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בתקציב לשינויים בקשההתקציבים אגף

 ישראל מדינת
התקציבים אגף - האוצר

 פיתוח תקציב
ירושלים,

 ,13-034 ,78 - 009 מספר בקשה
22-005

168 עד 166 לועדה: פניה מספר
לכבוד,

 הכספים ועדת יו״ר
הכנסת של

א.נ.,

2016 לשנת סעיפים בין שינויים הנדון:

 אלפי 20,397 של סכום להעברת הכנסת של הכספים ועדת של אישורה את מבקש האוצר שר
 בהתאם כללית, רזרבה - 47 לסעיף תיירות, פיתוח - 78 שונות, הוצאות -13 מסעיף חדשים שקלים
.1985 - התשמ׳׳ה התקציב יסודות לחוק (ה) 11 לסעיף

 20,397 של סכום להעברת הכנסת של הכספים ועדת של אישורה את האוצר שר מבקש כן, כמו
 לסעיף בהתאם דת, לשירותי המשרד - 22 לסעיף כללית רזרבה - 47 מסעיף חדשים שקלים אלפי

בזה. המצורף בתדפיס כמפורט ,1985 - התשמ״ה התקציב, יסודות לחוק (א) 12

דת לשירותי המשרד - 22 תקציבי: בסעיף דנה הבקשה

הפנייה: עיקרי
 סך בהוצאה, ש״ח אלפי 20,397 של בסך דת לשירותי המשרד לתקצוב נועדה התקציבית הפנייה

 וכן להתחייב בהרשאה ש״ח אלפי 22,200 של סך בהכנסה, מותנית בהוצאה ש״ח אלפי 1,600 של
שעיקרם: כמויות, לתוספת

 פיתוח עבור בהוצאה ש״ח אלפי 12,000 של וסך להתחייב בהרשאה ש״ח אלפי 22,200 של סך .1
 מספר ממשלה להחלטת בהתאם עלמין, בתי ופיתוח דת מוסדות הקמת קדושים, מקומות

(מצ״ב). ״2018 - 2017 לשנים קואליציוניים הסכמים ״יישום שעניינה 11.8.2016ה- מיום 1908
 בהתאם הראשית הרבנות פעילות תגבור עבור הראשית, לרבנות ש״ח אלפי 1,620 של סך .2

הרבנות. של חו״ל כשרות על הפיקוח מערך לתגבור לצרכים ובהתאם בפועל לביצוע
 הדין, בתי של והמחשוב התפעול תקציבי חיזוק עבור הרבניים, הדין לבתי ש״ח אלפי 5,582 סך .3

בפועל. לביצוע ובהתאם התקציבי לסיכום בהתאם
המשרדים. בין לסיכום בהתאם דת, לשירותי במשרד וכוננויות נוספות שעות תקצוב .4
 בעלי הפוליטיים ההסכמים כלל הכנסת של הכספים לועדת הוצגו 11.15.2015ה- ביום .5

 ההצגה .2016 - 2015 לשנים המדינה תקציב אישור במהלך שהושגו תקציבית משמעות
 השתתפות עבור גפני, משה חה״כ הכספים, ועדת ראש יושב עם סיכום כללה האמורה
 טרם עת, ובאותה מאחר ש״ח. אלפי 2,000 של בסך בירושלים העלמין בתי מועצת בתקציב
 לא מסוימות לתכניות הסכומים העברת יכולת בדבר והמשפטית המקצועית בדיקתם הושלמה

 מספר לממשלה המשפטי היועץ להחלטת בהתאם וזאת המטרות, עבור האלו הכספים הוקצו
 הסכומים מוקצים הנחוצות והמשפטיות המקצועיות הבדיקות משהושלמו כעת, .1.180

.15.11.2015ה- ביום הכספים וועדת חברי בפני להצגה בהתאם לעיל, המפורטים

התקציבי: השינוי מטרת
 בפועל. לביצוע התקציב והתאמת תקציביים סיכומים יישום ממשלה, החלטות יישום

כללית. ברזרבה שימוש אין זה בשינוי

 העתק:
הכללי החשב



 פיתוח תקציב

תיירות

2016 תקציב: לשנת 78־009 מספר בקשה

ישראל מדינת

התקציבים האוצר-אגף

03/11/2016 תאריך
09:51:39 שעה:

1 דף:

כללית לרזרבה :לשינוי בקשת

02/11/2016 הבקשה: תאריך

0166 :ועדה מספר ועדה. אישור חךשיס) שקלים (באלפי

השינוי סכומי

עב״צ שכ״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית

הוצאה הפרט שם עב״צפרט מספר אדם כח שיא להת׳ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה

14,000 500.0
500.0

12.928
12.928

76.002
90.002

מ
ל

כללית רזרבה 47

14,000 500.0
500.0

12.928
12.928

76.002
90.002

מ
ל

כללית רזרבה 4701

14,000 -13,998
2

מ
ל

 רזרבה - מעבר תוכנית
כללית

470102

־14,000 558.415
558.415

100,000
100,000

702.044
688.044

מ
ל

תיירות פיתוח 78

־14,000 368.095
368.095

100,000
100,000

359.680
345.680

מ
ל

המלח ים 7803

-14,000 140.180
126.180

מ
ל

המלח ים קציר 780303

בתהליך. תקציביים לשינויים בקשות כוללים התקציב מצב על הסכומים ***



 רגיל תקציב

שונות הוצאות

2016 תקציב: לשנת 13־034 מספר בקשה

ישיאל מדינת

התקציבים האוצר־אגף

03/11/2016 תאריך
09:51:34 שעה:

1 דף:

כללית לרזרבה לשינוי: בקשה

02/11/2016 הבקשה: תאריך

0167 :ועדה מספר ועדה. אישור חךשים) שקלים (באלפי

השינוי סכומי

עב״צ שכ״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית

הוצאה הפרט שם עב״צפרט מספר אדם כח שיא להת׳ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה

־6,397 2,688,860
2,682,463

מ
ל

שונות הוצאות 13

־6,397 2,688,860
2,682,463

מ
ל

שונות הוצאות 1301

-6,397 1,430,766 
1,424,369

מ
ל

שונות הוצאות 130105

6,397 500.0
500.0

12.928
12.928

83,605
90,002

מ
ל

כללית רזרבה 47

6,397 500.0
500.0

12.928
12.928

83,605
90,002

מ
ל

כללית רזרבה 4701

6,397 -6,395
2

מ
ל

 רזרבה - מעבר תוכנית
כללית

470102

בתהליך. תקציביים לשינויים בקשות כוללים התקציב מצב על הסכומים ***



 רגיל תקציב

דת לשירותי המשרד

2016 תקציב: לשנת 22־005 מספד בקשה

ישראל מדינת

התקציבים האוצר־אגף

03/11/2016 תאריך
09:51:36 שעה:

1 דף:

כללית מרזרבה :לשינוי בקשה

02/11/2016 הבקשה: תאריך

0168 :ועדה מספר ועדה. אישור חדשיס) שקלים (באלפי

השינוי סכומי

עב״צ שכ״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית

הוצאה הפרט שם עב״צפרט מספר אדם כח שיא להת׳ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה
22,200 1,600 20,397 1,714 335.0 163,800 13,186 960,541 מ דת לשירותי המשרד 22

1,714 335.0 186,000 14,786 980,938 ל

22,200 13,195 569 45.0 163,800 7,000 730,121 מ דת לשירותי המשרד 2201
569 45.0 186,000 7,000 743,316 ל

8,000 90,000 94,577 מ עלמין בתי 220103
90,000 102,577 ל

5,200 ־805 73,800 82,097 מ דת מוסדות בהקמת תמיכה 220104
79,000 81,292 ל

569 45.0 20,005 מ שכר 220105
569 45.0 20,005 ל —

17,000 6,000 2,500 30,663 מ קדושים למקומות המרכז 220107
17,000 2,500 36,663 ל הרשבי וקבר

900 1,620 488 24.0 2,100 32,860 מ הראשית הרבנות 2202
488 24.0 3,000 34,480 ל

900 1,620 488 24.0 2,100 32,860 מ הראשית הרבנות 220201
488 24.0 3,000 34,480 ל

700 5,582 657 266.0 4,086 197,560 מ הרבניים הדין בתי 2203
657 266.0 4,786 203,142 ל

700 5,582 657 266.0 4,086 197,560 מ הרבניים הדין בתי 220301
657 266.0 4,786 203,142 ל

־20,397 500.0 12,928 110,399 מ כללית רזרבה 47
500.0 12,928 90,002 ל —

־20,397 500.0 12,928 110,399 מ כללית רזרבה 4701
500.0 12,928 90,002 ל

בתהליך. תקציביים לשינויים בקשות כוללים התקציב מצב על הסכומים ***



 רגיל תקציב

דת לשירותי המשרד

2016 תקציב: לשנת 22־005 מספר בקשה

ישראל מדינת

התקציבים האיצר-אגף

03/11/2016 תאריך
09:51:38 שעה:

2 דף:

כללית מרזרבה לשינוי: בקשה

02/11/2016 הבקשה: תאריך

0168 :ועדה מספר ועדה. אישור חדשים) שקלים (באלפי

השינוי סכומי

עב״צ שכ״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית

הוצאה הפרט שם עב״צפרט מספר אדם כח שיא להת׳ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה
-20,397 20,399

2
מ
ל

 רזרבה ־ מעבר תוכנית
כללית

470102

בתהליך. תקציביים לשינויים בקשות כוללים התקציב מצב על הסכומים ***
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הממשלה ראש משרד
Prime Minister's Office

2016 הממשלה החלטות הממשלה מזכירות הממשלה ראש משרד

2018-2017 לשנים קואליציוניים הסכמים יישום

הממשלה מזכירות
 11.08.2016 מיום הממשלה של 1908 מספר החלטה

נתניהו בנימין 34 - ה הממשלה

ההחלטה נושא
 2018-2017 לשנים קואליציוניים הסכמים ״שום

מחליטים
 לשנת המדינה ובתקציב ש"ח, מיליוני 680 על יעלה שלא סכום 2017 הכספים לשנת המדינה בתקציב פעמי, חד באופן להקצות, .1

שנתקבלו. בהחלטות נכללו שלא קואליציוניים הסכמים ״שום לצורך ש"ח, מיליוני 680 על יעלה שלא סכום 2018 הכספים

 לא 1 בסעיף כאמור מהקצאה יוצא כפועל הממשלה תקציבי התאמת בדבר לממשלה החלטה הצעת להגיש האוצר שר על להטיל .2
 לפי הכספים לייעוד בהתאם תקציב לסעיפי חלוקה לפי ההקצאה אופן בדבר פירוט זה ובכלל ,2016 בספטמבר 11 מיום יאוחר

הקואליציוניים. ההסכמים

 2017 לשנים התקציב חוק בהצעת ״כלל לא ,2 בסעיף כאמור תקציב לסעיפי הקצאתו פורטה שלא 1 בסעיף כאמור סכום כי לקבוע .3
ממשלה. בהחלטת תיעשה האמורות, התקציב שנות במהלך התקציב, חוק אישור לאחר והקצאתו ,2018ו-

 סכום 2018 לשנת המדינה ובתקציב 2017 לשנת המדינה בתקציב פעמי חד באופן שיוקצה כך החינוך משרד תקציב את להתאים .4
תורניים. במוסדות המדינה תמיכת להגדלת ש"ח מיליון 525 של

 כאמור שהסכום הבא באופן קואליציוניים הסכמים ״שום שעניינה ,2015 בנובמבר 8 מיום 674 מס' הממשלה החלטת את לתקן .5
 יתווספו וכן ,2016 בשנת ש"ח מיליון 81.7 על יעמוד דת לשירותי במשרד דת מבני תקציב עבור זו להחלטה א' לנספח 27 בסעיף

זו. להחלטה בנספח כמפורט ש"ח מיליון 23.3 בסך הוצאה תקצוב שעניינו זו להחלטה א' לנספח 64ו- 63 סעיפים

ת נ ש
2 0 1 6

ת נ ש
2 0 1 5

א ש נו ד ר ש תי מ ל ש מ מ

1 7 .3 ח תו ת פי מו קו □ מ שי קדו ד ר ש מ תי ה רו שי ת ל ד .63

6 ח תו תי פי מין ב על ד ר ש מ תי ה רו שי ת ל ד .64

 הממשלה. במזכירות השמור הנוסח הינו הממשלה החלטות של המחייב הנוסח
 ברשומות. המתפרסם הנוסח הינו בהחלטות הנזכרים חקיקה ודברי חוק הצעות של המחייב הנוסח

השנתי. התקציב לחוק כפופות תקציביות החלטות

1/1

http://www.pmo.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/Pages/secretarial.aspx
http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/Pages/default.aspx

