
□ לא התפוקה על מי־עבודה. רי ב מד

וצמיחה לתנופה הקרן
 — 221 חדר

 224 חדר
 226 חדר
 227 חדר
 228 חרר

 מיקצועית
 229 חדר
 230 חרר
 233 חדר
לוגים

קהילתית לפעולה מחלקה
קרמיקה תחנות־דלק, איגוד —
הרוקחים איגוד —
מערכת־הביטחון תיק —
והשתלמות להכשרה מחלקה —

בן־גוריון על־שם מחקר קרן —
הדייר הגנת —
והמיקרוביו־ הכימאים איגוד —

 וכוח־אדם למינהל מחלקה — 251 חדר
 והאחיות האחים הסתדרות — 254 חדר
ימני: מיסדרון / שלישית קומה •

 הפקידים הסתדרות מזכ״ל — 333 חדר
הפ הסתדרות מרכז מנהל — 334 חדר
קידים
 ממשלתיות חברות עובדי — 335 חדר
ומיסחר
 ומיש־ ציבור מוסדות עובדי — 336 חדר

רד־הביטחון

 הפקידים הסתדרות דובר — 349 חדר
״שורות״ ועורך

 הדתיות, המועצות עובדי — 351 חרר
וכיבוי־אש הערבי המיגזר
 השכלה מוסדות עובדי — 352 חדר
 ותעופה גז חברות גבוהה,
 בשרות העיתונאים איגוד —.355 חדר

הציבורי
 הרופאים איגוד — 365 חדר

 מיסדרון / שלישית •קומה
שמאלי:

 השכר מדור — 301 חדר
 אישיות הוצאות מדור — 302 חדר
 קופה — 303 חדר
 הפועל הוועד חשבות — 305 חדר
 הכספים מחלקת — 307 חדר
 תשלומים מדור — א׳307 חדר
 ונכסים לבנייה המחלקה — 309 חדר
 המגבית מחלקת — 310 חדר
 פנימית לביקורת המחלקה — 313 חדר
 הביטוח מדור — 314 חדר
 וסיוע תרבות קרן — 316 חדר
 ראשית חשבונות הנהלת — 319 חדר

 לצמיחה תנופה קרן — 322 חדר -
 תקציבים מחלקת — 324 חדר
 ההסתדרות גזבר — 328 חדר
ולמיחשוב למידע היחידה — 329 חדר
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 גונן בנימין
(שותפות)

 לביטחון אגף יושב־ראש סגן — 234 חדר
סוציאלי

ימני: מיסדרון / שניה קומה •
 האירגון אגף ראש יושב — 236 חדר

 האגף מנהל ומועצות־הפועלים,
 לאירגון מחלקה — 237 חדר
 ופיתוח לתקציבים מחלקה — 239 חדר
 והשכלה להשתלמות מחלקה — 234 חדר
 מוסדות להפעלת מחלקה — 244 חדר
נבחרים
וגיהות לבטיחות המחלקה — 249 חדר

 וחברות־ הבנקים עובדי — 337 חדר
הביטוח
 המקומיות הרשויות עובדי — 338 חדר
 ההסתדרות מוסדות עובדי — 340 חדר
 רשות / למינהל המיכללה — 342 חדר

הארצית הקורסים
 הפקידים הסתדרות חשב — 343 חדר
לאו ומוסדות תעשיה פקידי — 347 חדר

מיים
 ארציים אירגונים עובדי — 348 חדר

איזוריות ומועצות

 מיסדרון / רביעית •קומה
שמאלי:

 תעופה עובדי — 404 חדר
 יבשתית תחבורה עובדי — 405 חדר
 ליחסי־עבודה המחלקה — 406 חדר
 לאיגוד האגף יושב־ראש סגן — 407 חדר

 הכימיה תעשיות עובדי מיקצועי,
האגף(ל יושב־ראש סגן — א׳408 חדר
וטכ ים־המלח חשמל, עובדי מיקצועי), איגוד

רנטגן נאי
והטכ ההנדסאים הסתדרות — 411 חדר

נאים
המוסיקאים איגוד — 414 חדר

 והבימאים השחקנים איגוד
חרושת אירגון — ד׳415 חדר

הסתדרותית
 העץ פועלי הסתדרות — 416 חדר
 תעשייתית לדמוקרטיה אגף — 417 חדר
 הכריכיה הדפוס, עובדי אגף — 419 חדר

והקרטונז׳
 ייצור למועצות המחלקה — 424 חדר
 לאיגוד האגף יושב־ראש — 430 חדר

מיקצועי

ימני: מיסדרון / רביעית קומה •
 ישיבות אולם — 432 חדר
 בנין פועלי הסתדרות — 434 חדר
 צה״ל עובדי אירגון — 436 חדר
 טקסטיל, פועלי הסתדרות — 443 חדר
ועור הלבשה
 המזון פועלי הסתדרות — 445 חדר
 יהלומים פועלי הסתדרות — 447 חדר
חש מתכת, עובדי הסתדרות — 451 חדר

ואלקטרוניקה מל
 לעובדי השתלמות קרן — 452 חדר
מתכת

 מיסדרון / חמישית קומה •
־ שמאלי:

וה הפועל הוועד מזכירות — 508 חדר
המרכזת וועדה

 העובדים חברת מזכיר — 510 חדר
 ההסתדרות מזכ״ל לישכת — 524 חדר
 ההסתדרות דובר — 528 חדר
 לביטחון האגף יושב־ראש — 530 חדר

סוציאלי
ימני: מיסדרון / חמישית קומה •

 כוח־ למינהל אגף ראש יושב — 552 חדר
אדם

 לביטחון אגף יושב־ראש סגן — 555 חדר
סוציאלי
 לביטחון לאגף מישפטי יועץ — 557 חדר

סוציאלי
 לעבודה לבתי־דין המחלקה — 560 חדר
סו לביטחון אגף אקטואר — 563 חדר
ציאלי

 לענייני עירעורים ועדת — 565 חדר
הפנסיה קרנות

 ישיבות אולם — 566 חדר
 ומיחשוב למידע היחידה — 567 חדר
ותנאי־עבו־ לשכר המחלקה — 570 חדר

דה
הפועל(אדמי הוועד מינהל — 573 חדר

ניסטרציה)
 מיסדרון / שישית קומה •

שמאלי:
 גבוהה להשכלה המחלקה — 603 חדר
עוב ואיגוד תלונות נציבות — 606 חדר

בית משק דות
 השיפוט רשות יושב־ראש — 614 חדר

בהסתדרות
 לשלוחות מישפטי יעוץ — 621 חדר
 הפועל הוועד

המיסדרון) מיזנון(בקצה
ימני: מיסדרון / שישית קומה •

בינלאו לקשרים המחלקה — 657 חדר
| מיים

כלכלי־חברתי למחקר המכון — 661 חדר
 מיס־ רק יש שם שביעית: קומה •
 בלתי־ נראים שחדריו קצר, אחד דרון

 אולם־הישיבות נמצא ובקצהו מאוישים
 מהטלוויזיה, מכירים ודאי שאתם זה הגדול.

 הוועדה של הישיבות מתנהלות שם כי
 מה, יודע השד או הפועל הוועד או המרכזת

 ישראל דופק שבהן הישיבות אלה אופן בכל
 קצת ומבקש גדול פטיש עם השולחן על קיסר
הרעב. מזי מעם שקט
 החדרים, בין ״חורים״ ברשימה יש אם •

 החשוב שהפונקציונר כלל, בדרך היא, הסיבה
מישרדים. ארבעה שלושה, שניים, על חולש
 הפועל, הוועד של ״הגדול״ לבניין פרט •

 עוד ימין מצד אליו, בדרך יש. לעיל, שפורט
 בן מהם אחד כל ״קטנים". בניינים שלושה

 לא שכוחי ומתוודה מודה אני קומות, חמש
 המדוייק המיפוי את שם גם לערוך לי עמד
החדרים. של

 לצעירים, האגף שבהם: בראשון בתמצית:
וה החינוך וספורט(מחלקת נוער סטודנטים,

תרבות).
 ועדת״הבחי־ היתר, בין כיום, שוכנת בשני

ההסתדרות. של המרכזית רות
הר אגף הגימלאים, הסתדרות בשלישי:

 עובדי־המדי־ הסתדרות הצרכן, להגנת שות
 קרן למדעי־הרוח, האקדמאים הסתדרות נה,

רעות.
נטויה. היד ועוד
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