבט תש״ם (6 בפברואר 1980) שמואל תמיר ״  י
 (תמ 60~3) שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בתל־אביב.

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 מינוי שופט ראשי
 לפי הוק בית הדין לעבודה, תשב-ם—9»19

ן לעבודה,  בתוקף הסמכות הנחובה לי בסעיף 6 לחוק בית־הדי
 תשכ״ט~1969 י, אני ממנה בזה, נהםבמח שר המשפטים ושר העבודה,
ן האזורי י להיות שופט ראשי בביח־הדי ב ף ר ס ו  את השופט י

 לעבודה בבאר־שבע.

 ב׳ באדר תש״ם (19 בפברואר 1980) צבי בר־ניב
 (256—3) בשיא בית־הדין הארצי לעבודה

 1 סייח תשב״ט, עמי 0ד.

 היתר יציאה לחוץ לארץ (אזור סנטה קטרינה)
 לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק שירות בטחון, תשי״ם—1959
י נותן בזה רשיון כללי לצאת לאזור סנטה קטרינה  [נוסח משולב] 1, אנ

 ל ב  ל

יוצא צבא הנמנה עם כוחות הסדירים של  (!) מיועד לשרות בטחון ו
 צבא־הגנה לישראל;

 (2) יוצא צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה מכל סיבה שהיא.

ני 1980. ו ון זה מיום 25 בינואר 1980 ועד יום 25 בי  תוקף רשי

 ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 2591, תש״ם, עמ׳ 650 — בטל.

 א׳ באדר תש״ם (18 בפברואר 1980) עזר ויצמן
 (חמ 3-829) שר הבסחון

 1 ס״ה תשי״ט, עמי 286.

J9.2Z 980 ,1164 , 2609ילקוס מפרסומים י״כ באדר תש״ס 



 צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות
ים, חשי״ז—1957  לפי חוק הסכמים קיבוצי

ה א ר ב ם ה ו ל ש  3. ת

 תשלום ה־ראה למנהלי עבודה יהיה לפי סבלת הוותק עד למקסימום
ן ן ההסתדרות לבי  של 10 ימים בשיא הותק (בהתאם להסכם שנחתם בי

 לשכת התאום של הארגונים הכלכליים).

ת ו י ע ו צ ק ת מ ו ג ר  4. ד

 א. כל העובדים בענף הבניה יסווגו לדרגות מקצועיות כלהלן:
 פועל פשוט דרגתו המקצועית תהיה אי.

 פועל בנין דרגתו המקצועית תהיה בי.
 עובד סוג ג׳ דרגתו המקצועית תהיה גי.
 עובד סוג ב׳ דרגתו המקצועית תהיה די.
 עובד םוג א׳ דרגתו המקצועית תהיה הי.

 עובד סוג אא׳ דרגתו המקצועית תהיה וי.

 עובד סוג אא1 דרגתו המקצועית תהיה זי.
.  עובד סוג מעולו! דרגתו המקצועית תהיה ח׳

 עובד סוג מעולה 1 דרגתו המקצועית תהיה טי.
. י  עובד םוג מעולה 2 דרגתו המקצועית תהיה י

. א י  עובד סוג מעולה 3 דרגתו המקצועית תהיה י

״ב.  עוזר למנהל עבודה דרגתו המקצועית תהיה י

׳ הוא 6 חודשים בכל אחת. ב ־  ב. זמן השהייה בדרגות א־ ו

׳ טעון בחינה של משרד י ־ ׳ ו , ז  ג. המעבר לדרגות ד׳

 העבודה.

׳ טעון בחינה מוסמכת של , ח—ט ׳ , ו  ד. המעבר לדרגות הי
 המוסד להכשרה.

״א, י־י׳ב הוא שבה בבל אחת.  ה. זמן השהייה בדרגות י

א טעון שבת לימודים ראשונה ״ י ־ ׳ ל  ו. המעבר מדרגה י
 בקורס למנהלי עבודה ועמידה בבחינות.

ב טעון שנת לימודים שביה ״ י א ל־ ״  ז. המעבר מדרגות י

 בקורס מנהלי עבודה ועמידה בבחינות.

ן דרגה מעולה 2 לדרגה מעולה  5. הוסכם בי תוספת השכר היומי בי
 3 תהיה לפי הבסיס של 400 לירות לחודש עבודה. תוספת השכר
 היומי בין סוג מעולה 3 לדרגה ״עוזר מנהל עבודה״ תהיה לפי בסיס

 500 לירות לחודש עבודה.

 6. עובד שלא נעדר מהעבודה אף יום אחד במשך החודש, יקבל
 תשלום בסך של 600 לירות.

 חודש לצורך הסבם זה, כולל את כל ימי העבודה האפשריים,
 להוציא שירות מילואים פעיל, חופשה בהסכמת המעסיק, סמינר
 במדרשה לפועלי הבנין בהסכמת המעסיק וימי שמחה ואבל בתשלום.

יעדר מן העבודה יום אחד בחודש יקבל רק 250 לירות  עובד שי
עדר מן העבודה שני ימים או יותר במשך  במקום 600 לירות. אם י
 החודש, לא יקבל תשלום זה. מתשלום עבור אי העדרות מעבודה
 כאמור לעיל אין הפרשה לקרן. הוראה זו תבוטל ביום 31 במרס

.1980 

ף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז— p ת  ב
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
ן ההסתדרות הכללית של ן מרכז הקבלנים והבונים בישראל, לבי  שבי
 העובדים בא״י — הסתדרות פועלי הבנין, שנחתם ביום ד׳ בניסן
׳ס (1 באפריל 1979) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי  תשל׳
 מספר 7017/79, כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות
 יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף הבניה ועבודות ציבוריות,
 למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים

 ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תוקף ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה ועבודות ציבוריות 2

 יוארך בשינויים אלה:

ה ד ו ב ר ע ב  1. ש
דות לפועלי בנין:  א. השכר היומי בלי

 סוג שכר כולל מיום 1.10.78

127.70 
136.10 
148.30 
156.70 
170.80 
183.35 
198.40 
204.85 
221.05 
235.60 
255.60 
278.85 

 פ״פ
 פ׳׳ב

 ג
 ב׳
 א׳

 א׳׳א
 א׳׳א 1
 מעולה

 מעולה 1
 מעולה 2
 מעולה 3

 עוזר מנהל עבודה

 המעסיקים ישלמו לקרן הביטוח 32% מהשכר היומי של הפועל,
4 משברו. \  הפועל %

 על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוססות יוקר החל מ־ום 1
 באפריל 1979.

 ב. השכר החדשי בלירות למנהלי עבודה בבבין:

 דרגה שבר משולב מיום 1.1.79

7,770 
8,150 
8,600 

 על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקד החל מיום 1
 באפריל 1979.

ל ׳ ת אש־ ו א צ ו ם ה ו ל ש  2. ת
 לעובדים הקבועים אשר מועסקים על ידי המעסיק מעל 4 שנים יועלה
דות ליום עבודה; לעובדים המועסקים  התשלום בעד כלכלה ל־15 לי
י המעסיק פחות מ־4 שנים יועלה התשלום בעד כלכלה ל־10 ד י  על־

 לידות ליום.

 1 ם״ח תשי״ז, שמ׳ 63.
, עמי 2241. פ תשל״ו ״  2 י

 ילקוט הפרסומים 3609, י״ב באדר הש׳׳ם, 2.1930.« 1165



ם ו י ת ב ו ע ד ד ש ב ו ע ר ה ע ב י ל ע ו צ ק י מ מ ו ר י ב  9. ש
ע ד ב ש ת ב ו ע  ו־40 ש

דות  סוג שכר כולל בלי

׳ 112-65  סוב ג
׳ 117.55  סוג ב

י מקצועי לנער העובד 8 שעות ביום — מ  שכר מ

 סוג שכר בולל בלירות

׳ 126.60  סוג ג
 סוג ב׳ 131.95

 את השכר האדור יקבל החניך •:־ להגיעו לגיל 17, ומכאן
 ואילך יושווה שכרו לזה של המבוגר בהתאם לסוגו המקצועי.

ד ב ו ע ת ה י ע ו צ ק י מ ת ל ה ב ד ו ב ע ר ב ע נ ל ל ל ו ב ר ה כ ש  10. ה
ע (בלירות) ו ב ש ת ב ו ע כ 40 ש ׳ י ה ס ם ו ו י ת ב ו ע  8 ש

 הגיל שכר יומי כולל שכד שבועי כולל

510.70 102.15 16-15 
567.60 113-50 17-16 

 א- בעד מעל גיל 17 יקבל את השכר הנהוג לגבי פועלים
 מבוגרים.

נית  ב- שכר העבודה כולל את התשלום בעד השעה השמי
 בערבי שבת וחג.

 ג. העובדים לפי שכר קבלני דינם כדין מבוגרים.

 ד- תנז*י העבודה והתשלומים הסוציאליים לקרבות, כנהוג
ן ובהתאם לחיק עבודת הנוער.  ומקובל לגבי כלל פועלי הבני

: ה ר ע  ה
ש להוסיף תוספות  על התעריפים המוזכרים בסעיפים 7 עד 10, י

 ידלר החל נ־יום 1 באפריל 1379.

ן י נ ת ב ו ד ו ב ע י ב נ ל ב ק ־ ה  11. השב.

ר כ ש ת ב ו ש ע נ ן ה י נ ת ב ו ד ו ב ע ם ב י א נ ת ת ה ר ד ג  א, ה
י נ ל ב ק  ה

 1. השכר הקבלני המפורט להלן הדא אחיד.

 2. בכל העבודות הקבלניות, אחראי הקבלן ליום עבודה מלא.
ו לשלם שכר מלא עבור שעות  במקרה של הפרעה במשך היימ, עלי

 הבטלה לפי הדרגות המקצועיות.

 3. ההדבה להעלות לגובה ולקומות את החומרים הדרושים
 לעבודה מוטלת על הקבלן ולא על העובד, אלא אם כן יש הסכם

 ביניהם על כך.

 4. על הקבלן לספק את החומרים במרחק שלא יעלה על 20
 מטר ממקום עבודת העובד, כלומר, שמסלול ההליכה מהחמרים עד
 לנקודת הביצוע לא יעלה על 20 מטר; מעל למרחק הנ״ל חייב בתש

ן הצדדים. בה התשלום — על פי הסכם בי ו  לום; :

 5. דין הורדת החמדים למרתף כדין העלאת חמרים בגובה
 ולקומות.

 6. האחוזים המשתלמים בשל העלאת תמרים לגובה, יחושבו
 על בסים השבר הקבלני שנקבע לקומה א׳ — שהיא קומת קרקע.

ל כ ם ב י ר ג ו ב ם מ י ד מ ל ת מ ת ל ו ר י ל י ב מ ו ר י כ  7. ש
ן י ב ב ת ה ו ע ו צ ק  מ

 חדשים סה״כ שכד כולל

 ראשון 130.10
 שני 133.25
 שלישי 135.90

 א. בגמר שלושה חודשי הכשרה (70—75 ימי עבודה) יקכל
.  כל מסיים קורם שכר של סוג ב׳

 ב. מתלמד כנ׳׳ל, אשר יתמיד לעבוד אצל אותו מעסיק שבה
 מלאה יקבל תוספת בשיעור של 3 לירות לכל יוס עבורה עבךר כל
 השבה, בתנאים הבאים: בגמד ששה חדשי הכשרה •קבל המתלמד מ־־נק
 מן המעסיק בעד שלושת חדשי ההכשרה הראשונים; בגמר תשעה הורשי
, החמישי  הכשרה יקבל מענק בעד שלושה וז־דשי ההכשרה הרביעי
 והשישי; בסוף השנה יקבל המתלמד את יתרה המעיק בעד ששה חדשים.

: אם המעסיק מפסיק את עבודתו של המתלמד המבוגר, ה ר ע  ה
ו לשלם את המעגק עם הפסקת עבודתו.  עלי

 ג. אם הפועל האמור יעבוד בקבלנות, ישירות אצל הקבלן
 או באמצעות קבלן משנה, הקבלן הראשי יהיה אחראי לשיעור השכר
 האמור בשנה הראשונה לעבודתו, כלומר, לסוג ב׳ + 3 לירות לכל

 יום עבודה, כל עוד לא משיג שכר זה בעבודתו בקבלנות.

 ד. תבאי העבודה והתשלום לקרן הביטוה והפבסיה של פועלי
 הבנין יהיו לפי מה שבקבע לכלל הפועלים במקצוע הבנין.

ה ט מ , ל ם י ר ע ם ב י ד מ ל ת מ ל ל ל ו כ י ה מ ו י ר ה כ ש  8. ה
ל 18 י ג  מ

 שבר בלידות ל־8 שעות עבודה, בחמישה ימיס בשבוע —

 חודשים שכר יומי כולל שכר שבועי בולל

 ראשון 98.30 491.50
י 109.60 548.03  שי
5S9.45 117.90 שלישי 
 רביעי 120.10 600.60
 חמישי 133.15 665-75

ע לפי 7 שעות וביום שיש־  א. אם הבער יעבוד 5 ימים בעבו
 5 שעות, השבר השבועי של חמישה ימים יתחלק ל-6 ימים.

.  ב. לאחר שיסיים אח הקורס יקבל סוג ב׳

 1. הנער יעבוד 5 יגייס בשבוע לפי 8 שעות; ביום שישי
 ישתתף בלימודים במסגרת החניכות המודרכת, המוסד להכשרה
 והשתלמות ישלם 50% משכר יום העבודה בו למד החניך, בתנאי

 שיביא אישור שהשתתף בשיעורים.

 ד. כל מסיים קורס אשר יתגזיד בעבודתו עד לגמר השנה
 אצל אוחו מעסיק, יקבל מענק של לירה אהת לבל יום עבודה, בעד
 שנת עבודתו הראשונה, כולל תקופת הקורה; מענק ראשון יקבל עם

 סיום הקורם ומענק שני בתום השנה.

 ה. הנ״ל המשתחרר מהצבא וחוזר למקום עבודתו, יקבל
 מעמד של קבוע לאחר שנת עבודתו הראשונה אצל אותו מעסיק,
פי ששגות עבודה־ לפגי התגייסותו לצבא ושנת עבודתו אהרי  אף־על־

 שיחרורו איבן מצטרפות לשלוש שנים המקנות קביעות.
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 כולל הכנת התבניות למ2
 בלירות

 18. תחתיות לחגורות וגגונים, ״פאדםטים״ 32.65
 19. התקנת סרגלים לקביעת גובה יציקת

 גג או רצפה 1.40
 20. העלאת תבניות בידיים מקומה לקומה,
 המדידה — שטח התבנית הבאה במגע

 עם הבטון 1.55
 21. התקנת סרגלים לאף המים, התקנת

 משולשים על פי קו וחוט למטר 1.55

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

ל ז ר ת ב ו ד ו ב  ג. ע
 הגדרת התנאים:

 1. השכר הקבלני כולל: חיתוך הברזל לפי רשימה שהובנה
, בחבילות די ראש הקבוצה, כיפוף לפי התכנית, שימתו, קשירתו י  על־

 הגשתו וקבלתו מהמנוף, בל זה בגבול 20 מטר משולחן העבודה.

 2. הברזל צריך להיות סמוך לשולחן העבודה, והשולחן
 לא רחוק מ־20 מטר ממקום עבודת הפועל; למעלה ממרחק זה, על

 הקבלן להגיש את החומרים.

, ישירו נו בולל פריקת הברזל מהמשאית, י  3. השבר הנ״ל אי
ונו, חיתוך חוטי קשירה והובלת הברזל לאתר הבניה.  ניקויו ומי

 4. במקרים מסויימים, כגון: זיון הנעשה ברובו מברזל דק,
 עבודה מיוחדת ובתנאים מיוחדים - לפי הפכם עם האגודה המקומית

 או ועד הפועלים.

ת פיגומים ע״ח המעסיק, הקמת פיגומים מחלקים י  5. עשי
 מוכנים (״קוזלות״) עד ל־3 מטר גובה, ע״ח הקבוצה.

: ה ד ו ב ע ר ה כ  ש

 1. ברזל עגול בולל: כיפוף, קשירה מ־6 עד 10 מ׳־מ עובי
 כולל קוטר 10 מ״מ — 1,022.15 לירות לטונה.

מ עובי עד 16  2. ברזל עגול כולל: כיפוף, קשירה מ־12 מ״
מ עובי כולל קוטר 16 מ״מ — 759.25 לירות לטונה.  מ״

מ עובי ומעלה —  3. ברזל עגול כולל כיפוף, קשירה מ־18 מ״
 664.45 לירות לטובה.

 4. ברזל סיגמה - תוספת 15% לשכר הקבלבי לעבודת כיפוף
 והיתוך בלבד בהתאם לקוטר.

 5. עבור מיון, שימת ברזל כפוף במקום וקשירתו בלבד, יש
 לשלם 75% מהשכר הקבלני הבולל שנקבע לטונה ברזל.

 6. פריקת הברזל מהמשאית ומיונו - ע״ת הקבלן.

 כנ  7. ברזל חלוקה, רגליות, מחברים ומפרידים שונים המו
 סים בעת קשירת הברזל, משקלם נמדד.

ית לגובה עד ארבע קומות בולל קומת קרקע — דנ  8. הרמה י
 לכל קומה 96.80 לירות לכל סונה.

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקד מיום 1 באפריל ה ר ע  ה
.1979 

ת ו י נ ב ת ת ו ד ו ב  ב. ע

 הגדרת התנאים:
 1. מודדים רק את שטה התבנית הבא במגע עם הבטון.

 2״•• פתחים, הכוונה: תלון, דלת, ארון וכל חלל אחר שיש
 לעבד מסגרת בתבניות על מנת ליצור את הפתח.

p תבניות ד י  3. השכר הקבלני לכל סוגי התבניות בולל: פ
, מקומה לקומה, ן י  אחרי היציקה אך איבו כולל.העברתם מבבין לבנ

 וניקוי העץ ממסמרים ובטון.

 4. אותם סובי התבניות שלא פורטו וכן שינויים שיחולו
 בתבניות לטובה או לרעת, יקבע השכר לפי הסבם עם אגודת פועלי

 הבנין המקומית, או ועד הפועלים.

 5. תוספת לגובה תיקבע בכל מקום לפי הסכם. גובה הקומה
יפ - 2.5-3.0 מטר, בתבניות חוץ - 3.0-3.5 מטר ממוצע מעל  בפנ

 פני הקרקע.

ח ״  6. הקמת פיגומים לצורך ביצוע עבודות תבניות, ע
 המעסיק.

 7. הקמת פיגומים מחלקים מובנים (״קוזלוח״), שסופקו
י המעסיק, בעבודות תבניות עד לשלושה מטר גובה, ההקמה ד י  על־

 ע״ח הקבוצה.

 8. העברת הפיגומים הנ״ל מקומה לקומה וממבנה למבנה,
 ע״ח המעסיק.

 כולל הכנת התבניות למ2
 בלירות

 1. תבניות לפלטות יסוד 13.80
 2. עמודים ביסודות 40.00
 3. קורות יסוד בגבהים שובים 21.80
 4. עמודים בדלים כולל התקנת משולשים 33.30
ן קירות בנויים כולל פינות 22.10  5. עמודים בי

 6. תקרות בטון רגילות, ממולאות
 בארגזי ספן או בלוקים 15.00
 7. תבנית שפה על קירות בנויים 19.95
 8. קירות בטון רגילים 24.75
 9. קירות לבניה באבן - התקנה מצד אחד 21.20

 10. קירות לחדר מדרגות, לרבות עבודת
 המשטחים הניצוקים עם הקירות —

 שכר ממוצע 27.75
 11. קירות ומשטחים לרבות תבניות

 למדרגות הניצוקים כנ״ל 35.15

 12. קירות לחדרי מדרגות ופירים
 למעליות בלבד 25.25

 13. משטחים למדרגות בלבד הניצוקיפ
 בנפרד 31.20

 14. משטחים למדרגות לרבות תבניות
 למדרגות הניצוקים כנ״ל 52.75
 15. התקנת מסגרות לפתחים 25.30
ות 36.25 י  16. קורות ותבניות שפה תלו
 17. חגורות עוברות על הפחחים 29.20
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 בלירות

 ד. יציקה בתנאים הנ׳׳ל כשהבטון מיוצר
 באתר הבניה 57.30

 ה. יציקה באמצעות מעלית ויפונקה,
 כשהבםון מובא מהחוץ כולל הכנת דרכים 43.90

ל כשהבטון מיוצר י  ו. יציקה בתנאים הג
 באתר הבניה 66.15

ה ב א ש מ ן ב ו ט ת ב ק י צ  6. י
 א. יציקת תקרות, צוות של 11 איש 16.05

 ב. יציקת קירות, צוות של 13 איש 19.75

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

ת ו א נ ת ב ו ד ו ב  ה. ע
 הגדרת התנאים:

ת ו ר ו ג ת ה ד י ד  מ
י הבנאים: ד י י י עבור בניה על הגורות שלא נעשו על  פיצו

 1. מסביב לבנין בגובה הפתהים - 1/3 משטח החגורות.
 2. החגורה מתחת לגג אינה נמדדת.

 3. חגורות בודדות מעל לפתחים - מדידה מלאה.
 4. גמלונים נמדדים - בסים x הגובה (שטה בפול), כולל

 שורת גמלונים צמודים.

 5. מדידת החללים — מלאה — כולל שטת ארגז התריס.

ן הפתחים. ן חללים בארונות וממח־ות (״נישות״) כדי  6. די
י  פחח שהוא למעלה מ־4 מ2 נמדד לא יותר מ־4 «2. בתנאי שבנה שנ

, אם בנה מצד אחר בלבד, ישולם לו עד 2 «2. פ״ פי  ״גלי

 ד. בניית שקע תקע ״שטרבות״ נוסף למדידת שטח ה״שטר־
 בות״, יש להוסיף 15 ס׳׳מ לבל צד ולכל גובה הקיר, כלומר: כאשר

 בנו ״שטרבות״ משני הצדדים יש להוסיף 30 ס״מ.

 8. בבנייה בין עמודים יצוקים, אם הבלוקים הם בקו העמו־
 דים, יש לנכות את שטח הבטון. אבל אם עמודי הבטון בולטים מהקיר

 או הבלוקים בולטים מהעמודים אין מנכים את שטח הבטונים.

 9. סידור פיגומים מחלקים מוכנים (״קוזלות״ וכדו׳) והרמת
 הפיגומים בזמן הבניה לפי הצורך — עד 3.00 מטר בניה בפנים,

 ע״ח הבנאים.

 10. מבנים מיוחדים — בקירות פנים עד 3.00 מטר גובה
 ובקירות חוץ עד 3.5 מטר גובה ממוצע מעל פני הקרקע, לא חלה
 תוספת לגובה. למעלה מכובה זה חלה תוספת גובה. התוספת היא
 לבל מטר, כגון: לראשון 6%, לשני 13%, לשלישי 20%, בכל מטר
ן הצדדים — אגודת פועלי הבנין או ועד  נוסף ישולם לפי הסכם בי
 הפועלים. תופפת זו אינה כוללת את התשלום עבור העלאת החומרים

 לגובה.

 11. הכנת הפיגומים והעלאתם מקומה לקומה ע״ח הקבלן.

 12. לקומה ב׳ — תוספת 20% עבור העלאת החומרים. לבל
 קומה נופפת מעל לשתיים הראשונות — 10% נוספים על זו שלפניה,

 בסיס החישוב לפי השבר בקומת קרקע.

ן ו ט ת ב ק י צ ת י ו ד ו ב  ד. ע
 הגדרת התנאים:

 1. השכר הקבלני כולל עבודת צוות הפעלת הציוד, הכבה
. י ידנ י ו  ופירוק דרכים, רטט טכאנ

י עבור ימי העבודה המקו״  2. השכר הקבלני כולל את הפיצו
 צרים בערב־ חג ושבת.

גו כולל פידור הפיגום למעלית, החלקת פני רצפה  3. אי
 וגג, הערבל והוצאת הדלק ע״ח המעסיק.

 4. הזמן המוקצב להעלאת חומרים מתייחס לגובה של 4-5
 קומות על עמודים. מעל לגובה זה יש לבחון עד כמה זה משפיע על

 משך הזמן של עבודת הקבוצה.

 5. סוגי יציקת בטון שלא פורטו — לפי הסכם עם אגודת
 פועלי הבנין או ועד הפועלים.

ן ו ט ת מ2 ב ק י צ י י ל נ ל ב ר ק כ  ש
 בלירות

ד ו ס ת י ו ט ל  1. פ
 א. יציקה ישירה מעגורן לתבנית הפ־
 לטח, כשהבטון מיוצר באתר הבניה ומובא
 מהתחנה בעגורן, כולל עיבוד השיפועים,

 קיבול הסל 500 ליטר 39.00

ד ו ס ת י ו ר ו ק ם ו י ד ו מ  2. ע
 א. יציקה הנעשית בדליים מארגז,
 הבטון מובא מהחוץ לרבות הכנת דרכים

 ויתר הסדורים. 106.15

129.30 

101.70 

 ב. יציקה כנ׳׳ל, בשהבטון מיוצר באתר
 הבניה, קיבול חסל 250 ליטר

ה מ ו ק ם ב י ד ו מ  3. ע
 א. יציקת עמידים בדליים מארגז או
 מיפונקה כולל הסדורים הנאותים ליציקה,

 כשהבטון מיוצר במקום 148.35

 ב. יציקה בנ״ל, כשהבטון מובא מהחוץ,
 קיבול הסל 250 ליטר

ם י נ ו ג ג ת ו ו ר ו ג  4. ח
 א. יציקה בדליים מארגז או מיפונקה
 כשהבטון מובא מהחוץ, בולל חםידורים

 ליציקה 218.45

 ב. יציקה כנ״ל, בשהבטון מיוצר באתר
 הבניה 261.70

ן ו ט ת ב ו ר ק  ת
 א. יציקה ישירה נזהעגורן לתקרה,
 הזרוע מכסה את שטח חגג, כשהבטון

 מובא מהחוץ, קבול חסל 500 ליטר 19.30

 ב. יציקה בנ״ל, קיבול הסל 350 ליטר 27.85
 ג. יציקה בנ׳׳ל כשהזרוע איבה מכסה
 את בל שטח הגג, כולל הכנת דרבים,

 קיבול הסל 500 ליטר 37.95

.5 
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: על התעריפים הב״ל יש להוסיף תוספות ידקד החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

 20x206בניה בבלוקים . 40x שתחתית הבלוק מלאה והטיט
 מכסה אח כל שטח הבלוק והמשקים מלאים (סוגרת מלאות) — חופפת

 0.10 מ2 לבל מ2.

 ד. שלוש מריחות טיט ברוחב של תחתית הבלוק — תוספת
 של 0.05 מ2 לכל מ2 בניה.

, עיבוד התפרים 4 0 x 20.8בניה נקיה בבלוקים ששטחם 
 בשתי וערב תוך כדי בניית הקיר —

 עיבוד מצד אחד תוספת לשכר הקבלני 0.75 מ2 לכל מ2 בניה.

 עיבוד משני צידי הקיר תוספת לשכר - 25•! מ? לכל מ2 בניה.
 מודדים אח השטח המעובד בלבד.

י  9. עבור הנחת מדרגות רתומות מצד אחת בקיר ומצד שנ
י קרשים, אורך המדרגה כולל הראש - עד 1.40 ד י י  נתמכות על
 מטר — 2.50 מ2 בניה לכל מדרגה. הכנת התבנית והמשענת למדרגות

 ע״ת המעסיק.

 10. עבור הנחת מדרגות על משטחים יצוקים 1.60 מ2 בניה
 לכל מדרגה.

׳ ׳ ם י ט ס ק י ר פ  ״

 1. הנחת ״פריקםט״ על הפתחים, כולל הרמה מהרצפה ישולם
, העובי 20x20 ס״מ. 2 מ ! בניה ל  0.65 מ

 2. התקנת ״שטורים״ לפתחים ישולם 0.87 מ2 בניה ל«1.

ר״ שאורכו פחות ממטר - נמדד מ!.  3. ״פריקסט״ או ״שטו

ח י ת ט ו ד ו ב . ע  ו

 הגדרת התנאים:

 1. ביפוי חול לטיח ע״ח הקבלן.

 2. מקצועות (קנטים) וחריצי מים כשהחריץ הובן בבטון,
 4 מקצו  מ! - נמדד חצי מ2 טיח נוסף לשטח. אין משלמים עבור 6-

 עות (קנטים) בפינות החיצוניות של הבנין; היתר נמדד.

 3. מדידת חללים, כולל שטח הארגו לתריס מתקפל: עם
ף נמדד. חלל שהוא פחות .שטחהגלי  גליםים — מלא, בלי גליפיס—חצי
 ממ2 נמדד 1 מ2. חלל שהוא למעלה מ־4 מ2 נמדד לא יותר מ־4 מ2.

 כשהמשקוף בולט — מדידה מלאה.

 4. במדפסת - נמדד השטח והתוספת למקצועות (קנטים),
 סינור או מעקה שגובהו פחות ממטר נמדד מטר.

 א. מעקר במרפסת ובחדר מדרגות וכדו־ - נמדד השטח
 והתוספת למקצועות (קנפים).

י  ב. אם היקף המעקה הכולל טיוח שני הצדדים ופנ
 המעקה הוא פחות ממטר, בל מ! מעקה במדד מב שטח.

 ג. במקרה שהורכבה משענת ברזל או בל מעקה ברזל
 אחר, בפני המעקה הבנוי או היצוק לפני הטיוח, יש
 להוסיף 0.50 מ2 שטח לכל מ! מעקה, נופף למפורט

, בי.  בסעיפים אי

 ד. כאשר מטייחים צד אחד בלבד של המעקה, אפ גובה
ימדד 0.50  המעקה הוא פחות מחצי מטר, כל מ! מעקה י
 מ2. אם הגובה הוא למעלה מחצי מטר, כל מ! מעקה

 ימדד 1 מ2 שטת.

 13. עבור העלאת טיט בלבד, יש לשלם שליש מהמחיר הקבלני
 המשולם עבור העלאת כל ההמרים לבניה.

. י  14. המדידות - ממרכז אחד של עובי הקיר למרכזו השנ

 15. סוני עבודה שלא פורטו, מחיריהם יקבעו לפי הסכם עם
 אגודת פועלי הבנין המקומית, או ועד הפועלים.

 16. עבור התאמת הלבנה או הבלול, האחרון במחיצות בעובי
 עד 10 ס״מ הנבנות מתחת חקרה או קורה וחיזוק המחיצה מצד אחד —

 0.25 מ2 למ! בב״ל משני הצדדים 0.40 20 ל«1.

 17. עבור בניה הבולטת מהקיר — תוספת 0.50 מ2 לכל מטר
 אורך בליטה. שטת הבליטה נמדד.

 18. לבניה בהדר המדרגות יש להוסיף 0.25 מ2 לכל מ2 בניה,
 נוסף לאחוזים הביתנים לגובה, ובהתאם לסוג הבניה.

 19. בניית מעקה על מדרגות יש להוסיף 1 מ2 לבל מ2 בניה,
 נוסף לאחוזים הניתנים לגובה בהתאם לסוג הבניה.

 20. בניית מעקה על מרפסת, פחות המטר גובה נמדד מטר גובה•

 21. במקרים בהם הבנאים אינם מניחים את המדרגות, יש
 להוסיף עבור בבייח הקיר שרותמים בו את המדרגות — 0.50 מ2

 לכל 1 מ2 בניה.

״ ג ג ו ט י א ם ״ י ק ו ל ב ה ב י נ  ב
 הגדרת התנאים:

 1. בניית קידות חוץ בבלוקים בגודל 50 א 30; עובי הקיר
י למ2. ״  15-17 ם״מ ומחיצות בכל עובי שהוא — 9.20 ל

 2. בניית קירות חוץ - 50 ^ 30 בעובי 20 ס״מ - 10.35
 לירות למ2.

x20 x 20 - 10.90 5 0 ח קירות חוץ - בבלוקים . י י נ ב 3 
 לירות למ2.

ית קירות בעובי 12—13 ס״מ, גודל הבלוק כנ״ל — י  4. בנ
 8.55 לירות למ2.

ית מחיצות בבלוק x 20 50 ס״מ - 8.95 לירות למ2. י  5. בנ

 6. הרטבת הבלוקים ע״ח הקבלן.

 7. על הקבלן להמציא לבל קבוצה מכשיר מתאים או מיוחד
 לניסור הבלוק.

 8. השבר הקבלני כולל מריחת הטיט לכל שטה המשק (פוגות
 מלאות).

די י  9. השכר הקבלני כולל ניסור והתאמת חתיכות על־
ו בולל ניסור בלוקים נ ן - אי  הפתחים ובשורה, לאורך ולרוחב הבני

 על מנת להגיע לגובה המיועד.

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

ן ו ט ב ם מ י ק ו ל ב ה ב י נ  ב

1 לירות ל«2 2 . 8 0 x 2 0 x 2 0 - 1  1. בלוקים 40 בקירות 5
 2. בלוקים כנ״ל מלאים 15.55 לירות למ2
20-10x40-50 1 לירות למ2 2 . 1 0  7.3פלטות —

 4. בלוקים כנ״ל במסד שברובו מתחת
 לפני הקרקע 15,55 לירות למ2

 5. בלוקים מלאים במסד שברובו מתחת
 לפני הקרקע 21.90 לירות למ2
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 5. טיוח קירות פנים בלי טיוח תקדה - פחות 5% בסוגי טית
 המוגדרים בסעיפים 1, 2, 3.

 6. שמת תקרה בלבד, באה תוספת תשלום, גובה התוספת
 ייקבע על פי הסכם.

ן עושים אי ו באה התזה עליונה (שפריץ) ו  7. טיוח חוץ שעלי
 את השכבה השניה, פחות 10% בהתאם לסוג.

 8. טיח מלט בבריכות, כולל קירות

 ורצפה, כולל התזה, השלכה והחלקה 18.70 לירות למ2

 9. השלכה ומריחת הקיר מתחת לטיח

 בטיח ״צמנט״ - אטימות גגד רטיבות 5.10 לירות למ2

 10. התזה מתחת לטיח 2.70 לירות למ2

 11. התזה עליונה (שפריץ) עד 6 ק׳׳ג
 למ2, מלט לבן 5.75 לירות למ2

ג  12. התזה עליונה (שפריץ) עד 8 ק״
 למ2, מלט לבן 6.45 לירות למ2

ונה לחוצה 6 ק״ג למ2,  13. התזה עלי
 מלט לבן 8.20 לירות למ2

 14. התזה עליונה לחוצה 8 לךג למ2,
 מלט לבן 8.55 לירות למ2

ג  15. התזה עליונה ממלט אפוד עד 6 ק״
 למ2 5.20 לירות למ2

 16. כנ״ל עד 8 ק״ג למ2 6.25 לירות למ2

 17. עבור התקנת זוית ברזל פינתי ישולם 14.50 לירות, כנ׳׳ל
ן - 15.40 לירות ליחידה. השטח נמדד, המקצוע (הקנט)  בקירות ביטו

 לא.

: על התעריפים הנ״ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

: ת ו ר ע  ה

 1. השכר הקבלני להתזה עליונה במלט לבן, חומר ״קוורץ׳׳
 או צבעים שונים, איבו בולל הכנת התומר היבש וערמבד במצב יבש.

 2. שטח עמוד נמדד לפי היקפו (כל הצדדים ביחד) מוכפל
 בגובה, לרבות המקצועות (קנטים). מטר גובה של עמוד שהיקפו

 פחות מ־מ2 נמדד 1כ!2.

ט״ לבן. ן ״צמנ  3. השכר הקבלני להתזה עליונה בצבעים כדי

 4. שטח הטית במטמורים מעל גגונימ (אינטרסולים) נמדד
 פי שלושה.

ת (״נישות״) נמדד בפול ו  5. שטח הטיח בארונות, ובממחי
 נוסף למקצועות.

 6. ארונות אויר, תאים למעליות ובדו׳ ששטחם האופקי
 פחות מ־מ2, שטת הטיח בקירות ובתקדה נמדד כפזל נוסף למקצועות.
ן 1 מ2 ל־2 מ2 שטה הטיח במדד פי אחד וחצי.  תאים כנ״ל ששטחם בי

 למעלה מזה דיבפ כדין הדר מדרגות.

. בכל המקרים הנ״ל הקמת פיגומים ע״-ח המעסיק. 7 

 5. גמלונים - נמדדים בסיס x (כפול) הגובה (שטח כפול).

 6. התיקונים בטיח אחרי הריצוף ואחרי כל עבודות מלאכה
 ע״ח הקבלן. אם מניחים שיפולים, יש לגכות 10 ם״מ מגובה ההדר.
ן לנכות מגובה החדר. כמו כן יש לנכות כל שטח ן שיפולים, אי  אם אי
. אפ שטח החרסינה ׳ פ, כגון: שטח החרסינה וכדו יחי ן מטי  הקירות שאי

ן מנכים. ר הוא פחות מ־1 מ2, אי  על בל קי

 7. ׳• עבור תיקוני טית מעל לשיפולים (פנלים) ומסביב לאריחי
 חרסינה - 1 מ! תיקון נמדד 3/ 1 מ2 טיח.

ן תשלום עבוד מקצועות (קנטים)  8. בבל צורות התזה אי
 פרט להתזה עליונה לחוצה. עבור פחחים — המדידה כמו בטיח.

 9. הקמת פיגומים בפנים מהלקיפ מוכנים (קוזלות וכדו׳) עד
ח הטייחים. העלאתם מקומה לקומה, ע״ח ״  גובה של 3.0 מטר ע

 הקבלן.

 10. הקמת פיגומים בחוץ בכל גובה שהוא ע״־ה הקבלן.

 11. לטיוח תוץ יש להוסיף 0.10 מ2 לכל מ2 טיח נוסף לאחוזים
 הניתנים עבור העלאת החומרים לגובה, בהתאם לטיב הטיח.

 12. לטיח בחדר מדרגות יש להוסיף 0.20 מ2 לבל נזצ טיח
 נוסף לאחוזים הניתנים בהתאם לטיב הטיח.

 13. לקוביה ב׳ — תוספת 15% לטיח פגים וחוץ, ולכל העבודות
 הנעשות בטיח בגובה זה (עבור העלאת התמרים), לכל קומה נוספת
 שמעל לשתים הראשונות - 10% נוספים. התוספת הנ״ל לקומות לא

 כוללת את התוספת הנזכרת בסעיפים 11, 12.

 14. באולמות גבוהים הלה תופפה לטיח פנים, החל מ־3.0
 מטר גובה; התוספת היא 5% לכל מטר שהוא למעלה מ־3-0 מטר
 זזראשונימ ועד לתקרה כגון: המטר הראשון 5%, השני 10%, השלישי
 15%. הקמת הפיגומים ע*ח הקבלן. בחוץ כנ״ל. התוספת הנ״ל אינה

 בוללח את התשלום עבור העלאת החומרים.

 15. עבור חיתוך מקצועות(קנטים) במבנים שהרצפוח תלויות,
ן לגבי עיבוד תפר התפשטות.  מ! מקצוע (קנט) 0.50 מ2 טיח. הוא הדי

נות חדות,  16. עבור התוספות השונות הניתנות למקצועות, פי
׳ יש לשלם לפי השכר הקבלני שנקבע  פתחים, ארונות, גמלונים וכדו
 לאותו סוג טיח שמבצעים במבנה זה, לרבות התוספת הניתנת לקומות.

ן הקידוח והתקרה ישולם 0.12 מ2  17. עבור חיתוך המגע בי
 לכל מ!, לפי השבר הקבלני שנקבע לטיח סעיף 2 במחירון.

 18. הלבד (פילם) פ״ת הקבלן.

ח י ת ט ו ד ו ב ע י ל נ ל ב ר ק כ  ז. ש

 1. טיח רגיל, 2 שכבות, סרגל בכיוון
 אחד השכבה העליונה ״פילס״ לאחר שהראשונה

 ־זתיבשה, פינות חדות 9.20 לירות למ2

 2. טיח רגיל, 2 שכבות, סרגל בשני
ונים, השכבה השניה לבד (פילס) לאחר ו י : 

דות למ2 נות חדות 10.15 לי ה התיבשה, פי  מרמשלנ

 3. טיח פסים, פלס מים, פינות חדות,
 זהשבבה השניה נעשית למחרת, עד 18 מ״מ

 !ובי 13.20 לירות למ2

 4. טיוח תקרת רשת ״אקםפנדיט״ — תוספת של 0.60 מ2 לכל
 !2 טיח בהתאם לפוג. כנ״ל על שטחים קטנים — תוספת של מ2 לכל מ2

 •יח חקרה.
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 14. בכל מקרה שיש צורך להקטין את גובה הפנלים בידיים
ף זה חל גם על ד התשלום לפי ה!6כם. סעי עו  מגיע.תשלום מיוחד. שי

 הגבהות.

 15. בעד מ! התאמת מרצפות למדרגות, תפר התפשטות, דלת .
 החת וברו׳ גמרר 0.50 מ2 ריצוף.

׳ בשיפועים, תוספת 0.30 מ2  16. ריצוף מרפסות, גגות וכדו
 לכל מ2 ריצוף.

 17. • בעד התאמות סביב צבורות, אבזרים אחרים — מבור כל
 התאמה 0.50 מ2 ריצוף.

 18. בעד הרמת הטיט בלבד לקומוו! יש לשלם שליש מהאחו־
 זים המשתלמים עבור העלאת כל החומרים לריצוף.

 19. אולם ששטחו למעלה «־100 מ2 באה תוספת בכל גודל
 המרצפת. התוספת לפי הסכם.

 20. אם מתקינים אמבטיה בחדר הרחצה, יש למדוד את שטחה,
 וכן יש למדוד את שטח התא במקלחת כשאין מרצפים אותו. במקרה

 זה אין מודדים התאמות.

 21. רצוף גומתיות בגובה הרצפה, תוספת 0.50 מ2 לבל אחת.
 השטח גבזדד.

ר י ת ק ו פ צ ר מ ה ו נ י ס ר  ח
דות למ2 י קירות בחרסינה שחמט 33.60 לי  1. ציפו

דות למ2 י קירות בחרסינה בקווים ישרים 37.80 לי  2. ציפו

י קירות במרצפות 15x15 — פחות 20% מהשכר  3. ציפו
 הקבלני לחרסיבה, בהתאם לצורת הציפוי, שחמט או קווים.

י קירות במרצפות 20x20 — פחות 30% מהשכר  4. ציפו
י - שחמט או קווים.  הקבלני לחרסינה, בהתאם לצורת הציפו

 64.05.5ציפוי קירות בתדסיבה בגודל 10x10 לירות למ2

 6. התקנת סבוניה יחידה, כולל חציבת
 החור בקיר בלוקים או לבנים (ולא בבטון)

דות למ2  ישולם 13.15 לי

 7. התקנת סבוניה כפולה, לפי התנאים
 הנ״ל 18.95 לירות למ8

 8. התקנת סבוניה כפולה, חצובה בקיר
 בטון 27.50 לירות למ3

 9. התקבת םבוביה יחידה חצובה בקיר
 בטון 17.00 לירות למ2

 10. התקנת קולב 13.15 לירות למ2

 11. קידוח חור בחרסינה fin 0.12 במרצפת קיר 0.14 בל2
 לכל אחד (גם אפ החור הוא בין שתי מרצפות).

י קירות בחרםינה בגובה מעל 1.8 מטר מהרצפה  12. בעד ציפו
 עד לגובה של 3 מטר מהרצפה, יש למדוד 1.10 מ2 לכל נ!2, מעל
ן אגודת פועלי  לשלושה מטר גובה; התשלום ייקבע על פי הסכם בי

 הבנין במקום או ועד הפועלים.

ת ״רובה״ בעבודת י נו בולל עשי  13. השבר הקבלני הנ״ל אי
 הריצוף וההרסינה.

 14. מיון המרצפות והחרפינוח על חשבון הקבלן.

ר י ת ק ו פ צ ר מ ה ו נ י ס ר , ח ף ו צ י ת ר ו ד ו ב  ח. ע
 הגדרת התנאים:

 1. בהנחת מרצפות, שיפולים (פגלים) בקומה ב׳ - ובכל
 עבודות הריצוף הנעשות בגובה זה — תוספת 20% עבור העלאת

 החומר. לכל קומה נוספת מעל לבי — תוספת 10% לזו שלפניה.

 2. בעבודת הריסה — תוספת 5% לשכר הבסיס, לכל קומה
 נוספת מעל לקומה הראשונה עבור העלאת החומר.

 3. כל נקודת שטח — חרסינה פחות ממ2 — נחשבת למ2 מלא.

׳ -  4. מקצועות (קנטים) והתאמות לציפויים, לארונות ובדו
 1 מי מקצוע או החאמה — חצי מ2 חרסינה.

 5. השכר הקבלני בחרסינה בולל התאמח מעל פני קערת
 השיש, אם צריך להתאים את החרסינה מסביב לקערה, יש למדוד

 בהתאם לסעיף 4.

ת ו פ צ ר  מ
 1. הנחת מרצפות 25x25 ו־3030^י 13.20 לירות למ2

ת מרצפות .20x20 עם שיפולים ח נ ה 2 
 (אינו כולל התקנת השיפולים) 15.55 לירות למ2

 י , בלי ש 2  20x .3הנחת המרצפות 0
 פולים 16.35 לירות למ2

 30.4חיתוך המרצפות 30x והשיפולים ע״ח הקבלן.

 5. השבר הקבלני בריצוף כולל 2 שיפועים במרפסת, הת
 אמות סביב הצנורות עד ל־4 חתי לדירה.

 6. הנחת שיפולים (פנלים) מדידה מלאה — 3.05 לירות
, כל צלע שיפולים שהיא פחות ממ! נמדדת מ!. 1 »  ל

 7. התקנת סף מברזל או משיש כולל התאמת המרצפות מצד
 אחד בלבד עד «1 ופחות נזמ! נמדד 1 מ!, ונחשב למ2 ריצוף. על זה
 יש להוסיף את התוספת עבור המעבר. התאמת המרצפות מצד שני

 של הסף נמדדת לפי סעיף 15 להלן.

 x 3 0 מ : הנחת מרצפות 30 בעובי שמעבר לסטנדרט ה ה ר ע  ה
פ הסכם. נתן תוספת, שיפור התוספת ע״  קובל, תי

 8. כל מעבר גם במקרים שאין משקוף יש להוסיף 0.50 מ2
 ריצוף (נוסף לשטח הריצוף). משקופים בולטים — בפול, כלומד 1 מ2

 תוספת לבל מעבר.

 9. שקע במקלחת - השטח נמדד (פחות ממ2 נמדד - מ2)
 תשולם תוספת של מ2 ריצוף לכל שקע.

 10. הגבהה של 21 ס״מ — תוספת לשטח 0.25 &2 למ1.

 11. הגבהה עד 10 פ״מ, כולל הבגיה, מ1 הגבהה — 1 מ2
 ריצוף. נוסף לזה נמדד הפגל והשטח הריאלי של הריצוף. כל צלע

 הגבהה שאורכה פחות ממ! נחשב למ1.

 12. אם מתקינים את ארונות המטבח מתחת לשיש עם המחיצות
 לפנ־ הריצוף, כל תא כזה בארון שהוא פחות ממ2 נמדד מ2.

 13. התקנת מרזב במרפסת, כולל חיצוב חור בבלוקים (ולא
 בבטון) - 0.85 מ2 ריצוף לחתיכה.
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 המעסיק ההכר

 תוספת בעד ותק במקצוע ובקרן 3.00
 זכויות נוספות ליציבים ולקבועים

 בקבלנות הפרטית 2.00
 ביטוח תוספת ותק והשלמת חופשה מימי

 מחלה 0.20
 דמי־מחלה 2.50

 נופש והבראה 2.50 0.4
פ במקרי פיטורים 0.50 י י צו  מענקי פי
 עזרה והלוואות לנזקקי שיכון 0.20

 פנסיה מקיפה 9.00 4.0
 פנסיה נכות־־מקצועית ושיקום 1.30

 ביטוח פנסיוני של התוספות לותק ולאשה 0.25 0.1
 ביטוח ימי שירות צבאי ומילואים 0.20

 מילגות לחינוך על יסודי, השתלמות ומחקר 0.20 ׳־

 סה״ב 32.00% 4.5%

ט בטבת תש״ם(8 בינואר 1980) ישראל כץ ״  י
 (תמ 3-107) שר העבודה והרווחה

9, 11,10, ישולם ,8 ,7  15. בסים השכר הקבלני - סעיפים 6,
 לפי הנחת חרםיבה בקווים ישרים.

: על התעריפים הנ׳׳ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום ה ר ע  ה
 1 באפריל 1979.

: ה ר ע  ה
 א. עבור התוספות הניתנות לעבודת הריצוף וההרםינה יש
 לשלם לפי השכר הניתן לאותו סוג עבודה, לרבות התוספת לקומות.

 ב. סוגי עבודה החורגים מהסטנדרט והתנאים המקובלים —
 השבר ייקבע על פי הסכם בין הצדדים.

 ג. השכר הקבלני להנחת מרצפות חל על אותם המקרים
נו י מחול ים, או מכל הומר דק אחר. אי לו  שמרצפים על תשחית מי

 חל על תשתית ממילוי חומר מחצבה, פסולת המרי בנין וכדומה.

ם ה י ת ו ר ט מ ן ו ר ק י ה ז ו ח ט א ו ר י  פ
 המעסיק החבר

 קרן חופשה 4.00
 השלמח־חופשה 1.70
 דמי־חגיס 3.50
 תוספת בעד אשה 0.95

 צו הרחבה לחניכים בענף הדפום, הכריכה רהצינקוגרפיה
״ז-1957 ים, תשי  לפי חוק הסכמים קיבוצי

: ן ו י ס נ ת ה פ ו ק  2. ת

 (א) שלושת החדשים הראשונים של עבודת החניך נחשבים
ון.  לתקופת נסי

י הצדדים די כל אחד משנ  (ב) תוך תקופת הנםיון הרשות בי
ע ימים, לאחר  להפסיק את עבודת החניך בהודעה מוקדמת של שבו

נתן הודעה מוקדמת של חודש ימים מראש.  שנח עבודה תי

: ך י נ ח ל ה י  3. ג
 גיל החניך יהיה בהתאם לחוק החניכות.

: ם י כ י נ ח ת ה ס כ  4. מ
ם בדי  המעביד רשאי להעסיק לפחות חניך אהד על כל ארבעה עו

 מקצועיים לפי ענפי העבודה.

: ת ו כ י נ ח ח ה פ ו ק  5. ת
 תקופת החניכות תהיה בהחאפ להוק:

ם י  שנ

 סדרות יד 3
 הדפסת בלט 3
לום 3  אופסט צי
 אופסט הדפסה 3
 אופסט (ריטוש) דיוח 3
 אופסט העתק לוחות 3
 אופסט זוטה 2
 כריכת ספרים 3

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 להוק הסכמים קיבוצים, תשי״ז—
י תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי  11957, אני מצווה כ
ן התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעירה לבין ההסתדרות הכללית  שבי
 של הנוער העובד והלומד, האיגוד ה:י.רצי של פועלי הדפוס, הבריכה
ט בניסן תשל״ט י26 באפריל 1979)  והצינקוגרפיה שיחתם ביום כ״
 ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מכפר 7016/79, כמפורט
 בתוספת, הורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו על בל החניכים
 והמעבידים בתעשייה ובמלאכה בישראל, למעט חניכים שתנאי עבודתם

 הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 פרק א׳ - כללי
ם י כ י נ ת ח ל ב  1. ק

 (א) החניכים יוזמנו לעבודה באמצעות שירות התעסוקה
.  הממלכתי

 (ב) לא תשלח הלשכה את החניך תוך שבוע ימים מיום קבלת
 ההזמנה, רשאי המעביד לקבלו שלא באמצעות הלשכה; על הלשכה

 לחת לחניך במקרה זה מכתב שליחה לעבודה.

׳ 63. מ , ע ז -  1 ס׳׳ח תשי
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ן ו י ון משולב עד צ ד צי  משולב ע
 התקופה (9. 7< טוב 10—8 טוב מאד

 כניסה 000 2 000 2
 לאחר 6 חדשים 300 2 300 2
 לאחר 12 חדשים (בחינה) 550 2 700 2
 לאחר 18 חדשים 850 2 050 3
נה) 50[ 3 400 3  לאחר 24 חדשים(בחי
 לאחר 30 חדשים 750 3 900 3

: ת ו ר ע  ה

״ל יש להוסיף הוספת יוקר ותוספות  (א) על התעריפים הנ
 שכר החל מיום 1 באפריל 1979.

ן טוב מאוד יקבל שכר לפי ו  (ב) תביך שסיים את חביבותו בצי
 סוג וי.

פי שבר עבודה לבועד עובד בענף הכדיכיה החל מיום  2. תערי
 1 באוקטובר 1978:

לב״ (חדשי) בלירות:  שבר יסוד ״משו

 התקופה שכר

 בכניסה 000 2
 לאחר 6 חדשים 250 2
 לאחר 12 חדשים • 500 2
 לאחר 18 חדשים 750 2
 לאחר 24 חדשים 000 3
 לאחר 30 חדשים 250 3
 לאחר 36 חדשים . 3.507

: ת ו ר ע  ה

״ל יש להוסיף תוספות יוקר החל מיום  (א) על התעריפים הנ
 1 באפריל 1979.

״ל בדפוס ובכריכיות הם חדשיים ומת־  (ב) תעריפי השכר הנ
 ום הלימו י  יחסים לשבוע עבודה בן חמישה ימים לסי 8 שעות ליום ו

יכות.  דים בהתאם לחוק החנ

 פרק ח׳ - חובות ההנהלה והחניך
: ך י נ ח י ה פ ל ד כ י ב ע מ ת ה ו ב ו  1. ח

 (א) להעסיק את החניך עד לחום תקופח החניכות.

 (ב) להדריך אח החניך בעבודה המעשית לפי תכנית הלימודים י
 בהתאם לחוק.

 (ג) להבטיח לחניך הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש בה בדי
ד מפקח ן המעבי  להקנות לו את המקצוע תוך תקופת החניכות; אי
יב הוא להטיל חובה ן על עבודת החניך ואיבו מדריך אוחו, חי  במישרי
 זו על אדם אתר במפעל; משהסכים אוחו אדם לקבל על עצמו את
יב הוא למלאה כאילו היה המעביד, אולם הטלת החובה  החובה חי

ד עצמו מאחריות מלאה. ן בה כדי לפטור את המעבי י  באמור א

ת  (ד) לשחרר אח החניך מהעבודה כדי לאפשר לו לבקר בכי
ו לפי חוק החניכות, מבלי לנכות נים ולהיבחן כמוטל עלי י  םפר לתנ

 משברו.

 (ה) אם כתוצאה מיום הלימודים בבית הספר לחניכים לא
ות ישולם שכרו עי  מגיע החניך למלוא מכסת שעות העבודה השבו

 כאילו עבד שבוע מלא.

 פרק ב׳ - סדרי עבודה
ה בהתאם לחוק — 40 שעות בשבוע. הי  1. יום העבודה של החניך י

ך יועסק במשך חמישה ימים עבודה, 8 שעות בכל יום, י  במקרה והחנ
מי עבודה לפי התעריף המופיע בהסכם זה.  ישולם לו שכר בעד ששה י

 פרק ג׳ - הרכב השכר
 ה חדשי כנהוג אצל העובדים המבו הי  1. שכר העבודה של החניך י
ה לפי ההת הי ף י ה מורכב משבר משולב; מבנה לוה התערי הי י  גרים ו
נות שתערכנה  קדמות המקצועית של החניך בהתאם לתוצאות הבחי
 אחת לשנה, על פי תעודה של משרד העבודה או של ב־ח הספר המק

 צועי לדפוס.

נים הבאיש: ו יקבעו 2 דרגות לפי הצי נות י  בבחי

ב (9, 7). ן טו ו י  (1) עד צ

ן מעולה (10). ו י  (2) עד צ

ים יש לראות זאת י נ נות הבי  במידה והחניך מקבל כמעט טוב בבחי
; תוספת שבר לאחר חצי שנה הראשונה ו י ב״ (8) לגבי שב ן ״טו ו  כצי
 של עבודת החניך תהיה ללא בחינות, אוטומטית ושווה לכל החניכים.

י י ידחה ע ך י י ן לחנ ו  2. אפ מועד הבחינה השנתי לקביעת הצי
ך, ישולם לחניך י  משרד העבודה או גורם אחר, שלא באשמת החנ
ך היה ן החדש וזאת רטרואקטיבית מהיום שצרי ו  שכרו בהתאם לצי

 להיבחן, אך לא יותר מאשר 3 חדשים רטרואקטיביים.

י משברו, כדי כו י י נ ד ישחרר אח החניך מהעבודה מבל  3. המעבי
ו בחוק החניכות (סעיף 22); תשלום  לאפשר לו להיבחן כמוטל עלי

 זה יבוצע במידה שהחניך יגיש אישור על השתתפותו במבחן.

ימו שנת לימודים או יותר בדפוס  4. שכר עבודה לתלמידים שסי
ה כדלקמן: י ה  ונקלטו בעבודה י

ח שלמד שנה בבית ספר כי ו י  (א) חניך שיתקבל לעבודה ו
ו כשל חניך מתקדם בוותק של ששח חדשים ר כ ה ע הי  מקצועי לדפוס י
ו טוב ומעלה יהיה ו בגמר השנה הי י נ ו  במקצוע; חניך כנ״ל, אשד צי

דה במקצוע. יך לאחר 12 חדשי עבו  שברו כשל חנ

ת ספר י וכיח שלמד שנתיים בג י  (ב) חניך שיתקבל לעבודה ו
ך בוותק של 18 חדשים בהתאם י ה שכרו כשל חנ הי  מקצועי לדפוס, י

ן ביח־הספר. ו  לצי

ח בי סיים 3 שנות לימוד כי ו י  (ג) החניך שיתקבל לעבודה ו
 י ים תקופת חנ ה שכרו כשל חניך שסי הי  בבית־ספר מקצועי לדפוס י

ו סוג הי. נ י י  כות, דה

ח לימוד ו וכיח כי סיים 4 שנ י  (ד) חניך שיתקבל לעבודה ו
בד סוג וי. ה שכרו כשל עו הי ת ספר מקצועי לדפוס י  בבי

ן ו ח שלמד שנה בכיתת הכו כי ו י יך שיתקבל לעבודה ו  (ה) חנ
ה שכרו כשל חניך מתקדם הי  או חביבות מודרכת במקצוע הדפום י
ח הלימודים. נ ם ש י ת ון שקיבל ב  בוותק של שנה בעבודה ולפי הצי

 פרק ד׳ - תעריפי שכר
פי השכר לחניכים בענף הדפוס ובמקצועות הכריביה  1. תערי
ו ההל מיום 1 באוקטובר הי י ו ו ו חדשיים וישתנ הי  והצינקונרפיה י

 1978 כדלקמן(בלירות):
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י להוראות המעביד שניתנו בזמן ז ו ת ח ו  (3) אי צי
 העבודה ובקשר לעבודה.

 (4) הפרה חמורה של משמעת.

 (5) אי הופעה לבית הספר בלי סיבה מספקת.

תו  (6) אי התקדמות בעבודה או בלימודים עקב התרשלו
 של החניך.

 (7) סגירת המפעל או המחלקה בה עבד החניך.

יך שפוטר כב״ל רשאי לדרוש בירור והצדדים  (ב) (1) חנ
ו בהתאם למסקנות הג נ י ר ו רו  להסבם חייבים להופיע לבי

 הבירור.

 במקרים המסומנים בפסקה (א)(1) עד (5), של סעיף
ן צורך במתן הודעה מוקדמת של פיטורים והרשות  זה אי
 בידי המעביד להפסיק אח עבודתו של החניך עד לבירור;
יך כאמור בפסקה (א)(1) י תופסק עבודתו של החנ ה כ הי  ו
צא נקי מכל י ף זה והחניך עמד לבירור ו  עד (5) של סעי
וכו דמי הבטלה משכרו נ  אשמה, יוחזר לעבודתו ולא י

 של החניך.

ף כים לפי פםקה (א)(6) ו־(7) של סעי י  (2) פיטורי חנ
ד לחת לחניך הודעה מוקדמת של יבים את המעבי  • זה מחי
ים י קו  חודש לאחר תום תקופת הנםיון; תוך תקופה זו י

 בירור בנדון.

ם י ר ו ט י י פ י ו צ י פ ם ו י י ו צ י ק פ נ ע  3. מ

ים לצה־ל י יתנ  (א) חניך שגמר את תקופת החניכות במפעל ו
  יקבל מענק גיוס מיוחד בשיעור של חודש ימים לפי משכורתו האחרו

בעד תקופה החניכות.  נה ו

 חניך אשר סיים חניכות במפעל שבו עבד רק חלק מתקלפת
. דתו ים כנ׳׳ל יחסית לתקופת עבו  החניכות יקבל חלק ממענק הגי

דה בהתאם ן ישולמו חודש לכל שנת עבו י פיטורי י צו  (ב) פי
 לחוק.

י י צו ים אח חניבוחו במפעל כפועל ולא קיבל פי  (ג) חניך שסי
ן יהנה מכל זכויות הותק מיום תחילת עבודתו במפעל כחניך,  פיטורי
ום תחילת עבודתו במפעל  לרבות תשלים יתק וחישוב חיפשה מי

 כחניך.

 נספח להסכם עבודה קיבוצי כללי לחניכים
 במקצוע הדפום העובדים שלושה ימים

 ולומדים שלושה ימים
ה ד ו ב י ע ר ד  1. ס

 יום עבודה של החניך יהיה בהתאם לחוק ביום שישי 6 שעית, יבבל

 יום 8 שעות עבודה.

ר כ ש ב ה ב ר  2. ה

 שנת עבודה ולימודים משולבת תיחשב כשנה לצורך חישוב ותק
 בעבודה.

 ילקוט הפרסומים 2609, י׳׳ב באדר תש״ם, 29,2.1980

יך תיך תקופת לימוד המק י רשאי לפטר חנ נ י ד א  (י) המעבי
. י ף 2 בפרק ז ע, פרט לקבוע בסעי  צו

ד ישתתף בהוצאות ההשתלמות המקצועית של  (ז) המעבי
ת ספר לחניכים, אגדה, ספרי לימוד, אבזרי לימוד בסך יך בבי  החנ

צע בטוף תקופת העבודה של שנה. בו  200 לירות לשנה; התשלום י

: ה ל ה נ ה י ה פ ל ך כ י נ ת ת ח ו ב ו  2. ח

י ו מטעם המע י  (א) על החניך לבצע אח העבודות המוטלות על
ד והקשורות עם ליכוד המקצוע.  בי

ו להישמע  (ב) על החניך ללמוד בשקידה אח המקצוע ועלי
ו  בעת העבודה להוראית המעביד או העובד הממונה על לימודי

 המקצועיים.

ת י לצי  (ג) על החניך להתנהג לפי הכללים המקובלים במפעל ו
ד הנוגעות לסדר ומשמעה בעבודה.  לבל הוראות המעבי

 (ד) על החניך לשמור על סודות המפעל.

 (ה) על החניך לבקר בקביעות בבי״ם לחניכים.

 (ו) על החניך להיבחן כל שנה בהתאם לחוק.

 פרק ר - תנאים סוציאליים
: ת י ת נ ה ש ש פ ו  1. ח

 כל הביך יקבל חופשה שנתית של ששה עשר ימי עבודה בהתאם לחוק
ו לחניך ברציפות. נתנ י  עבודת הנוער, שלפחות 10 ימים מהן י

: ה א ר ב  2. ה

מי הבראה של החניך בשנה,  על נותן העבודה לשאת בהוצאות 7 י
ר ההשתתפות בדמי ההבראה יהא לפי עו ת לחלקי שנה; שי  וכך יחסי
 מחיר יום ההבראה הנהוג לגבי עובדים מבוגרים; על החניך להציג

 אישור מתאים.

: ם י י ל א י צ ו ם ס י א נ  3. ת

 כל ההנאים הסוציאליים הנהוגים לגבי הפועלים המבוגרים העובדים
ינתנו גם לגבי החניכים (דמי מחלה,  במפעל ולא הוזכרו בהסכם זה י
ת עבודה מי שמחה, שעו  בגדי עבודה, חלב, חופשת חגים, מענק חג, י
 בערבי חגים, בחול המועד, דמי נסיעה, השלמת שכר במקרה של

 תאונה בעבודה וכוי).

 פרק ז׳ - פיטורים
: ך י נ ח י ה ״ ל ע ע פ מ ת ה ב י ז  1. ע

ו אלא בגלל סיבה  החניך איבו רשאי לעזוב את המפעל בתקופת לימודי
ת ומספקת כגון: מהלה, העברת המפעל למקום ישוב מרוהק י נ  רצי

 וכוי.

: ך י נ ח י ה ר ו ט י  2. פ

 (א) אפשר להפסיק אח עבודת החניך בתקופת החניכות מסיבה
ת כמו: י נ  רצי

יבה או חבלה. נ  (1) ג

 (2) קלקול חומר או בלים במזיד.
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 צו הרחבה לנוער עובד ולחניכים כענף המתכת,
 החשמל והאלקטרוניקה

ים, תשי׳׳ז—1957  לפי חוק הסכמים קיבוצי

- ז ׳ ׳ י ש ם, ת י צי בו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קי
ן התאחדות צי הכללי שבי בו  11957, אני מצווה כי הוראות ההסכם הקי
 ר ש p י א ן ההסתדרות הכללית של העובדים ב ינים בישראל לבי  התעשי
, שנחתם ביום י  אל, הסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד בא״
 בו ני 1979) ונרשם בפנקס ההסכמים הקי ו ט בסיון תשל״ט (14 בי ״  י
ים לפי מספד 7019/79, כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות  צי
 המורחבות יחולו על כל החניכים והנערים העובדים והמעבידים
 בתעשיה ובמלאכה בישראל, למעט חניכים ונערים עובדים שתנאי

ים ומעבידיהם.  עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוצי

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

א) יבוא: ) , במקום סעיף קטן ״ י קר  1. בסעיף 21 להסכם העי

רות לשנת  "(א) הנהלת המפעל תשתתף בסך של ico לי
 בסיוע לחניך בעד רכישת ספדי לימוד שהחניך זקוק להם

״ . ו די  לצורך לימו

ם י ר ו ט י י פ י ו צ י  2. פ

ה 18 ימי עבודה בעד כל שנה משנות הי י הפיטורים י י צו ר פי עו  שי
 עבודתו באותו מפעל לאחר 1 באפריל 1979 וחלק יחסי לחלקי שנה

 (לאחר המועד הנ״ל).

 3. שכר עבודה במכונאות, חרטות, חשמלאות ומסגרות (פרם
ה: (תקופת החניכות שלוש שנים), שכר משולב (יומי) הי  למבנים) י
^ . ן ו  בלירות בהתאם לצי

ונים 10—9 נים 7—8 צי ו ן 6 ומטה צי ו  מצי
 התקופה אוקטובר 78 אוקטובר 78 אוקטובר 78

 בכניסה 63.00 63.00 63.00
 לאחר 6 חדשים 67.00 67.00 67.00
 בחינה לאתר 12 חדשים 73.00 77.00 80.00
 לאחר 18 חדשים 80.00 87.00 92.00

 לאחר 24 חדשים 93.00 100.00 105.00
 בחינה לאחר 30 חדשים 106.00 113.00 120.00

 4. שכר עבודה במסגרות מכבים (קונסטרוקציות ומוצרים לבנין)
ה (תקופת החניכות % 2 שבים) שכר משולב (יומי) בלירות בהתאם הי  י

. ן ו  לצי

- 1 נים 0 ו  צי
 אוקטובר 78

ונים 7—8  צי
 אוקטובר 78

ן 6 ומטה ו  מצי
 התקופה אוקטובר 78

 בכניסה 65.00 65.00 65.00
 לאחר 6 חדשים 72.00 72.00 72.00
 בחינה לאחר 12 חדשים 80.00 86.00 33.00

 לאחר 18 חדשים 95.00 100.00 111.00
 בחינה לאחר 24 חדשים 114.00 119.00 124.00

, עמי 63. ״ז  1 ס״ח תשי
 * ראה צו הרחבה שפורסם בילקוט הפרסומים 2114, תשל״ה, עמי
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ר כ י ש פ י ר ע  3. ת

ף שכר לחניכים בענף הדפוס החל מיום 1 באוקטובר 1978  תערי
מי עבודה בשבוע, בלירות)  (בעד 3 י

ון ן משולב עד צי ו  משולב עד צי
 התקופה 9, 7 (טוב) 10 (טוב מאד)

 כניסה 1,300 1,300
 לאהד 6 חדשים 1,509 1,500
נה) 1,600 1,700  לאחר 12 חדשים (בחי
 לאחר 18 חדשים 1,800 1,900
 לאחד 24 חדשים (בחינה) 2,000 2,100
 לאחר 30 חדשים 2,200 2,300

: ת ו ר ע  ה

וקר החל מיום ש להוסיף את תוספות הי ״ל י  (א) לתעריפים הנ
ל 1979.  1 באפרי

״ל לחניכים בדפוס הם חודשיים •ומתיה־ פי השכר הנ  (ב) תערי
ם. מי ע עבודה בן 3 י  סים לשבו

: ם י י ל א י צ ו ם ס י א נ  4. ת

ת י ת נ ה ש ש פ ו  א. ח

ד שלושה ימים בלבד בשבוע יקבל חופשה שנתית עבו  בל חניך שי
מי עבודה.  של 12 י

ה א ר ב  ב. ה

 ב מי ה  (1) . על נותן העבודה לשאת בהוצאות תמישה י
ף ה לפי התערי הי  ראת של החניך בשנה. התשלום לנער י
  שנקבע בבית ההבראה של קופת תולים ולא יפחת מהשי

בד המבוגר ליום הבראה. ר שמקבל העו  עו

ם י י ל א י צ ו ם ס י א נ  ג. ת

ה ל ח י מ מ  (1) י
 ישולמו במלואם עבור הימים בהם היה החניך צריך להיות

דה.  בעבו

ה ד ו ב י ע ד ג  (2) ב

י בגדי ו ד יספק לחניכים או תמורתם בכסף לפי שו  המעבי
ים ג נעלי ו ז  העבודה באותה עת: מכנסיים, חולצה או חלוק ו

 פעם בשנה.

ק חג נ ע  (3) מ

ה זכאי לקבל מענק חג, בגובה שכרו החדשי, הי  כל חגיך י
 מחציתו יקבל בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה,

 ובאופן יחסי לחדשי עבודתו.

ג ת ח ש פ ו  (4) ח

מי חג  בל חניך במסגרת המשולבת יהיה זכאי לשבעה י
 בשנה; כל התנאים הסוציאליים הנהוגים לגבי הפועלים
ו לגבי ההניכים נהג ו  המבוגרים במפעל ולא הוזכרו בנספח י

 (כאמור בהסכם החניכים).

ימים. ל להרע תנאים קי בו  (5) אין הסכם זה י

ואר 1980) ישראל כץ נ ׳ בשבט תש״ם (28 בי  י
 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחה
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ר ובעבודות עזר עובדים צעירים בגיל 16-18, צו י . נוער בי 7 
ת. רו  שבר יסוד משולב (יומי) בלי

ה (תקופת חניכות שלוש שנים), הי  5. שכר עבודה בבתי יציקה י
. ן ו ) בלירות בהתאם לצי מי ו י לב(  שכר משו

 אוקטובר 78
ום עבודה  התקופה לי

98.00 

105.00 

116.00 

125.00 

 בכביסה

 לאחר 6 חדשים

 לאחר 12 חדשים

 לאחר 18 חדשים

: ת ו ר ע  ה

״ל יש להוסיף תוספות יוקר התל מיום 1  (1) על התעריפים הנ
 באפריל 1979.

 (2) התעריפים הנ״ל מתייחסים:

ת.  (א) לגבי חניכים ליום בן 7 שעות ושבוע עבודה בן 40 שעו

ת. יצור ובעבודות עזר ליום עבודה בן 8 שעו  (ב) לגבי בוער בי

 ישראל כץ
דה והרווחה  העבו

׳ בשבט תש״ם (28 בינואר 1980)  י
 (חמ 3-107)

ונים 10-  צי
 אוקטובר

נים 7—8 ו  צי
 אוקטובר 78

ן 6 ומטה ו  מצי
 אוקטובר 78

68.00 68.00 68.00 
75.00 75.00 75.00 
88.00 85.00 80.00 1 

100.00 95.00 89.00 
115.00 110.00 98.00 1 
129.00 121.00 118.00 

 התקופה

 בכניסה
 לאחר 6 חדשים

 בחיבה לאחר 12 חדשים
 לאחר 13 חדשים

 בחינה לאחר 24 חדשים
 לאחר 30 הדשים

ק כריתוך) ד ו ך  6. שכר עבודה בריתוך בגיל 16-18 (המועסקים א
) בלירות בהתאם מי ו י היה(תקופת חניכות ל1 שנים), שכר משולב(  י

. ן ו  לצי

ונים 10—9 נים 7—8 צי ו ן 6 ומטה צי ו  מצי

 התקופה אוקטובר 78 אוקטובר 78 אוקטובר 78

 בכניסה ובתקופת ששת
נים 73.00 73.00 73.00  החודשים הראשו
 לאחר 6 חדשים 89.00 89.00 89.00

 בחינה לאחר 12 חדשים 100.00 108.00 119.00

 בחירת סגנים לראשי העיריות
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 במטרת בזה הודעה, לפי סעיף 28 (א) ־ לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—11975, כי
 בישיבת המועצה של כל אחת מהעיריוח ששמותיהן מפורטים להלן בטור אי, שהתקיימה בתאריך המפורט בטור בי, נבחרו האנשים
׳ להיות סגני ראש תעיריה וממלאי מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור, והאנשים ששמותיהם נקובים  ששמותיהם נקובים בטור ג

׳ להיות סגני ראש העירית לפי סעיף 15 לחוק האמור:  בטור ד

׳  טור ד
 סגני ראש העיריה

׳  טור ג
 סגני ראש העיר-ה
 וממלאי מקומו

 טור ב׳
 תאריכי הישיבות

׳  טור א
 שמות העיריות

 אליהו פורייטר
 מוריץ פרץ

 דוד שייקביץ

 רפאל להב

 בנימין שנל

 ב״ב בטבת תשל״ט
 (21 בינואר 1979)

״ד בכסלו תשל״ט  י
 (14 בדצמבר 1978)

׳ בכסלו תשל״ט  כ
 (20 בדצמבר 1978)

 קרית אתא

 קרית ביאליק

ת ים  קרי

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י׳׳א בטבח חש״מ 31 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-231)

 1 ם״ח תשל״ה, עמי 211; י״פ חשל״ט, עמי 982.
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 בהירת סעימ לראשי מועצות מקומיות
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסבניו וכהונתם), תשל״ה—1975

 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו ובהונתט), תשל*ה-1975 *, כי
/  בישיבת המועצה של כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורטים להלן בטור א׳ שהתקיימה בתאריך המפורט בטור ב
/ להיות סגני ראש המועצה המקומית וממלאי מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור,  נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים בטור ג

 והאנשים ששמותיהם נקובים בטור ד־ להיות סגני ראש המועצה המקומית לפי סעיף 15 לחוק האמור:

 טור ד׳
 סגני ראש המועצה

 המקומית

׳  טור ג
 סגני המועצה המקומית

 וממלאי מקומו
׳  טור ב

 תאריכי הישיבות

׳  טור א
 שמות המועצות

 המקומיות

 צבי רווה

 יעקב בן אברהם

 שאול שמאי

 אורי כהן
 יעקב פרל

 דב אבלס

 סמי דוד

 יצחק טבת

 שלום עמיהוד

 ראובן ביגר

איר שפירא  י

 אברהם כהן

 נתן אמיר

 כ״ח בכסלו חשל״ט
 (28 בדצמבר 1978)

א בשבט חשל״ט  כ״
 (18 בפברואר 1979)

ט י ד בתמוז תשל ״  י
 (9 ביולי 1979)

ז בכסלו תשל״ט  כ״
 (27 בדצמבר 1978)

 כ״ו בכסלו חשל״ט
 (26 בדצמבר 1978)

ט י ׳ בטבת תשל  ה
 (4 בינואר 1979)
׳ באייר חשל׳״ט  ו
 (3 במאי 1979)

ט י ל ש ״ב בטבת ת  י
 (11 בינואר 1979)
ם ״ ב בתשרי חשי  י

 (3 באוקטובר 1979)

 בנימינה

 טירת כרמל

ת  עתלי

 רכסים

 תל־מובד

ו נ  קרית־או

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

ם (31 בדצמבר 1979) ״א בטבת תשי  י
 (חמ 3-97)

י 982. , עמ ט י פ תשל ״ ח תשל״ה, עמ׳ 211; י  1 סי

 הודעות בדבר בחירת והתפטרות סגנים לראשי מועצות מקומיות
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975

 2. בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
, נמסרת בזה הודעה בי  הדשות וסגניו וכהונתם), תשל-׳ה-1975!
ו באדר י  בישיבת המועצה המקומית ראש העין שהתקיימה ביום ב
ם מכהונתו כסגן ראש ו ל ף ש ס ו ט (25 במרס 1979) הועבר י י ל ש  ת

 המועצה לפי סעיף 4125) להדק האמור.

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1. בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידת ראש
 הרשות וסגניו וכהונתם), השליה—1975 1, נמסרת בזה הודעה כי
״ח בכסלו  בישיבת המועצה המקומית אום־אל־פחם, שהתקיימה ביום י
ם (8 בדצמבר 1979) נבחר אתמד מוחמר אגבארייה להיות סגן  חשי
 ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק האמור, במקום נאאיל שריף

 אגבארייה שהתפטר מכהונתו.

ם (30 בינואר 1980) ״ב בשבט תשי  י
 (חמ 3-743)

ט, עמ׳ 982. ״פ תשלי ה, עמ־ 211; י  1 ם״ה השלי
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 דלתות ותיבת הילוכים. המכונית נמצאה בתאריך 10.1978
 ליד קיבוץ נחשונים וערכה כ־3,000 לירות.

 היחידה המטפלת: לשכת סיור/מרחב המרכז.

 ט׳ בשבט חש״ם (27 בינואר 1980) י׳ לוי
 (תמ 3-51) סגן־ניצב

 הודעות בדבר אבדות שלא נתבעו
 לפי תקנות השבת אבדה, חשל״ג-1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבדה, תשל״ג-1973 1, מתפר
 סמת בזה הודעה, כי הטובין המפורטים להלן הפ אבדות שלא נתבעו
 והם יועברו למוצא בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו, אם

 לא יימצא מי שיטען לזכות עליהן:

 (1) צמיד מזהב צהוב 18 קארט במשקל של 36.5 גרם ושתי מטבעות
וייצריים, נמצאו  זהב, האחת םובירין והשניה של 20 פרנקים שו

 בתאריך 25.11.1979 בחיפה וערך הצמיד כ־15,000 לירות.
 היחידה המטפלת: אבדות/מרחב חיפה.

 (2) כסף מזומן בסך 11,465 לידות, נמצאו בתאריך 7.12.1979
 בתל־אביב, בדואר המרכזי ברחוב אלבבי, בתיק מעטפה עם

 צ׳קיט שונים.

 היחידה המטפלת: אבדות/מחוז תל־אביב.

, ׳ ת גומי משומשת, צבע שחור, מתקפלת, גודל )1.25x3.5 מ ר י ס 3 ) 
־ ד רידינג תל  עומק 60 ס״מ, נמצאה בתאריך 12.12.1979 לי

 אביב (ליד המזבלה) וערבה כי6,000 לירות.

 היחידה המטפלת: אבדות/מחוז תל־אביב.

 (4) בסף מזומן בסך 500 דולר נמצא בתאריך 20.12.1979 בתחנה
 מרכזית תל־אביב.

 היחידה המטפלת: אבדות/מחוז תל־אביב.

לר, נמצא בתאריך 23.11.1979 במרפאת  (5) בםף מזדמן בסך 300 דו
 לין בחיפה.

 היחידה המטפלת: אבדות/מרחב חיפה.

 (6) כסף מזומן בסך 19,900 לירות, נמצא בתאריך 20.12.1979
 ברחוב אכן גבירול 30, תל־אביב.

 היחידה המטפלת: אבדות/מחוז תל־אביב.

 (7) 371 מטבעות עתיקות ״מריה טרזה״, נמצאו בתאריך 7.5.1979

ד כפר מסריק וערך כל מטבע בין 600—400 לירות.  בחפירות לי

 היחידה המטפלת: לשבח סיור/מרחב הגליל.

/ לוי  ט׳ בשבט תש״ם (27 בינואר 1980) י
 (המ 3-51) סגן־ניצב

, עמי 51.  1 ק״ת תשל״ג, עמי 1889; תשל״ו

 הודעות בדבר אבדות שלא נתבעי
 לפי תקנות השבת אבדה,תשל״ג—1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבדה, השל׳יג~1973 1,
 מתפרסמת בזה הודעה שכ יי הרכב המנועיים שפרטיהם יימסרו להלן,
 הם אבדות שלא נתבעו ור.פ יוצעו למכירה פומבית בתום ששה חדשים

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות:

 (1) חלקי רכב משומשים כדלקמן:

 א. מנוע למכונית פיאט 124 מם׳ 124.4000 - 1724623

פוד בצבע אדום  ב. 2 כיסאות למכונית — רי

יצרי י  ג. מבוע למכונית האידי 1600 — מספר שו

 ד. פגוש למכונית בצבע ניקל

 ה. גריל בצבע ניקל למכונית האודי

. דלת למכונית בצבע אפור  ו

 ז. רדיאטור למכוגית

 במצאו בתאריך 6.3.1977 בתל גיבורים בתל־אביב וערכם
 כ־12,000 לידות.

 היחידה המטפלת: אבדות/מחוז תל־אביב.

ו 404, צבע בזי, מספר 9539885, ׳ ז  (2) שילדה של מכונית טבדר פי
 נמצאה בתאריך 12.11.1979 בחורשה ליד קיבוץ נבר־עם וערכה

 כ־10,000 לידות.

 היחידה המטפלת: משרד םיור/תחנת אשקלון.

יפ אפוד, ללא לוחית זיהוי, ללא מספר שילדה וללא מספר ׳  (3) ג
 מנוע, נמצא בחצר תחנת אופקים בשנח 1978 וערכו ב־3,000

 לירות.

 היחידה המטפלת: לשכת סיור/מרחב הננב.

, מם׳ רישוי נית פלרד אנגליה בצבע אפור, מודל ישן  (4) מכו
, S E 10 388101 182-005 (גנוב ולא שייך למכונית), מס׳ מסגרת 
 מספר מנוע ? 6060 £צ 10, גלגל קדמי ימבי עם תקר ודיםטרי־
 בוטור מפורק, נמצאה בתאריך 11.11.1979 בחולון וערכה

 כ־10,000 לירות.

 היחידה המטפלת: אבידות/נזחוז חל־אביב.

יצור 1950-60 ללא מספר מנוע,  (5) מכונית מספד 992—51, שנת י
 נמצאה בתאריך 10.12.1977 בפתח־תקוה וערכה כ־3,000

 לירות.

 היחידה המטפלת: לשבת סיור/מרחב המרכז.

 (6) מכונית שרופה, כנראה תוצרת ׳׳אוםטין״, ללא לוחית זיהוי,
 מספר מנוע 40484— 3*1 וחסרים בה חלקים רבים כגון: גלגלים,

 1 ק״ת תשל״ג, עמי 1899; תשלייו, עמ׳ 51.
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 הודעות על שינוי שם
 לפי פקודת החברות

51-056278-8 1. 
ם (8 באפריל 1979). י ״א בניסן תשל  2. י
. מ״  3. ב. ק. ר. מרכז לקירור נתניה בע״

 4. ב. ק. ר. מרכז לקירור בע״מ.

51-057245-6 1. 
 2. ב״ח בניסן תשל״ט (25 באפריל 1979).

. ״ מ ״ ע . סי. אם. שיטות הנדסיות לבניה ב  3. אי
 4. פריבטון שיטות בניה בע׳׳מ י.

51-057870-1 1. 
 2. כ״ח בניסן תשל׳׳ט (25 באפריל 1979).

 3. עמנואל דרידי בע׳׳מ.
מ.  4. עלדי לפיתוח בעי

51-060288-1 1. 
ט (19 באפריל 1979). י  2. ב״ב בניסן תשל

נה 1972 בע״מ.  3. םופרנוע עיבודי מנועים ומכניקה עדי
 4. אס־אמ בע״מ.

51-061201-3 1. 
ט (25 באפריל 1979). י  2. כ׳׳ח בניסן תשל

 3. פריבטון בע״-מ ״.
 4. פריבטון תעשיות (1972) בע־ימיי.

51—064163—2 1. 
ט (1 באפריל 1979). י ל ש ׳ בניסן ת  2. ד

יס טרומיים בע״מ.  3. א. א, מכנ
 4. א. קרן טל ארבלי בע״מ.

51-064559-1 1. 
ט (4 באפריל 1979). י ׳ בניסן תשל  2. ז

מ. פו בעי י  3. חל־
 4. אפרים מדקוביץ בע״מ

51-065348-8 1. 
א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979). ״  2. י

 3. יצחק השקעות 1973 בע״מ.
 4. מ. ד. י. אינטרנשיונל טרידינג(1973) בע׳׳מ

51-067467-4 1. 
׳ באייר תשל׳׳ט (30 באפריל 1979).  2. ג

 3. ע. מ. — זק״ש בע״מ.
 4. ע, מ. זיקש ובניו בע׳׳מ

51-069295-7 1. 
 2. כ׳׳ה בניסן תשל״ט (22 באפריל 1979).

 !״מ. 3. ש. ל. ה. באר־שבע, שיווק ומסחר בע״מ ״.
 4. ש. ל. ה. שיווק ומסחר בע״מ.

נים פרטים אלו : י ת מצי דעו ם בהו  המספרי
 1. מם׳ החברה

י ו נ ך השי  2. תארי
 5. השם הקודם
 4. השם החדש

מן בכוכב. ות ממו ת לא־טברי ו תי  * שם שנרשם גם באו

51-018634-9 1. 
ט (19 באפריל 1979). י ל ש  2. ב״ב בניסן ת

 3. איטה וליש בע״מ.
. ״ מ ״ ע  4. בית אה״ו ב

51-026084-7 1. 
׳א בניסן תשל־ט (8 באפריל 1979). ׳  2. י

 3. הובר את כצמן בע׳׳מ.
 ) 4. כצמן חנן הידראוליקה ומכונות (1979) בע״מ.

51-042431-0 1. 
ט (10 באפריל 1979). י ג בניסן תשל ״  2. י

 3. תעשית קופות ישראל בע׳׳מ.
 4. פדן תעשית בספות בע״מ.

51-043737-9 1. 
׳ באייר תשל-ט (30 באפריל 1979).  2. ג

 3. מתקני חשמל בע״מ.
 4. מתקני חשמל — טלטון בע״מ.

51-048474-4 1. 
׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979).  2. ד

׳ שרף בע״מ.  3. חברה להשקעות פ
 4. סלי שרף בע״מ.

51-053736-8 1. 
ט (8 באפריל 1979). י ל ש א בניסן ת ״  2. י

. מיבונים — כרמי את פארי בע*מ. 3 ^ 
 ™4. מיבוניפ — מחשבים ליעול (1970) בע״מ.

51-055135-1 1. 
ט (19 באפריל 1979). י ל ש  2. ב״ב בניסן ת

 3. פמיטרון בע״מ
ב בע״מ*. ס ך  4. פ

51-056210-1 1. 
ט (30 באפריל 1979). י ׳ באייר תשל  2. ג

׳ וולף שמאות והערכת נזקים חקירת תאונות דרכים  3. מ
מ. ׳ וולף — ד. כספי שמאים ומעריכי נזקים בעי  4. מ
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 הודעות על שינוי שם

51-079174-2 1. 

׳א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979). ׳  2. י
. בע׳׳מי•.  3• ל. ע. ד. פ
 4. ל. ע. ד. ס. בע״מ.

51—080047-7 1. 
 2. ז׳ בניסן תשל״ט (4 באפריל 1979).

 3. אמירז העתקות שמש בעי׳מ.
 4. אמירז(1978) בע״מ.

51-080166-5 1. 
׳ בניסן תשל״ט (5 באפריל 1979)  2. ח

. מ־ ׳  3. ברלה לעסקים כלליים בע׳
 4. דה טוטאל ודמיין בע״מ.

51—080200—2 1. 
׳ באייר תשל״ט(30 באפריל 1979).  2. ג

 3. מורגן חברה למסחר ותעשיה בע״מ.
 4. מורגן מסחר ותעשיה בע״מ יי.

51-080566-6 1. 
״א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979).  2. י

 3. נוה השקעות(1979) בע״מ.
 4־ בנצי(סחר) בע״מ *.

51—080568—2 1. 
ט (30 באפריל 1979). י  2. ג׳ באייר תשל

 3. טיטלבאוה — קור בע״מ.
 4. יגאל טיטלבוים — אלקטרוניקה בע״מ.

51-080662-3 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. ג

. ״ מ ״ ע  3. א. א. אייזנברג השקעות (1979) ב
 4. א. א. איזנברג השקעות (1979) בע״מ ״י.

51-087010-0 1. 
״א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979).  2. י

 3. יעקב נויהוף בע״מ.
 4. נויהוף בע״מ.

51-080801-7 1. 
 2. ח׳ בניסן תשל״ם (5 באפריל 1979).

, מ״ ׳  3. יהודה ברזילי — תכנון וביצוע בע׳
ן וביצוע בע״מ °. ׳ ברזלי תכנו  4. י

51-080819-9 1. 
״ח בניסן תשל״ט (15 באפריל 1979).  2. י

 3. אחזקות יצחקי(1979) בע״מ.
 4. אחזקות א׳ יצחקי(1979) בע״מ
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51-069650-3 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. ג

 3. מוסך מיליקובסקי את שאמא ושות׳ בע״מ.
 4. מוסך שאמא את יעקבי בע״מ.

51-017324-1 1. 
 2. כ״ח בניסן תשל*ט (25 באפריל 1979).

 3. ויזל את לוי המבצעים בע״מ.
 4. מ. מ. לוי המבצעים בע׳׳מ.

51—072536—9 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. ג

 3. טללים עבודות פיתוח בע׳׳מ.
 4. עמיתור סיורים בע״מ.

51—075149—8 1. 
׳ בניסן תשל״ט (3 באפריל 1979).  2. ו

 3. אחים מויאל בע״מ.
 4. המרכז לתרבות האור וארכיקטודה בע׳׳מ.

51-075372-6 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. ג

. מ״ יניריבג קומפני (1977) בע״ ונל ברואודקאסט אינג׳  3. אינטרנשי

 4. אינטרנשיונל ברואודקאסט איגגיינירינג קומפני י.ב.א.ק. בע״מ*.

51-075697-6 1. 
 2. כ״ה בניסן תשל״ט (22 באפריל 1979).

י בע״מ.  2. נכסי נורית ויצחק שנ
 4. שמאר בע״מ.

51—076082—0 1. 
א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979). ״  2. י

 3. מעוף — עבוד נתונים בע״מ.
 4. החברה הישראלית לעבוד נתונים — מעוף בע׳׳מ.

51-078365-7 1. 
׳ בניסן תשל״ט (27 באפריל 1979).  2. ל

 3. א. ש. ר. ה. בע״מ.
. מ״  4. א. ר. ה. בע״

51-078551-2 1. 
ז בניסן השל״ש (14 באפריל 1979). ״  2. י
 3. א. ב. ע. ב. (תעשיות ומםהר) בע״מ °.

 4. אלקטרוםייב יבוא - יצוא בע״מ

51-079076-9 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. ג

 3. מפעלי מזון לתינוק בע״מ.
 4. מפעלי מזון בית שאן בע״מ.
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51-034651-3 1. 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 1979).  2. ו

 3. אריה שירותי ניהול ונאמנויות בע״מיי.
 4. אריה שירותי ניהול ונאמנות בע״מ.

51—043982—1 1. 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 1979).  2. ו
. מ״ , א. השקעות וניהול בע״  3. א. י

. . א. תאורה בע״מ״  4. א. י

51-044888-9 1. 
 2. כ״ד באייר חשל״ט (21 במאי 1979).

 3. מתן חברה לשווק בע״מ *.
 4. מתן הברה לשיווק ולהחזקות השקעות בע׳-מ

51-045663-5 1. 
׳ בםיון תשל״ט (30 במאי 1979).  2. ד

 3. הגי לבינםון אילון בע״מ ״.
ן בע״מ  4. פרסום אילו

51-050201-6 1. 
׳ בםיון תשל״ט (30 במאי 1979).  2. י

 3. קרקם חברה קבלנית לצביעת מתכת בע״מ.
 4. קרקס בע׳ימ.

51-060367-5 1. 
 2. כ״ז באייר תשל״ט (24 במאי 1979).

 3. דפי זהב ישראל בע״מ *.
 4. דפי זהב הוצאה לאור בעי״מ *.

51-050725-4 1. 
׳ בסיון תשל״ט (30 במאי 1979).  2. ד

 3. ברוך את אלי בע״מ.
 4. ברוך את אלי שיפור ושיפוץ מבנים בע״׳מ.

51-051397-1 1. 
 2. כ״ד באייר השל״ט (21 במאי 1979).

ר בע״מ.  3. תומר מוצרי עו
 4. ל. נ. ע. השקעות ובנין בע״מ.

51-052415-0 1. 
 2. ג׳ בםיון תשל״ט (29 במאי 1979).

ן את שמוקלרמן בע״מ. מ ע  3. ש
 4. נעים השקעות בע״מ.

51-052647—8 1. 
 2. ד׳ בסיון חשל״ט (30 במאי 1979).

ין קמיקלס *.  3. ישראל פי
פן בע״מ ״. ן קמיקלם-קריאו י  4. ישראל פי

51-080823-1 1. 
׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 1979).  2. נ

 3. אאוםטל בע״מ י.
 4. אמריקה דל םור בע״מ *.

51-080911-4 1. 
׳ באייר תשל׳׳ט (30 באפריל 1979).  2. ג
 3. נכסי מוריץ אח טוכלר (1979) בע״מ.

 4. חברה חלקה 45 בגוש 6938 בע״מ.

51-080930-4 1. 
׳ באייר תשל״ט(30 באפריל 1979).  2. ג
 3. א. ד. א. עבוד שבבי ומתכות בע׳׳מיי.

ד שבבי והשחזה בע״מ*. בו . ד. א. עי  4. א

51-081066-6 1. 
 2. כ״ד בניסן חשל״ט (21 באפריל 1979).

 3. גלעד — שיווק דנטלי ושירותים בע״מ °.
 4. גלעד שיווק דנטלי בע״מ ־.

51-081224-1 1. 
 2. ב״ח בניסן תשל״ט(25 באפריל 1979).

 3. דוד סביון בע״מ.
׳ סביון שירותי פרסום בע״מ.  4. ד

51-009505-2 1. 
׳ בסיון תשל״ט (30 במאי 1979).  2. ד

 3. בלנקום — ישראל בע״מ.
 4. אדגר - ישראל (1979) בע״מ*.

51-015518-7 1. 
 2. כ״ה באייר תשל״ט (22 במאי 1979).

נגר אמנון רפפורט ושות׳ בע״מ.  3. גדעון שלי
 4. אמנון רפפורט ושות׳ בע״מ.

51-019761-9 1. 
׳ באייר תשל׳׳ט (3 במאי 1979).  2. ו
 3. תעשית שעפ קוסמוס נתניה בע״מ.

 4. העשיות מוברמן בע״מ.

51-027943-3 1. 
 2. כ״ד באייר השל״ט (21 במאי 1979).

 3. חמרי בניך עבו בע״מ.
 4. מפעלי מהבת העמק בע״מ.

51-028906—9 1. 
׳ בםיון תשל״ט (29 במאי 1979).  2. ג

 3. חלקה 159 בגוש 6760 בע־ימ.
ן רשות׳ בע״מ. י  4. ש. ז. זילברשטי
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51-066220-8 1. 
 2. י׳׳ג באייר חשל״ט (10 במאי־ 1979).

 3. חב׳ מוסדות חינוך ותרבות בקרית־מוצקין מיסודה של הנהלת
 הסוכנות.

דק ו י ־ ו י  4. בית ספר מקיף אורט ע״ש מנבית יהודית מאוחדת נ
 בע״מ.

51-060980-7 1. 
 2. ד׳ בםיון תשל״ט (30 במאי 1979).

 3. יוסף גולדגויכט ובניו בע״מ,
. גולדויכט בע״מ.  4. ו. ד. א. י

51-067973-1 1. 
 2. כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. נאוי חברה לבנין בע״מ.
די נאוי הברה לבנין בע״מ.  4. או

51-068767-6 1. 
ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979). ״  2. י

.  3. החייגן בע״מ°
 4. טיויםטר אלקטרוניקה בע״מ.

51—070564—3 1. 
 2. ב״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. ק. ר. י. ל. חברה למדידות ושירותים הנדסיים בע״מ.
דד מודדי הצפון בע״מ.  4. יעקב ו

51-070903-3 1. 
 2. ד׳ בםיון תשל״ט (30 במאי 1979).

 3. א.ח.ח.מ. מכונאות וחלקי חילוף בע״מ.
-  4. גדישר חברה למסחר ושיווק בע״מ•

51-071315-9 1. 
 .2 2׳ בםיון תשל״ט (29 במאי 1979).

קה בע״מ. י נ ן פתוח ו י ״, חברה לעבודות עפר בנ  3. ״עאסי
 4. עאסי בע״מ.

51-071672-3 1. 
׳ בםיון תשל״ט (23 במאי 1979).  2. נ

. י  3. א. קפלן ושות׳ סוכנים ומפיצים בע״מ׳
. • מ  4. גלינה טקסטיל בע״

51-071902-4 1. 
ט (23 במאי 1979). י ל ש  2. ב״ו באייר ת

ונל (1978) בע״מי•.  3. נילי טורס אינטרנשי
. מ°  4. בילו טורם בע״

51-073280-3 1. 
״ג באייר חשל״ם (10 במאי 1979).  2. י

 3. אנגלו םכסון סוכנות לנכסים (הרצליה פתוח)(1976) בע׳׳מ.
 4. אנגלו סכםון סוכנות לנכסים (ירושלים) 1976 בע׳׳מיי.

51-053370-6 1. 
׳ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979). ׳  2. י

 3. עיר אביב סופרמרקט לאלקטרוניקה בע׳׳מ °.
 4. אביב אלקטרוניקם בע״מ ״.

51-055179-9 1. 
ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979). ״  2. כ

 3. ר. מ. ל. תכנון והשקעות בע״מ.
 4. ר. מ. ל. בע״מ.

51-055468-6 1. 
״ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979).  2. י

 3. אלקונטרול חברה להנדס־ בע״מ
 4. סווים אלקטרוניקס (1970) בע״מ.

51-055961-0 1. 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 1979).  2. ו

°  3. אמהד בע״מ.
 4. אמהד אמקור בע״מ *.

51-058308—1 1. 
׳ בםיון תשל־ט (30 במאי 1979).  2. ד

 3. שמרגד את בן עמי בע״מ.
. מ ״ ע  4. חיים שמרגד ב

51-059232-2 1. 
׳ בםיון תשל׳׳ט (30 בהאי 1979).  2. ד

 3. נכסי מלון יאלון 1971 בע־׳מ.
 4. מסעדת מלון יאלון(1971) בע״מ

51-059355-1 1. 
״ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979).  2. י

.•  3. מפלס חברה לשיווק מוצרי פלסטיק בלר׳מ,
 4. מפלס חברה לשיווק מוצרי פלסטיק בע״מ.

51-061584—2 1. 
 2. ד׳ בםיון חשל׳׳ט (30 במאי 1979).

ינד אדריכלים בע״מ. ׳ פרו  3. ש׳ רשמן מ
 4. חגית בע״מ יי.

51—062198—0 1. 
 2. ב״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. םלובטיק מוצרי בשר בע״מ.
 4. סלובטיק מוצרים בע״מ.

51-062857-1 1. 
 2. ט״ז באייר תשל״ט (13 במאי 1979).
מ״. ׳ יר כרמיאל בע׳  . 3. חרושת מסנני או

 4. ארז תעשיות מתכת כרמיאל בע״מ.
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51-078092-7 1. 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 1979).  2. ו
 3. גייי אבד אם אינטרנשיונל בע־מ.

.  4. אורגת בע״מ°

51-078532-2 1. 
״ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979).  2. י

מ״. ׳  3. אולפני הבירה (ירושלים) בע׳
 4. אולפני הבירה (ירושלים) בע׳׳מ.

51-078694-0 1. 
 2. כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. גרד ביים סיור ותיור בע״מ.
 4. גוד ביים — בסיעות מיוחדות באוטובוסים בע״מ.

51-079087-6 1. 
״ט באייר השל״ט (16 במאי 1979).  2. י

. י  3. מוניות קפיטל בע״מ׳
. ׳ מ ״ ע  4. מוניות הר הזיתים ב

51—079135—3 1. 
 2. ד׳ בסיון תשל״ט (30 במאי 1979).

 3. השקעות אםתק בע׳׳מ •י.
 4. טכנולוגיה 2000 בע״מ יי.

51-080137-S .1 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 1979).  2. ו

 3. בר־בי־רב בע׳׳מ.
 4. יונית שירותים ימיים בע״מ.

51-080282-0 1. 
׳ באייר תשל״ט (3 במאי 9ד19).  2. ו

 3. א.ש. קלמן סוכבויות בע״מ.
 4. טכנו בנין עבד בצ״מ.

51—080508—8 1. 
 2. ד׳ בסידן תשל״ט (30 במאי 1979).

. ״ מ ״ ע  3. איטם המכון לניהדל מתקדם ב
 4. א.י.ט.ם. המכון לניהול מתקדם בע״מ.

51-080581-5 1. 
 2. יי׳ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979).

 3. חברת איזבל — מסחר והשקעות בע״מ ״י.
 4. חבה פרטרמן (שרוחי קניה) בע״מ.

51-080830-6 1. 
 2. כ״ו באייר תשל״ט (23 במאי 1979),

 3. לוי אח אדרעי בע״מ.
 4. אלקטק אילת בע״מ.

51-073684-6 1. 
 2. ד׳ בסיון תשל״ט (30 במאי 1979).

 3. עצמון חברה לצביעה תעשייתית בעי׳מ.
י ילדים (1979) בע״מ יי גנ ן שווק ציוד לבתי ספר ו  4. עצמו

51-074007-9 1. 

׳ בםיון תשל״ט (30 במאי 1979).  2. ד
 3. פטרה עצוב אקסקלוסיבי בע״מ ־.

 4. פשרה בע״מ.

51—074516—9 1. 
 2. כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).
 3. מכוניות הדר (הפצה 1976) בע״מ. ו

 4. מכוניות הדר (הפצה) בע״מ.

51-074579-7 1. 
 2. כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. מרב הנדסה מחשבים (1973) בע׳׳-מ.
ד.ב. מחשבים בע״מ*.  4. מ.

51-074715-7 1. 
 2. כ״ד באייר השל״ט (21 במאי 1979).

. • מ  3. הסוכנות הערבית לביטוח חיים בע״
 4. הסוכנות הערבית לבטוח בע*מ״.

51-074918-1 1. 
׳ בסיון תשל״ט (29 במאי 1979).  2. ג

. ״ מ ״ ע יועצים ב .צ.א. נהול וארגון — מיישמים ו  3. י
יצן מערכות מידע בע״מ.  4. נ

51-075340-3 1. 
׳ בסיון השל״ט (30 במאי 1979).  2. ד

 3. נכסי מיקה בע״מ.
 4. נכסי מיקה (קבלנות) בע״נ!.

51-075363-5 1. 
׳ באייר השל״ט (3 במאי 1979).  2. ו

 3. גםבר 77 שרותי מוסך (צרמור) בע״מ.
 4. מוסך צרמור בע״מ.

51-076112-5 1. 
 2. כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 3. אלתר־טורנר בכין והשקעות בע״מ.
 4. מ. טורנר בבין והשקעות בע״מ.

51-076155-4 1. 
״ז באייר תשל״ט (14 במאי 1979).  2. י

 3. פינקסון את אלקלעי אי.טי.פ״. בע״מ.
. ״ מ ״ ע . ב .פי .טי  4. פינקםון אי
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51-027651—2 1. 
ם (17 ביוני 1979). י  2. כ״ב בסיון תשל

.  3. תעשיות פז מיסודה של פז חב׳ נפט בע״מ י
ם ומוצרי סיכה) בע״מ יי. י (שמנ  4. תעשיוח פז

51-045163-6 1. 
ני 1979). ו ו בסיון תשל״ט (21 בי י  2. כ

 3. החברה העצמאית להנהלת חשבונות בע״מ.
 4. ח. עצ. חשבונאות בע״מ.

51—045600—7 1. 
ני 1979). ו ט (17 בי י  2. כ״ב בסיון תשל

. מ• ׳  3. גל ד. מ. ר. בע׳
 4. רבין מפעלי הדפסה בע״מ.

51-046898-6 1. 
 2. כ״ב בםיון תשל״ט (&ז ביוני 1979).

 3. ד. ש. בנבנישתי מהנדםים בע״מ.
 4. בנבנישח׳ מהנדסים בע״מ.

51—047395—2 1. 
ני 1979). ו ט (17 בי י ב במיון תשל  2. כי

 3. ארדבפ בע״מ.
 4. פרנציסק וקרולינה לב בע״מ.

51-048072-6 1. 
ני 1979) ו  2. כ״ב בסיון תשל״ט (17 בי

 3. אליהו של ושות׳ פרסום ויחסי ציבור בע״מ.
 4. טל ארוין בע״מ.

51—053271—6 1. 
 2. ב׳׳ב בםיון תשל׳׳ט (17 ביוני 1979).

י בנלדה הברה להשקעות ולבנין בע״מ  3. א׳ עדנ
י חברה להשקעות ולבנין בע״מ  4. עדנ

51-053582-6 1. 
ט (17 ביוני 1979). י ב בסיון תשל י  2. כ

 3. דבמי יצור ושיווק מזק בע״מ.
 4. דנמי — ייבוא ושיווק מזון בע״מ.

51-056377-8 1. 
 2. כ״ו בםיון תשל״ט (21 ביוני 1979).

. ׳  3. לרום מלונות בע״מי
מ*.  4. לרום מלונות (1971) בעי

51-059815-4 1. 
ני 1979). ו ט בםיון תשלייט (24 בי  2. כ״

. י ונל 1972 בע״מ׳  3. לרום הוטלס אינטרנשי
 4. לרום מלונות (בי״ל) בע״מיי.

 ילקוט הפרסומים 2609, י״ב באדר תש׳׳ט, 29.2.1980

51-080842-1 1. 
 2. ד׳ בםיון תשל״ם (30 במאי 1979).

מ.  3. שולדו אינטרנשיונל יצוא ויבוא בעי
 4. שולדו בע״מ.

51-081102-9 1. 
 2. ג׳ בטיון תשל״ט (29 במאי 1979).

. י  3. נטקו אינדםטריט בע״מ׳
. מ״  4. נטקו אנטרפרייזס בע״

51—081183—9 1. 
ט (21 במאי 1979). י ד באייר תשל י  2. כ

 3. אופנת סימן בע״מ.
 4. בגדי סימן בע״מי*.

51—081193-8 1. 
ט(15 במאי 1979).  2. י־׳ח באייר תשלי

 3. חברת יהושע ברזל בע־מ.
 4. חברת אורניד — ברזל בע״מ.

51—081238-1 1. 
ט (21 במאי 1979). ד באייר תשלי י  2. כ

. ״ מ י ע  3. מ.ש.א. שרותי איכות משרדיים ב
 4. ש.א.מ. שרותי איכות משרדיים בע״מ.

51-081423-9 1. 
ט (30 במאי 1979). י  2. ד׳ בסיון תשל

. ׳ מ י ע  3. ריו גרנדה ב
 4. צוריה שרותי בהול בע״מ •י.

52-001734—4 1. 
ם (29 במאי 1979).  2. ב׳ בםיון תשלי

 3. מבטוח קרן תגמולים בע״מ.
ד המשרד הארץ ישראלי בע״מ.  4. גמול־דן קופת גמל לשכירים לי

52-003147-7 1. 
ט (17 במאי 1979). י  2. כ׳ באייר תשל

׳מ״.  3. מלון נופש חוף קיסריה בע׳
 4. קיסריה — מקרקעין ונופש בע״מ י.

51-020377-1 1. 
ני 1979). ו ט (18 בי י  2. ב״ג בסיון תשל

. י  3. פלדות הדרום בע״מ׳
 4. פקר פלדה - מפעלי דרום (1959) בע״מיי.

51—027366-7 1. 
ני 1979). ו ט (17 בי י ב בםיון תשל  2. בי

 3. חלקה 45 גוש 8249 בע״מ.
 4. פםג־ יחיאל ושלמה בע״מ.
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51-074194-5 1. 
ני 1979). ו  2. כ״ב בסיון תשל״ט (17 בי

 3. אלמון חברה ליבוא ומסחר בע״מ יי.
 4. ריינולדס כימיקלים (ישראל) בע״מ יי. ־

51-074543—3 1. 
ני 1979). ו  2. כ׳׳ב בהיון תשל״ט (17 בי

.  3. גדעון מכנם יהלומים והשקעות בע״מ י
 4. גדעון מכנס השקעות בע״מ.

51-075101-9 1. 
ני 1979). ו  2. כ״ב בסיון תשל״ט (17 בי

 3. אפנייט תעשית צינורות ותיל בינלאומית בע״מ יי.
 4. םידמדט הולדינגס בע״מ יי.

51-075694—3 1. 
 2. כ״ב בסיון תשל״ט (17 ביוני 1979).

ן ושירותים בע״מ. י . אס. בנ . בי  3. סמסוניב — אורן אי
. מ״ , בי. אם בנין ושירותים בע״  4. סמסונוב — אי

51-076229-7 1. 
 2. כ״א בסיון תשל״ט (16 ביוני 1979).

א יבוא השקעות בע״מ. צו  3. רמקס י
 4. אקריפלסט יצור ועיבוד מוצרי פרםפקט ופלסטיקה בע״מ. *

51—076787-4 1. 
ני 1979). ו  2. ב״ב בסיין תשל״ט (17 בי

 3. אבידן תעשיות פלסטיקה (1977) בע״מ.
 4. שחרפלסט תעשיות פלסטיקה בע״מ.

51-076941-7 1. 
י 1979). ת י ׳ בתמוז חשל״ט (27 ב  2. ב

 3. מ. ם. מ. מבון לסטטיסטיקה ולמיכון 1977 בע״מ.
 4. דטה מיכון ירושלים (1977) בע״מ.

51—077164—5 1. 
ני 1979). ו  2. ב׳ בתמוז תשל״ט (27 בי

 3. בתי-קולנוע ללוש (1978) בע״מ.
 4. בתי קולנוע בדיזינגוף סנטר בע־׳מ *.

51-077767-5 1. 
 2. ב׳ בתמוז תשל״ט (27 ביוני 1979).
(ירושלים) 1978 בע״מ. ן כו  3. דטה מי

ן(חיפה) 1978 בע״מ.  4. דטה מיכו

51-078770-8 1. 
 2. כ״ו בסיון תשל״ט (21 ביוני 1979).

 3. שליטקם בע־׳מ.
 4. שלי מפעלי טקסטיל בע״מ.

51-062077-6 1. 
 2. ב׳ בתמוז תשל־יט (27 ביוני 1979).

 3. נכסי רזים בע״מ.
 4. חברת חלקה 393 בגוש 6669 בע״מ.

51-066099-6 1. 
״ט בםיון תשל״ט (14 ביוני 1979).  2. י

 3. אבאלקו בע״מי־.
. י  4. אלאק בע״מ׳

51-066099-6 1. 
׳ בתמוז תשל׳׳ט (29 ביוני 1979).  2. ד

 3. אלאק בע״מ -.
 4. אלקוטריד מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע״מ ״.

51-066557-3 1. 
ני 1979). ו  2. כ״א בסיון תשל״ט (16 בי

 3. מדן אלקטרוניקה בע״מ.
 4. טל סאט הנדסה בע״מ.

51-066687-8 1. 
ני 1979). ו ׳ בתמוז תשל״ט (29 בי  2. ד

ונל אימפורט אקספורט בע״מ.  3. איריטקס אינטרנשי
 4. חברת אקס וולף בע״מ ״.

51-066980-7 1. 
 2. כ״ב בסיון תשל״ט (17 ביוני 1979).

. גולדגויכט בע״מ.  3. ו. ד. א. י
 4. ו. ד. א. י. גולדויכט בע״מ.

51-067079—7 1. 
ני 1979). ו ״ז בסיון חשל״ט (12 בי  2. י

 3. גרפוטון בע״׳מ.
 4. דפוס בטחון בע״מ.

51—068557—1 1. 
 2. כ׳׳ב בסיון חשל״ט (17 ביוני 1979).

 3. חברת מוסדות חינוך ותרבות ברמח־גן מיסודה של הסוכנות״.
ו בע״מ.  4. בית ספר להנדסאי כימיה אורט ע״ש אבי

51-070919-9 1. 
ני 1979). ו  2. ב׳ בתמוז חשל״ט (27 בי

יצור רהיטים בע״מ.  3. הגר חברה לי
 4. מ. ה. חברה ליצור רהיטים בע״מ.

51-072870-2 1. 
ט בטיון חשל״ט (14 ביוני 1979). ״  2. י

 3. מחשה מחשבים לחעשיה זעירה בע״מ יי.
 4. מתשת עיבוד נתוני חשבונאות בע״מ.
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51-081152-4 1. 

ני 1979). ו ׳ בתמוז תשל׳׳ט (29 בי  2. ד
 3. ליםן חברה לניהול ולהשקעות בע״מיי.

 4. בייםמן הנדסה בע״מ*.

51-081206—8 1. 
ט (17 ביוני 1979). י  2. כ״ב בסיון תשל

 3. פרח הנילוס בע״מ.
 4. פז־נת (1979) בע״מ.

51-081282-9 1. 
ני 1979). ו ט (27 בי י ב בסיון תשל י  2. כ

. י מ ״ ע . מ. סי. אמריקן קראם ב  3. אי
. * מ ״ ע  4. אפ. בי. זט. אמריקן קארס נ

51—081342—1 1. 
ני 1979). ו ט (5 בי י ׳ בסיון תשל  2. י

. מ״  3. יהב יעוץ הדרכה ופיתוח ארגוני בע״
 4. יהב יעוץ הדרכה ופיתוח ארגוני יהב בע״מ.

51—081349—6 1. 
 2. ב׳ בתמוז תשל׳יט (27 ביוני 1979).

 3. שייב־־אק גע״מ.
. מ״  4. רב־״און שירותי בריאות בע״

51-081444-5 1. 
 2. ב׳ בתמוז תשל׳׳ט (27 ביוני 1979).

 3. יעבן בע״מיי.
. מ״  4. מ. ל. השקעות ופיתוח במרכז (1979) בע״

51-081445-2 1. 
 2. ב׳ בתמוז חשל׳׳ט (27 ביוני 1979).

 3. שרי השקעות בע׳׳מ °.
.  4. מ. ל. השקעות באזורי פיתוח בע״מ ־

51—081486—6 1. 
ט (12 ביוני 1979). י ל ש  2. י״ז בסיון ת

 3. מובחר חברה להספקת מזון בשר בע״מ*.
 4. מובחר הברה להספקת מזון כשר בע״מ.

51-000407-8 1. 
 2. ט׳׳ז בסיון תשל״ט (11 ביוני 1979).

 3. הברת שלוח בע״מיי.
 4. שלוח חברה לביטוח בע״מ ״.

51—000504-2 1. 
ט (7 ביוני 1979). י ב בסיון תשל י  2. י

. מ״  3. בנק שוויץ ישראל לסחר בע״
 4. חברת שוויץ ישראל לסחר בע״מ ״.

ט (2 ביולי 1979) ישראל גלובוס י ׳ בתמח תשל  ז
 רשם החברות
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51-079251-8 1. 
ט (27 ביוני 1979). י  2. ב׳ בתמוז תשל

 3. השקעות גמל בע״מ.
. ״ מ ״ ע  4. עינת טקסטיל שיווק (1978) ב

51-079745-9 1. 
ט (17 ביוני 1979). י ב בםיון תשל י  2. כ

 3. שלוט סירי בע״מ
 4. ריור אינטרנשיונל בע״מ.

51-079755-8 1. 
ני 1979). ו ט(17 בי ן תשלי ו י  2. כ״בבם

 3. ברובשטין, שגיא ושות׳ הנדסה יזום ובניה בע״מ.
 4. שגיבר הנדסה יזום ובניה בע״מ.

51—079957—0 1. 
ט (14 ביוני 1979). י ״ט בסיון תשל  2. י

 3- תבל ציוד משרדי (יבוא) בע״מ*.
 4. תבל ציוד משרדי (יבוא) בע״מ.

51-080271-3 1. 
ט (ל1 ביוני 1979).  2. ביב בסיון תשלי

 3. תעשית שעם ת. ש. ב. בע״מ.
ן בע׳׳מי•. י ולדשטי ג -  4. מוברמן

51—080463—6 1. 
ט (27 ביוני 1979). י  2. ב׳ בתמוז תשל

נה) השקעות פיתוח ובנין בע״מ. מו (די  3. ערמון לרדו
 4. לרדו ערמון (דימונה) השקעות פיתוח וניהול בע״כז.

51-080502-1 1. 
ט (17 ביוני 1979). י ב בסיון תשל  2. בי

יצור מוצרים בע״מ. י  3. ד. ש. הראל פיתוח ו
 4. ארדכם שילת בע״־מ.

51-080522-9 1. 
ני 1979). ו ט (21 בי י ו בסיון תשל י  2. ב

 3. משתלות אזור בע״מ.
 4. דאריד בע״מ.

51-080774-6 1. 
ני 1979). ו ט (13 בי י ״ח בםיון תשל  2. י

 3. אד קבלנים לבידוד ואיטום בע״מ.
 4. אספלט רענן בע״מ.

51-081011-2 1. 
ט (17 ביוני 1979). י ב בסיון תשל י  2. כ

ניטי פשיונס בע״מ.  3. פי
. • מ ניטי בע״  4. אפנת פי
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