
חוק התקציב לשנת הכספים ,1983 התשמ"ג1983*

הגדרות א': פרק

הגדרות  זה בחוק .1

(1983 באפריל 1) התשמ"ג בניסן י"ח כיום המתחילה הכספים שנת  "1983 הכספים "שנת
;(1984 במרס 31) התשמי'ד ב' באדר כ''ז ביום והמסתיימת

הכנסת של הכספים ועדת  "הועדה"

מקוטע; כפול קו שסימנה כותרת בשורת הנקוב משרות, מספר או סכום  תקציב" "סעיף
ונקודתיים; קו שסימנה כותרת בשורת הנקוב משרות, מספר או סכום  פעולה" "תחום

סימון; בלי בשורה הנקוב משרות, מספר או סכום  "תכנית"
 תקציב" סעיף על "ממונה"

לכך; מינהו שהנשיא מי  המדינה" "נשיא  01 תקציב, סעיף לגבי (1)

שקבעה השר  02"הכנסת" תקציב סעיף למעט אחר, תקציב סעיף כל לגבי (2)
לכך; מינהו שהשר מי או לועדה בהודעה הממשלה

וארעיים, זמניים קבועים, עובדים להעסיק ניתן שבהן משרות של מרבי מספר  אדם" כוח "שיא
ימים. ועשרים מאה עד המועסקים חולפת למשימה ארעיים עובדים למעט

ההוצאה תקציב
וחלוקתו

בתקבולים שימוש
לצורך נוספים

התייקרויות כיסוי
חובות ותשלום

ההוצאה תקציב
בהכנסה רמותנית

כספים להוציא הרשאה :'3 פרל,

סכום חלוקת שקלים; אלפי 1,124,000,000 1983 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
הראשון בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים, זה

''הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של

1983 הכספים לשנת והמילוות התקבולים לתחזית מעל תקבולים יתקבלו כי הועדה ראתה .3
לכיסוי הנוספים הסכומים הוצאת להרשות הממשלה, הצעת לפי היא, רשאית התחזית),  (להלן
כפי הכל המדינה, חובות1 להקטנת או למניעתן, או להקטנתן קיימות, בתכניות התייקרויות
או במילווה ומקורו בתחזית נכלל שלא תקבול למעט  ''תקבול" זה, לענין הועדה; שתקבע
משינוי הנובע נוסף תקבול לרבות  בו שנכללו חוץ במטבע מענק או מילווה לענין אך במענק,

חושבו. שלפיו השער לעומת החליפין שער

להוציא היא רשאית ו3 2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף (א) .4
הסכומים כתוספת שקלים אלפי 59,734,695 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1983 הכספים כשנת

ההוצאה. למימון התקבולים שיתקבלו בתנאי וזאת 9(א)(2), סעיף פי על שיתווספו

תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים, קטן.(א) בסעיף האמור הסכום חלוקת (ב)
"הוצאה הנקרא הראשונה התוספת של השני בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי

בהכנסה". מותנית

.(1983 במרס 23) התשמ"ג בניסן ט' ביום בכנסת נתקבל

15.6.1982 התשמ"ג, בתמוז ד' ,89 תקציב חוקי



בתנאי בהכנסה המותנית ההוצאה תקציב של אתהסכומים להוציא רשאית הממשלה (ג)
עד תכנית לאותה שיתקבל למעשה התקבול סכום על יעלה לא פלונית לתכנית המוצא שהסכום
כאמור, השני בטור הנקוב הסכום על פלונית לתכנית למעשה התקבול עלה הכספים; שנת תום
9(א)(2) סעיף פי על האמור הסכום הוגדל אם אלא להוציאו ואץ המדינה לאוצר העודף יועבר

שהוגדל. ובמידה

לתוספת ב' שבחלק תקציב בסעיפי הוצאה למימון ישמש במילווה שמקורו תקבול (ד)
י י בלבד. הראשונה

"הרשאה הנקרא השלישי בטור סכום מופיע שבה הראשונה, שבתוספת תכנית לגבי י .5 ■ להתחייב הרשאה

זה. סכום בגבולות אלא 1983 הכספים בשנת להתחייב אין להתחייב'/

שיתווספו המשרות בתוספת ות משר 69,273 1983 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .6
לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים, זה משרות מספר חלוקת 9(א)(8): סעיף פי על
<ךם". כוח "שיא הנקרא הראשונה התוספת של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה

אדם כוח שיא

ייקרא  הבטחון" "משרד  15 תקציב בסעיף ההוצאה בתקציב המוקצב הסכום (א) .7
הצעת לפי תקבע, ולתכניות פעולה לתחומי הבטחון תקציב חלוקת את הבטחון"; "תקציב להלן

הכנסת. של והבטחון החוץ וועדת הכספים ועדת של משותפת ועדה הממשלה,

בטחון ותקציב בהכנסה מותנית בטחון הוצאת תקציב ייווסף הבטחון תקציב על (ב) ■

יחולו אלה לענינים אדם? כוח ושיא להתחייב הרשאה יצויינו הבטחון בתקציב עסקיים; למפעלים
המחוייבים. בתיאומים ו8 6 ,5 ,4 סעיפים הבטחון תקציב על

בועדה מדובר כאילו ייקרא בועדה שמדובר זה בחוק מקום כל הכטחון, תקציב לענין (ג)
(א). קטן בסעיף האמורה המשותפת

הבטחון תקציב

היא רשאית ו4 3 ,2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף (א) .8
התוספת של השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1983 הכספים בשנת להוציא
לתחומי תקציב, לסעיפי האמורים הסכומים חלוקת עסקיים); מפעלים תקציב  (להלן השניה

חלק. באותו כמפורט תהיה ולתכניות פעולה

יחולו השלישי, בטור סכום מופיע שבה השניה, התוספת של השני שבחלק תכנית על (ב)
.5 סעיף הוראות

למלא היא רשאית 6 סעיף לפי למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על נוסף (ג)
לסעיפי האמורות המשרות חלוקת העסקיים למפעלים משרות 15,039 1983 הכספים בשנת
תקציב של השני החלק של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב,

העסקיים. המפעלים

הוא 1983 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי התקבולים אומדן (ד)
השניה. התוספת של הראשון בחלק כמפורט

התוספת של הראשון שבחלק התקבולים מסכומי אחד כי סבור האוצר שר היה (ה)
לועדה, בהודעה הוא, רשאי לאומדן, מחוץ נוסף תקבול שיתקבל או האומדן, על יעלה השניה
על העולה סכום יוצא שלא ובלבד הנוספים, הסכומים יוצאו לשמן אשר התכניות את לקבוע

. הועדה. של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל שקלים 21,000,000

מפעלים תקציב
עסקיים
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המפעלים שבתקציב 98 או 97 ,96 ,93 ,90 ,89 תקציב בסעיפי שהוקצב סכום (ו)
משנתקבל או העבודה משבוצעה כמוצא יראוהו נכס, או שירות עבודה, תמורת לתשלום העסקיים

בעדם. לתשלום מיועד הוא אשר הנכס או השירות

ערך לרכות  (ו) קטן בסעיף המצויינים התקציב סעיפי לעניו "תקבול", זה, בסעיף (ז)
.1983 הכספים בשנת שסופקו הנכסים או שניתנו השירותים

שיניים תקציב סעיף בכל האוצר, שר רשאי תקציב, סעיף על הממונה הצעת פי על (א) .9
■  "הכנסת"  02 תקציב מסעיף חוץ הראשונה, שבתוספת

אחרת לתכנית אחת מתכנית הוצאה של סכום כל לועדה בהודעה להעביר (1)

שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו
מהתכנית \%5 ועל שקלים 21,000,000 על העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא

הועדה; של המוקדם באישורה אלא המקורית

תכנית בכל בהכנסה מותנית הוצאה של הסכום את לועדה בהודעה להגדיל (2)

שתיווסף חדשה בתכנית בהכנסה מותנית הוצאה להוסיף או תקציב סעיףי שבאותו
על העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב, סעיף לאותו
של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל שקלים 21,000,000

הועדה;

אחת מתכנית בהכנסה, מותנית הוצאה של סכום כל לועדה בהודעה להעביר (3)
סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחרת לתכנית
שקלים 21,000,000 על העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב,

הועדה; של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל

לתכנית אחת מתכנית להתחייב הרשאה של סכום כל לועדה בהודעה להעביר (4)
העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא ובלבד.שהוא תקציב, סעיף ובאותו אחרת
של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 150/0 ועל שקלים 38,000,000 על

הועדה;

בכל להתחייב, ההרשאה סכום את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (5)
חדשה בתכנית להתחייב הרשאה של סכום להוסיף תקציב,או סעיף שבאותו תכנית

תקציב; סעיף לאותו שתיווםף

אחת מתכנית להן, הדרוש ההוצאה סכום עם ביחד משרות, מספר כל להעביר (6)
תחום לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או פעולה, תחום שבאותו אחרת לתכנית
200/0 ועל 50 על העולה משרות 1ג5?ספר תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד פעולה,

לועדה; בהודעה אלא המקורית בתכנית המשרות ממספר

לתכנית אחד פעולה בתחום מתכנית משרות מספר כל לועדה כהודעה להעביר (7)

סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחר פעולה בתחום
50 על העולה משרות במספר פעולה תחום זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב,
של המוקדם באישורה אלא המקורי הפעולה בתחום המשרות ממספר 200/0 ועל

הועדה;

שבאותו תכנית בכל המשרות מספר את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (8)

סעיף לאותו שתיווסף חדשה בתכנית משרות להוסיף או תקציב סעיף
^ שהממשלה ממוסד עובדים מהעברת נובעות ההוספה או שההגדלה ובלבד ב, תקצי
למדינה. כאמור ממוסד תפקיד העברת עקב המדינה לשירות בתקציבו משתתפת
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הכנסת ראש יושב הצעת לפי הועדה, רשאית 02"הכנסת'/ תקציב סעיף לגבי (ב)

לתכנית או אחרת לתכנית אחת מתכנית משרות מספר או סכום כל להעביר (1)

שתיווסף; חדשה

תכנית. בכל בהכנסה מותנית הוצאה של הסכום את להגדיל (2)

שבחלק תקציב סעיף בכל האוצר, שר רשאי תקציב, סעיף על הממונה הצעתי לפי (ג)
 השניה התוספת של השני

מתכנית להתחייב הרשאה של או הוצאה של סכום כל לועדה בהודעה להעביר (1)
סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחרת לתכנית אחת
שקלים 38,000,000 על העולה בסכום תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב,

■ הועדה? של המוקדם באישורה אלא המקורית מהתכנית 200/0 ועל

בכל להתחייב ההרשאה סכום את הועדה, של המוקדם באישורה להגדיל, (2)
שתיווסף חדשה בתכנית להתחייב הרשאה להוסיף או תקציב, סעיף שבאותו תכנית

תקציב; סעיף לאותו

אחת מתכנית ילהן, הדרוש ההוצאה סכום עם ביחד משרות, מספר כל להעביר (3)
פעולה; תחום לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או פעולה תחום שבאותו אחרת לתכנית

לתכנית אחד פעולה בתחום מתכנית משרות מספר כל לועדה בהודעה להעביר (4)

סעיף לאותו שתיווסף חדשה לתכנית או תקציב סעיף שבאותו אחר פעולה בתחום
ועל 50 על העולה משרות במספר תכנית זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד תקציב,
הועדה. של המוקדם באישורה אלא המקורי הפעולה בתחום המשרות ממספר 200/0

 לועדה בהודעה רשאי, האוצר שר (ד)
הראשונה שבתוספת אחד תקציב מסעיף משרות מספר. או סכום כל להעביר (1)
הממשלה משרדי של במבנה שינויים מחמת יידרש הדבר אם אחרים, תקציב לסעיפי
היו שלהן למטרות יוצאו כאמור המועברים שהסכומים ובלבד בתפקידיהם, או
הוא מוקצבות; היו להן אשר למטרות ישמשו כאמור המועברות והמשרות מוקצבים,
או העסקיים המפעלים במבנה שינויים מחמת נדרשת כאמור העברה אם הדין

בתפקידיהם;

ובלבד תכניות, או פעולה תחומי תקציב, סעיפי של השם או המספור את לשנות (2)
כאמור. משרות מספר או סכום הוקצב לה אשר במטרה שינוי יחול שלא

כל מתוך משרות מספר או סכום כל להעביר לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (ה) .

"רזרבות  ו88 48 תקציב לסעיפי או כללית", "רזרבה  47 תקציב לסעיף תכנית
שההעברה ובלבד פיתוח", להוצאות "רזרבה  87 תקציב סעיף לגבי הדין הוא להתייקרויות";

הראשונה. לתוספת ב' שבחלק תקציב מסעיפי היא ■ .

הסכומים יוצאו להן אשר המטרות את לקבוע לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (א) .10 ברזרבות שימוש
תכנית זו בדרך יגדיל לא שהוא ובלבד כללית", "רזרבה  47 תקציב שבסעיף המשרות וימולאו
ועל 25 על העולה משרות במספר או מהתכנית 150/0 ועל שקלים 21,000,000 על העולה בסכום
סעיף סכומי לגבי הדין הוא הועדה; של המוקדם באישורה אלא התכנית של המשרות ממספר 150/0

ב' שבחלק תקציב לסעיפי אלא יוצאו לא שאלה ובלבד פיתוח". להוצאות "רזרבה  87 תקציב
הראשונה. לתוספת
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יוצא להן אשר המטרות את לקבוע הועדה, של המוקדם באישורה רשאי, האוצר שר (ב)
אזרחיות". חירום "הוצאות  16 תקציב שבסעיף הסכום

 ו88 48 תקציב סעיפי סכומי חלוקת את לקבוע לועדה, בהודעה רשאי, האוצר שר (ג)
קיימות. כתכניות התייקרויות לכיסוי ורק אך ישמשו שאלה ובלבד להתייקרויות", "רזרבות

בעודפי שימוש הכספים לשנת התקציב בחוק שנקבעו התקציב מסעיפי באחד עודף סכום נותר (א) .11
משנת התקציב ,
1982 הכספים האוצר שר רשאי "הכנסת",  02 תקציב מסעיף חוץ פיו, על או י, התשמ"ב1982 ,1982

לתכנית בהכנסה, מותנית הוצאה אינו אם או, נכלל שבה לתכנית סכום באותו השימוש את להתיר
האמור. לחוק 9 סעיף להוראות בכפוף תקציב סעיף. שבאותו אחרת

הכספים לשנת התקציב שבחוק "הכנסת",  02 תקציב בסעיף עודף סכום נותר (ב)
לתכנית סכום באותו השימוש את להתיר הכנסת, ראש יושב לפיהצעת הועדה, רשאית ,1982

תקציב. סעיף אותו שבתוך

התקציב שבחוק "רזרבות",  ו88 87 ,48 ,47 תקציב בסעיפי עודף סכום נותר (ג)
בו השימוש את להתיר הועדה של המוקדם באישורה האוצר, שר רשאי ,1982 הכספים לשנת

שיקבע. למטרה

הכספים שנת של לתקציב הסכום ייווסף זה, בסעיף כאמור עודף בסכום שימוש הותר (ד)
ממנו. חלק היה כאילו בהתאמה 1983

עודף  כהכנסה מותנית הוצאה לענין עודף'/ "סכום ,12 ובסעיף זה בסעיף (ה)
למעשה. ההוצאה על ההוצאה למימון שנתקבלו התקבולים

מייחדים עייפיס ,1982 הכספים לשנת התקציב בחוק שנקבעו התכניות מן באחת עודף סכום נותר (א) .12
המיוחדים), העודפים רשימת  (להלן השלישית כתוספת המנויות פיו, על או התשמ"ב1982,
נכלל. שבה לתכנית סכום באותו השימוש את להתיר לועדה, בהודעה האוצר, שר רשאי

העודפים לרשימת תכנית להוסיף הועדה, של המוקדם באישורה רשאי, האוצר שר (ב)
המיוחדים.

הכספים שנת של לתקציב הסכום ייווסף זה, בסעיף כאמור עודף בסכום שימוש הותר (ג)
ממנו. חלק היה כאילו בהתאמה 1983

לפניות מיעד באדר כ"ו מיום יאוחר לא תוגש 12 עד 9 סעיפים לפי אישורה למתן בקשה או לועדה הודעה .13
במועד הגשתה להרשות מיוחדים, במקרים הועדה, רשאית אך ,(1984 בפברואר 29) התשמ"ד א'

יותר. מאוחר

מוקצב סכום החשב אצל שחשבונו הודעה לו הזכאי לאדם משנשלחה כמוצא יראוהו שהוקצב, סכום .14
סכום. באותו זוכה הכללי

הצמדה ביטוח המחירים מדד עליית בשל לשיפוי התחייבות הממשלה תתן לא 1983 הכספים בשנת (א) .15
באישורה אלא שקלים, 2,100,000 על עולה ההתחייבות כשנושא המטבע בשער שינוי או לצרכן

הועדה. של המוקדם

.15 עמי התשמ"כ, ח"ת 1
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לענין הגדרות
תאגידים

שניתנו כאמור התחייבויות על וחשבון דין חדשים ששה כל לועדה ימסור האוצר שר (ב)
הועדה. באישור צורך ללא האמורה התקופה תוך

מקומיות ורשויות לתאגידים כקשר הוראות ג': פרק ■

 זה בפרק .16

של סמכותו מכוח או בחוק שהוקם דתית, מועצה ולמעט ישראל בנק למעט תאגיד,  "תאגיד"
מאלה: אחד בו שנתקיים או המדינה של מוסד והוא בחוק, שניתנה שר

בעקיפין; או במישרין בתקציבו, משתתפת הממשלה (1)

שר? בידי או הממשלה בידי מתמנים מקצתם, או כולם הנהלתו, חברי או חבריו (2)

תאגיד, אותו הוקם שלפיו החוק ביצוע על הממונה השר  תאגיד לענין בדבר", הנוגע "שר
בשנת כלשהו בתאריך המתחילה חדשים עשר שנים של תקופה לרבות  "1983 הכספים "שנת

כאמור; תקופה של בסיס על תקציבו את המנהל תאגיד לגבי 1983

הסכום או המאושר, מתקציבם מקומית רשות או תאגיד חרגו שבו סכום  החריגה" "סכום
ההלוואה סכום או אדם, כוח משיא או המאושר מתקציבם בחריגה עובדים בהעסקת הכרוך

אישור. ללא שלקחו

לגרוע כדי בכך אין האוצר? שר של אישורו טעון 1983 הכספים לשנת תאגיד של תקציבו .17 תאגיד של תקציב

אחר. אישור טעון מהיותו

לשר בהודעה לאשר, גם מוסמך פלוני תאגיד של תקציבו לאשר דין כל לפי שמוסמך מי .18 ושימוש _שינויים האןצף בתקציבי בעודפים

אחר; לפריט שבתקציב אחד מפריט ומשרות סכומים העברת (1)

,1982 הכספים משנת התאגיד של בתקציבו שנותר עודף בסכום שימוש (2)

להיפר. או פיתוח לתקציב שוטפות פעולות מתקציב סכומים זו בדרך שלאיועברו ובלבד

כוח שיא את לתאגיד לקבוע רשאי בדבר, הנוגע השר עם האוצר,,בהת"עצות שר (א) י .19
שלו האדם כוח שיא את או תקציבו את להפחית לו להורות הממשלה, החלטת פי על וכן, שלו האדם

שיקבע. בשיעור או בסכום

החלטת פי על וכן, שלה האדם כוח שיא את מקומית לרשות לקבוע רשאי הפנים שר (ב)
שיקבע. בשיעור או בסכום שלה האדם כוח שיא את או תקציבה את להפחית לה להורות הממשלה,

השכר ומדיניות אדם כוח ושיא תקציב הפחתת בענין הממשלה של כללית החלטה (ג)
המחוייבים. בשינויים בנק.ישראל על יחולו 24 לסעיף בהתאם שלה

לרשות או פלוני לתאגיד או לסוגים, כללית, שתהיה יכול זה סעיף פי על הוראה (ד)
פלונית. מקומית

תאגידים

תקציב הפחתת
כוח שיא או

אדם

מאלה: אחד עושה שתאגיד האוצר שר ראה (א) .20 בקשר סמכויות
< לתאגיד

מתקציבו חורג או המאושר בתקציבו הקצבה ללא פעולה או עבודה מבצע (1)
המאושר;

ואישור דין, כל פי על אישור טעון לעשייתן שחוזה פעולה או עבודה מבצע (2)
ניתן; לא כאמור
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שאין במשרות או שלו האדם כוח משיא החורג משויות במספר עובדים מעסיק (3)

המאושר; בתקציבו הקצבה עליהן

ניתן, לא כאמור ואישור דין כל פי על אישור טעון כשהדבר כספים לווה (4)

לתיקון לדעתו הדרושים צעדים לנקוט בדבר, הנוגע השר עם התייעצות לאחר הוא, רשאי
הועדה. אישור טעונה כן מעשות והימנעותו (ב), קטן בסעיף כאמור האמורים הליקויים

שיכללו: יכול (א) קטן בסעיף כאמור צעדים, (ב)

י הפעולה; או העבודה את להפסיק הוראה (1)

או מהתקציב בחריגה המועסקים עובדים של העסקתם את להפסיק הוראה (2)

(א)(3); קטן בסעיף כאמור האדם כוח משיא

מהממשלה מקבל שהיה ההשתתפות או המענק מסכום החריגה סכום הפחתת (3)

האמורה. החריגה אילולא

בקשר סמכויות רשאי 20(א) בסעיף המפורטים מהדברים אחד עושה מקומית שרשות הפנים שר ראה (א) .21
מקימית לישות צעדים לנקוט וכן מקומית רשות לאותה שקבע המענק מסכום החריגה סכום את להפחית הוא

הועדה. אישור טעונה כן מעשות והימנעותו ו(2), 20(ב)(1) בסעיף כאמור

שלה האדם כוח משיא או מתקציבה מקומית רשות שחרגה חריגות כי הפנים שר ראה (ב)
סכום מכל או מענקים מכספי החריגה סכום את להפחית האוצר, שר עם יחד הוא רשאי תוקנו, לא
סכום את להפחית הפנים, שר עם בהתייעצות האוצר, שר ורשאי מהממשלה, אליה המועבר אחר
דין; כל לפי המקומית לרשות המדינה מאוצר להעבירם שיש אגרות או מסים מכספי החריגה

הועדה. אישור טעונה זה קטן סעיף לפי בסמכותו מהשתמש שר של הימנעותו

או תאגיד של חוזה יצויין: לפחות, שקלים 300,000 בו הכרוכה שהתמורה מקומית רשות או תאגיד של כחוזה .22
מקומית רשות , , ,

דין; כל לפי הדרושים האישורים כל וניתנו התנאים כל בו נתקיימו כי (1)

ההקצבה. סעיף ויצויין מתוקצבת, החוזה לביצוע הכספית ההוצאה כי (2)

פטור כולן ,22 עד 17 סעיפים הוראות מתחולת תאגיד לפטור הועדה, באישור רשאי, האוצר שר .23
מקצתן. או

. בשכר שינויים דתית מועצה או ממשלתית חברה מקומית, רשות תאגיד, יסכימו לא 1983 הכספים בשנת .24
שייית יבחנאי לעבודה, הקשורות אחרות כספיות הטבות על או בגימלאות או פרישה בתנאי בשכר, שינויים על

עובדי כלל לגבי הונהג או שהוסכם למה בהתאם אלא כאמור, הטבות או כאמור שינויים ינהיגו ולא
במידה בטל אחר הסדר או הסכם כל דין, בכל האמור אף על האוצר; שר של באישורו או המדינה

זה. סעיף הוראות נוגד שהוא

המשתלמות אגרות טעונים שיעורם ושינוי לתאגיד המשתלמים אחרים חובה ותשלומי אגרות מיסיס, הטלת .25
לתאגיד דין. כל לפי הדרושים לאישורים כנוסף האוצר שר של אישורו

המשתלמים מסיס ותשלומי אגרות מסים, הטלת לענין כללים יקבע האוצר, שר עם בהתייעצות הפנים, שר .26
מקומיות לישויית שיעורם. ושינוי מקומית לרשות המשתלמים אחרים חובה
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מבנק מקדמה
ישראל

וחשבון דין

שונות הוראות ד': פרק

לממשלה לתת בזה מורשה ישראל ובנק ישראל מבנק לקבל בזה מורשית הממשלה (א) .27
.1983 הכספים בשנת הוצאותיה למימון שקלים אלפי 116,153,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה

(א) קטן בסעיף הנקוב הסכום את להגדיל הממשלה, הצעת לפי רשאית, הועדה (ב)
האחרים התקבולים לבין 3 סעיף לפי להוציאם שמוצע הסכומים כל סך שבין ההפרש בסכום
הסכומים כל סך שבין היחס על יעלה לא ההגדלה ששיעור ובלבד לתחזית, מעל שיתקבלו

.2 בסעיף הנקוב ההוצאה סכום לבין קיימות בתכניות התייקרויות לכיסוי הנדרשים

ישראל בנק נגיד ובין האוצר שר בין בהסכם ייקבעו פרעונה ומועדי המקדמה תנאי (ג)
הועדה. באישור

התשי"ד21954, ישראל, בנק לחוק 45 סעיף מהוראות לגרוע כדי זה בסעיף אין (ד)
ארעיות. מקדמות בדבר

דו"חות לכנסת האוצר שר יגיש 1983 הכספים שנת תום לאחר חדשים ששה תוך (א) .28
שנתקבלו; התקבולים על (1)

בהכנסה; מותנית הוצאה לרבות שהוצאו, ההוצאות על (2)

שמולאו; המשרות מספר על י(3)

;15 סעיף לפי שניתנו התחייבויות על (4)

ו(ג)(3). 9(א)(6) סעיף לפי שנעשו העברות על (5)

העסקיים המפעלים ותקציב 1983 הכספים לשנת התקציב לגבי ייערכו הדו"חית (ב)
שמולאו המשרות ומספרי שהוצאו ההוצאה סכומי השוואת שתאפשר בצורה 1983 הכספים לשנת

והתכניות. הפעולה תחומי התקציב, שבסעיפי המשרות ומספרי הסכומים לעומת

בכל מינהל והוראות תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר (א) .29 תקנות ביצוע

 02 תקציב בסעיף תכניות למעט תכניות, של נוסף פירוט בדבר לרבות לביצועו, הנוגע
"הכנסת".

של נוסף פירוט בדבר מינהל והוראות תקנות להתקין רשאי הכנסת ראש יושב (ב)
"הכנסת".  02 תקציב בסעיף תכנץת

הוראות להתקין הסמכות לרבות זה, חוק לפי מסמכויותיו לאצול רשאי האוצר שר (ג)
תקנות. להתקין הסמכות ולמעט המדינה, של והחשבונות הכספים ניהול סדרי בדבר מינהל

.(1983 באפריל 1) התשמ"ג בניסן י"ח ביום זה חוק של תחילתו .30 תחילה

קבלתו. מיום חדשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק .31 פרסום

.192 עמ' התשי''ד, ס"ח 2
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1985 הכספים לשנת תקציב

הוצאה
שיאהרשאהמותנית

הראש!נהדי התוספת בבהכנסההוצאהב1ז אדםלהתחיי כת

שקל) י שקל)(אלפ (אלפי שקל) (אלפי

כלליםה" 1,124,000,000,734כ ,.6955969,273.0

רגילחלק תקציב 841,500,000,586,4953969,273.0אי:
הווחלק 1חשב11 פיתוח תקציב 282,500,000,148,20020בי:

רגילהחלק הוצאה : 841,500,000,586,4953969,273.0אי

נהל ומי 44,220,700,834,919131,496.0ממשל

המרינה01 51,0002539.0נשיא
66כנסת02 3,000334.5
ממשלה03 38,000חברי
הממשלה04 ראש 1,032,00017,960655.5משדד
האוצר05 5,502,000383,9306,835.5משדד
הפנים06 859,00011מטרד ,150703.5

14,062,000765,5501,332,70019,489.5משטרה
המשפטים08 2,079,000188,7941משרד ,909.5
החוץ09 3,430,000261,51052,500870.0משדד
יותיאים10 לכלכלה משרד

משרדי 1 99,00068.5בי
המדינה11 מבקר 605,000531משרד .0
ופיצויים12 12,380,000גמלאית
שונ1ת13 2,822,000206,000הוצאות
מפלגות14 305,000מימון
והפיתוח19 המדע 293,70059.5משרד

ו 273,852,0002,566.0בטחו

ו5ו הבטחג 270,513,0002,566.0משרד
אזרחי1ח16 חרום 798,000הוצאות
השטחים17 בתקציב 2,541השתתפות םםם,

מקומי1ח18 27,571,000רש1יוח
==========
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1983 הכספים לטנת תקציב

הוצאה
הרטאה טיאמותנית

הראשונה התוספת הוצאהריכוז להתחייבן אדםבהכנסה נח

חברה טרותי
1

204,043,00016,725,76929,859.5

והתרבות20 החינור 58,615,0002,146,1722,579.0משרד
21 גבוהה 14,152,000הטבלה
הדתות22 4,992,00055,700422.5מטרד
והה23 והרו העבודה 50,360,0001,032,6334,334.0מטרד
הבריאות24 21,200,00013,453,51419,576.5מטרד
לנכים25 2,835,00071.5תגמולים
הטידורי28 ברטות 420,000הטתתפות
291 והטיבו י 1 הבינ 1,785,000900,000מטרד 12,6002,428.0
יה30 עלי לקליטת 2,119,00025,150428.0המטרד
מצרכי32 במחירי תמיכות

חקלאי יצור ובי 47,565,000943,750יסוד

ומטק 26,734,00021,025,8075,278.0כלכלה

החקלאות33 2,701,000755,4202,678.5מטרד
סיני לחוטבי ים י 200,000פיצו

והתשתית34 האנרגיה 301,00010,080,610279.5מטרד
אטומית35 לאנרגיה 1,008,000הועדה
והחעטיה36 המסחר 1,239,000208,150786.0מטרד
החיירות37 530,00020,380228.5מטרד
לייצוא38 טווקים 18,783,000פיתוח
התחבורה40 941,000270,247930.5מטרד
הרבכת41 בתקציב 151,000השתתפות
לתחבורה42 והחזרים 762,0009,691,000תמיכות
המדידות43 118,000375.0מחלקת
אטדאי44 33,200,000סבסוד

ריבית45 1תטלום 95,500,000

36,379,30093.5רזרבות

כללית47 36,379,30093.5רזרבה
להתיקרוי1ת48 רזרבה
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הכספיםתקציב 1963לשנת

הוצאה
שיאהרטאההיוונית

ז הראטונהריבו אדםלהתחייבבהכנסההוצאההתוספת כח

בי ןחלק הו ן וחשבו פיתוח תקציב :262,500,000214 8^20020

פיתוח 373,000,148,20020^81תקציב

נהל ומי במימטל 1,401,0003,000השקעות

ממטלה51 347,0003,000510,000בניני
סוהר32 ובתי 911,000366,000מטטרה
הטפט33 143,000בחי
מקומיות37 1,716,000,666,0002130,000דשויות

חברה בשרותי 28,100,000,198,70012השקעות

1,995,000,161,1063חינור60
גבגהה61 567,000השביה
80,000דת63
ורווחה64 525,00081,000171,300עבודה
2,463,000317,700,378,0463בריאות67
ו70 22,370,000,800,00011,036,00036טיכו

.המשק בענפי 50,158,300,278,5003השקעות

6,510,00029,000,838,4007חקלאות72
מים73 2,917,00060,000793,000מפעלי
למחקר74 הלאומית הנ>ועצה

156,300200,000130,000ולפיתוח
אנרגיה73 מקורות 2,783,000,509,2004,141,5003פיתוח
23,163,00091,000,084,20024תעטיה76
3,591,000,139,9002ת"רוח78
1,533,000319,300,000,7002תחבורה79
1,575,00050,000,906,0001כביטים80

5,040,000תקשורת81
שונים83 2,890,00060,000מפעלים
חובות84 חטלום .193,500,000_

83". תקציבי חוזר 1 185,000הו
פיתוח87 להוצאות 7,439,700רזרבות
להתיקרויות88 רזרבות
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התקבולים תתחזית ו 1הח17
1983 לשנת
שקלי י(באלפי ם)

הכנסות תחזית
1983

םםם,םסס,1,124כלליסה"ב

שוטפיםחלק תקבולים ססם,סס841,5אי;
הוןחלק וחשבון חחלווח תקבולים ססס,םס282,5בי:

שוטפיםחלק תקבולים םםם,םם5,ו84אי:

י

חובה ותשלומי 586,210,000מיסיס

ורכוש הכנסה 345,450,000מיסי

001 הכנסה; 270,490,000מס
הגליל שלום מלווה (5,500,000)מזה:

ופיננסים002 מלכדים על מוסף ערך 1מס 7,660,000
שבח003 2,536,000מס
רכישה004 3,804,000מם
רכוש005 1,760,000מס
מעסיקים007 21מס ,100,000
ערר008 נ"רות על 25,500,000היטל
יתר009 הנפקות על 2,600,000היטל

הוצאה 240,760,000מיסי

היבוא011 על והיטל 38,060,000מכס
בטחוני012 יבוא כולל מוסף ערר 139,340,000חס
קניה013 42,210,000מם
2,240,000בלי015
דלק018 9,550,000מס
לחו"ל019 נסיעות ,מס 1 000,םםם,
בולים020 3,690,000מס
ו022 בטחו בול
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי 2,300,000אגרות
אחרים025 ורשיונות 2,370,000אגרות

1

ו
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וו! והמלו תקבולים תחזית
1983 לשנת

שקלים) (באלפי

הכנסות תחזית
1983

םםס,11,283

8,690,000
5,148,000
483,000

1,522,000
1 ,267,000
270,000

2,593,000
2,110,000
483,000

37,690,000

6,420,000
2,940,000

םםם,17
905,000
8,000

מועברת הכנסה חזה

במישרין מקומיות לראויות 032
(%4.828) רכוש מס חמורת (1

(%21) רכב כלי. אגרת (2
מקרקעי1(%ם6) שבח מס (3

(1/3) רכישה מס (4
ונופש סעד היטל (5

הפנים במשרד הכללי המענק דרר 033
(%5) קניה מס (1

(%21) רכב כלי אגרת (2

ורווחים ריבית

ריבית גביות 035
במ0"ח ריבית

משקיות מיחידות ריבית 036
עיסקיים ממפעלים ריבית 037
ממשלתיות מחברות ריבית 038

ממלכתיות מרשויות ריבית 039
ישראל בנק רווחי 040
ישראל מבנ.ק ריבית 041

תמלוגים
עיסקייס ממפעלים תמלוגים 042

טבע מאוצרות תמלוגים 043

2,726,000
,000693
,000,0332
,000,70?214

שונים סי תקבולי
קודמות שנים תקציב ע"ח החזרות

ים נ שי משרוחיס הכנסות
בי מחלק העברה

046
047
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והמלוות תקבולים תחזית
1983 לשנת

שקלים) (באלפי

הכנסות תחזית
1983

סםס,םם282,5 הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק
=%==

17,638,000 הממשלה והלוואות ההשקעות החזר
4,075,000 קרו גביית י 051
945,000 במט"ח קרן
84,000 המשקיות היחידות פחת 052
248,000 י העסקיים המפעלים פחח 054
13,000 ממשלתיות חברות פחת 055

, השתתפות ע"ח הכנסות 061
7,973,000 תקשורת בהשקעות
4,300,000 ישראל מקרקעי נהל ממי הכנסות 063

1,712,000 י ופיצו"ם לפנסיה הפרשות
731,000 

981,000

183,400,000
18,900,000
164,500,000

178,300,000
24,750,000
1,925,000

91,300,000

44,000,000 י י

3,675,000

1 6,500,000

116,153,000 . ישראל מבנק מקדמות

משקיות071 יחידות הפרשות
עסק"ם072 מפעלים הפרשות

באר<י ות מלו
לאומי081 לביטוח מהמוסד מלווה
והפקדות082 מאמסיות הכנסות

מחו"ל ומענקים יה חלו
והפיחות900 העצמאות מלווה
הפצה901 הוצאות י; יכו בנ

מארה"ב ומענקים ות מלו
בסתיו902 
903, ו) (שיכו א.י.ד. 

י ומלווה)904 (מענק אזרחי סיוע 
ו905 מזו עודפי 
מגרמניה906 מלווה 
907> העולמי הבנק
אחרות908 ואות הלו
מיועדת909 להכנסה העברות

116,153,000 . הוצאות למימון מקדמה 093
לאומית .דו קרן למימון מקדמה 094

 214,703,000 . אי לחלק העברה

18



ראשוגה (באלו'יתוספת 8?ייס)י198

מותניתהוצאה הוזגאה
בהננסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

ול8כוזו01 המדינה 0151,00025יא

וי8נתו0101 המדינה 9י5?46,470(40)נמיא

4,550רזרבות0102

ולמבחו01 המדינה יא 9יז?46,470(40)19.1

0101(1) 2,470נ8יא

. "" ■

1

.0201(37) הנייא 16,55036י9ב0 .5

קגיר0301 הנמיא 1701.5!,1י8כח

025*25,5אמררלוח0901

4,550רזרגות02
. " . . "

0י:4.5רזרבות0102

665.000הלנ0200

4.5יי665,000וכנסת0201

ננסח01 ה
. " . . "

5.*5.י665,000
."..*"

הננקת0101 215,700חגרי
הננסת0201 967,590/וולוח

251.520אמרניות0301

01129,640134.5חוץ0401

10,390רזרגה0501

בכנסת0601 מבנה ת וסם ה

חמוחמגח0701 וזמייי 10,160נו^רכוז

ממ9יה05 58.000י1רי

הגוממלה0501 38.000חברי

הממ8לה01 58,000חברי

הממ9לח0101 58.000חברי
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(באלפי ■קייס)1983

מותניתהוצאהקעיף: הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

04(760) המממלה רא* 55.5*1.032,00017,960ממרד

נללי0401 9;\ולה 281,8804,410110.5לתחוס

המם9לה0402 98,81054.5ראמות

0403(473) ממלכתית 592,33510,920449ח08יססיקה

1ת0405 י29,395/\ת1נ 2,63041.5

רוה"מ0407י למ. כללית יי29,580רזרבה

כללי01 פ/1ולה 281,8804,410110.5לתחום
. "* . . "

1 מרבזייס101 15,12015■רותיר

4.5י29,100אמרכלות1901

2101. )4ר1יח ל/1יגיני 13,990היווי^ 16.5

אנגא"2201 "אל באתונות 27,400תמיכה

הדרוזינז2301 1גו\יות 33ול 380

חיוט'\2901 ל8כ0 אמרכלות
ערניס 5,680לאניני

.

המדינה3101 4.5?19,860210>נז1

המדינה3901 גנזו 9,450אמרכלות
הממ9לה4101 רא9 ו<1דת

הא8ה 950ימ/01ד

420135 ה מנת 119,000חגיגות

8ונים.6101 4,200מחקרים

נוד*\6201 ?<וי

הלאומייני7201 הגניס 5,670רמות

התנדבו!)7301 למרותי 2,650המרכז
אמכול7401 לוי 1,130יד

יסו1כו7501 הגבורה 11,340ריכל
האומה7601 גדולי 5,670חלקס
14,490רזרבה7701

.
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(נאיניי 8?יי0<5*19
מותניתהוצאהקעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח ש>0

המממלה04 ראו* ה9רד

ה0מ8לה02 5.*<810,*9ראטוק

02 המנוקלה11 רא8 5.י10,7801ל8כת

02 הממטלה12 5,14016ימזכירוה

02 ו הממ0ילה4 יירו>ט 9,8207יטו^

02 המממלה19 יאטוח 45,8400אנזרנלות

02 פורח20 נן הטו ,/5,965ל9כון

02 טילנסקי21 ה8ר סגן יי7,185ל8כה

02 המר22 חגן ל8נוו

02 2 69ח3

02 ראה"מ24 למ0רד 080,?רזרגה

02 טכונות25 9יןו0 נ'נ1ה

02 לייעול26 המטרד ממה
נמטרד> בי ותאום

03(473) ממלכתית 000592,33510,920449יס0>קה

03 ל000י00יקה02 מרנזיה 90,56010,9204ל8כה 37

03 52.600אמרךלות03

03 וחדות04 מי 9/\ולוח

03 051 985 א1נלו0י\ ?438,7201מפקד

03 חקלאותתוזנ'"ח06 מ3קד

03 50,455רזרדה07

1/29,5952,650תוגוח05
. ~ . . "

41.5
 . . 

05 הלטנה10 >י.זק14,570הנהליו

05 1 )נלומי20 2,5501,0507הפגת

05 9,5351,5809אמרכלויז19

05 2,940רזרבה20

ווה"מ07 1ס. נלליח 29,580רזרנה

07 רוה"מ01 למ. בללימ 0*>י,29רזבה
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(באלפי מקליסז3?19

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

האווגר05 .5?*,*0005,502383,930,ממרד

נילי0501 פו>ולה .37?97026432,5505,תחום
מממיתיים0502 ממה 0*44548416,3,.ר01י

מ9קיי05030 מיוה.כיל 9*4052497,570,*רותי

הכנסה0504 00 פקודת 1צ1ו1
רבו8 ."ו*,7502,ומס ז41,330 ,7>>4

0505* יגור יבוא, עי מיסיס
מוסף /ודך ים0 ,7"8201,44,מקומי 8001,041

ממניה0506 למ*רדי עזר .0*278,3002ירותי
0507. האוגר 900198,סיכון

יאוגר0508 כליית 71045,יזרנה

גללי01 פעולה .7י?97026432,550,מחום

ומ10ז 290,ניהול
" ■ .

186

. .  . . ~

1,000
. ~ . .

1*0

מרכז*י01010 .רותימ

. . . .

,25034

. ■ " . * . ■

54

0401521,000,אמרכלות0201

מונות .6807831,55077,מעולות

אסיים0401 גפונוייס ק9ול
מגרמניה

. *

31,4505

. ■ .

?".

יםלאות0501 7?02033100,ג

נפקדים0601 בנכסי 98ול

לקמריס0801 היחידה
.*0505,בינלאומיים

הגולן0901 ברמת האוצר .י2902,.רוסי

1001. 10,500רזרבות
במעבר1101 לעובדים .320159,ממרות
להתיקרויות1201 50026,רזרבה
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(לוויני מק;ייס)1983

לזזחגיתהוצאהסעיף. הגצאה
בהננסה.

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

האוגר מ9יד 05

ממ8יתיי0 ם0ה מרותי 02484,44516,380513.5

ה0מ9לה פ/1ויות מקציב

 . ט ** . ■ *

45,61570.5
■ ■

מרכזיים 0ר01י0 02 יי0139,535 59.5
באוקומונ>ה י ו 98 02 02
0ידע _וובמ/>רכ01

אמרביות 02 036,08011

הכללי הח0ב
..."..."..

157,615
.......

1,790
.....

269
■.■

מרכזיים 8רוחימ 02 0415,870190?8

חק*י1 בגוון על פקוח 02 0548,500*7

המדינה הלואום ניהול 02 0614,79025

ודווח חטבונוח נהול 02 073,9207

וגמלאות ו'* ח בעסקות םנול 02 086,55014

הממילהי המ8ק 1ל פקוח 020916,7351,20030 .

ומיכון רי8וס 02 1043,22065

אמרכלות 02 118,03040013

1ארה"1 כלכליים 979,8956רותיס
■

מרכזיים ירותימ 02 1239,5204

מסחרית באס9קה ק9ול 02 13
11,3901לי8ראל

אמרכלות 02 1423,855
בוו0יו.ג10\ המטרד 02 155,1301

יחידות 9ניםית בקורת
3,550האוגר

. ■ ■

5
■

מרכזיים 9רותי0 02 163,5505

אמרכלות 02 17
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(כאלו'י 9?לי0)3?19

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

הא01ר05 מ9וד

החברות /1ל 9ק1ח
16,390המנו8לתיות

. = . = . 
.% 800

מרכזייס1802 16,3903,80030(ירוחיה

0מרכיות02>*ו

אד0 ונח נונהל,אר>ו\
הממ8לה 0190*116,3ניחידות

מרכזייס.2002 910,380ר1תי0

= . =

19

מרוח2102 ותנאי הקנוי!

ו1ו1דים2202 עניני *15,7201902נהול

ממרות2302 וסיווג 10,86016מקנים

ויי/תל2402 ?7,890ארגון

המינו\2502 יחידת 40,03010

31,46024אמרכלות2602

/1וגדיח והכמרת 12,39010,60014הדרכה

מרכזייס2702 2,450.דוחים
.  . * . =. *

4

למקצועות2802 הלזפר /7 י נ.
לי ה נ י 7309,3308,?מ

99"ח2902

המנהלי3002 לסגל המתלמות
1,2101,2702הבכיר

ענודה והסכמי ל9כי 8,23014היה

עבודה3102 והסכמי למכר 8,230היה

. ■

14

 רזרגה
.. = . .

44,420
.■...■

44,420רזר1ה3202

ממקייס03 כלל מ8ה רווזי .249,4057,57089

ללוי01038 9יןנויי0 "ת9ול1ם

כלכלי0503 תכנון מרותי
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(באלפי ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: התאה

נהננסה
להתוו"ב אדםהרשאה נח שיא

האוצר05 ממרד

חו"ל נו8קי/\* 901ול ¥72,025דוד

מרכזיים0603 מרוחים

. =* =* =

13,275

. ■

14

יורק0703 11יו 23,2103ה80רד

אנגלס0803 גלוס 12,4502המטרד

בקיקגו0903 7,8501המ8רד

91ילדי9יה1003 5,6001ה00רד

בהאג1103 8,9301המטרד

במיאמי1203 4.870/1מ9רד

בגו00וץ1303 5,0101המטרד

ביו00ון1403 5,2301המ0רד

(14,400ה*תחג'יוח1503

המדיגה הכנסות 148,235גהול
. _ וו 0 _ ם

6,620
■ ■ ■

37

מרכזייס1603 21.745950קיומיה

. ■

36

אמרבלוה1703

חו'>1803 סחר 126,4905,6701מסד

ההון 0וק אגף
ןחיסכון 7?15,365950ביקווו

1חסנ2003 ביםוח ההו> 8וק אגף
. ~ . = . ~

15<36595027

וסגר ל09ולות 13,780רזרבה

ו8גר2103 לפעולות 13,780רזרבה

הכגסה04 מס פקודת בצר/ו
רכו8 2,818,75041,3303,764ומס

ומנהל 1,144,050מסר,

■ ■ " ■ . "

14,930
"■■"* .

537

מרנזייס0104 רות'יס ■46,240
= . =

21

ומטפקי0204 מקצווי 25,35055י10ץ

ובנויים0304 גבייה 971,21011,650139רומי

25



(באל9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

האוגר05 מ8רד

ומה0404 ט 556,65080123ירותי

15,10026חקירות0504

רכו06049 מס ,12,6503■רוחי 00017

עזבון0704 מס ח9עול
לאזרח0804 והסגרה יץןץ 12,500200■רומי

םח9ב0904 379,100■רוני

24,700הדרגה1004
500,550156אמרכלות1104

הכנ0ה מס 1,441,20026,4003,227ק1/9ול

ביחידות1204 הכנסה 00 1,265,6002,765ח1/9וי
ביחידות1504 רכו9 ס0 ה09ול

ארנונה) קרן המת 59*174,60026,400(בולל

נרםח1704 הכנסה נוס .רוסי
1,000הגולן



רזרבה
. ■.".■

233,500
..■."."

כ?א1804 ל8יא רזרבה

233,500רזרבות1904
ל*כר2004 רזרבה

יגור05 יבוא, ^ל נויסים
מוסף /1רך וטס 1,449,8207,8001,941מקומי

ומטה 591,0007,800334נהול
" . ■

מרכזיים0105 103,1501,390133■רותים

256,8602,84082אמרכלות0305

מבס0405 .30,1103,57658

קניה0505 ץמ0 99,32046>מ)1"ם

ן9יקוח0705 6,61015חקירות

מח0ב0905 94,950■רו0י

26



(באל9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהכנסה
להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

האוצר05 מ*רד

גיחידות מ0י0 ח1/9ול
07*,768,8301טדה

05 בתחנות14 מ0>0 ו!3ו\ר
המב0. 690,480ובבתי

0.0,0

1,436
05 ו9?וח16 78,350171חקירות

רזרנוו!
.0.=..

89,990
.<.."..

05 130*1רזרגות17

05 ו1/9ולות18 למכר רזרבה .88^860

05 חוץ20 0חר לט0ד רזרבה

חוץ ב0חר ה6תת9וח

05 חוץ21 בסחר ה6תח9ות

מם0יה06 למ8רדי ו1זר רוחי ■278,300290.5

רנג ■רוהי
.".".■."."

152,300
".=.■..

. ". . 

??.5
.■..

06 מרבזייס01 5,260■רומיח
06 ברגב02 9011,090152,30017ול

06 מנהליות03 בהונאות (35,130ה0תת9ות

06 רנב04 1ה8בר0

06 18,7804אמרכלות05

9ר0ו0 00023*126■רוחי

06 ב9ר0ו060 המ0רריס (26,045רקתתפות

06 מרכזייס07 ז5,345■רותיס

06 913,230126,00016ר0וס08

06 7,4704אמרכלות09

17



(באלפי ק.ליס)1983 .
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהננסה
להתדו"נ אדםהרשאה נח שיא

האוןנר05 מ8רד


ליחידות מינ1\ 8רותי

(1/8נו) 239המיסים 

ומפה1006 5,290נהול
=. =

אדם1106 כח היחידה 103,270217מנעול

חףעול1206 הוג. הנוחמב 262,630יחידת
53,89014אמרכלות1306

49,570רזרבה1506

והכנסות1606 (ה8ת90ות 474,650

האוצר07 188,900מיכוו

הח9כ"ל0107 60,480סינו\

6ו1"מ0207 42,000מיכון

מל"מ0307 מיכון

נו"ס0407 ן מיכו 11,400י

חוץ0507 סחר 17,000מיכון

ול9יתוח0607 למיכון 58,020רזרגה

לאווני08 כללית 45,710רזרבה

לאוונר כללית 45,710רזרבה
_ 5 _ 3 8

לאווגר0108 כ,ללית 45,710רזרבה

28



(באלפי יגליס)1983 .
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

גהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הפנים06 859,00011,150707.5מ8רד

כללי0601 פעולה 222,100100172מחוס

הבחירות0602 על ארוני 5.?91,500פקוח

מקומי0603 091,4502,00067ל10\

האוכיוסיץ0604 04,250297^206,3מנהל

פיזי0605 53,7503,900105תכנו\

ותפקידים0606 0ירו0 ■ירותי
29,90047מיוהיים

הסביבה0607 51,35090016אי013

112,600רזרגה0608

בללי01 פעולה 222,100100172תחום

המ8רד0101 29,950הנהלת
. ■ . " .

יי.14

המחוזות0201 ס?23,100הנהלת

מ8פ0י0301 5,50010011יעוץ

ו8י0וח0401 ארגון 3,2904הירנה

ו9ר0וםים0501 2,5003הסברה

00152,500114.5ר3לות0601

לירו8ליס0701 8רי0 1,3003ועדת

האוטונומיה0801 שיחות 1,600ניהול
הגולן1001 2,4502רמת

הבחירות02 על ארוני 991,5003.5ק1ח

הבחירות0102 על ארוני 91,5003.5פקוח

מקומי03 891,4502,00063ל0ון

וסטה נהול
..■...".■

13,800
.....■

17

מרגזייס0103 813,80017ירותי0

29



(באלפי 1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הגנים ממרד 06

1תק1נ*1י0 כ90יס ניהול
המקומיות 60,25023בר10>01

גרקויומ מ'ןציגיס 03 02
.. 9,1009המקומיות

ומיוות מ/1נקי0 מיסיס 03 031,9005

מ?ו0יות 1ר8ויומ 9ירומיס 03 041*7503

המקומיות ברשויות 1קורח 03 י7,500*05 6

מנוניפלי 17,4002/00023ניהול

מרכזיים מרותים 03 0617,4002*00023

האוללוסיז מנהל 04. 206,3504,250297
. "* .

נא*ף מרגזייס ירוקיה 010413,60025

ממוכנים אוגלוסיה קבצי 04 0256,2503,25036

המוחזקים ל00חי0 קובץ 04 035

ומרקם עליה י8כוח 04 04106,050212
גבולוט ביקורם 04 0530,4501,00019

9יזי תננוו 0553,7503,900105

באגןי מרכזיים מירומים 05 014,650
. * .

5

מתאר מכניות 05 יי500*0412

15

. חכנון ונהלי מדיניות 05 072,3503

01 מבני ומאום בקרה מעקב 05 082,7507

לתכנון הארציוו המועצה 05 09
2,000ובניה

במחוזות םכנון 8ירותי  05 1029,5003,90071

30



8קייס) (באי9י 1983
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה , סעיף

ה9ני0 מ8רד 06

*7
" .

20.5

7

3 י

י.13

3

16
" ■

16

900

900

29,900

13*400

4,950
2,450
6.450

1,150
1*500

51,350

51,350

112,600
"..".."

112,600

ות9קידי0 חירוס יירותי 06
מיוחדים

מרכזיים .ירותיס 06 01

ו8יק1ה רי8וי 06 02

נגאות 06 03

09"ח י8ות

חירוס .ירותי

0מי0\ו1 ניהוי מוורנח

הסביבה איכו0

06 04

06 05

06 06

07

ה0ביבה 0>נומ 07 01

רזרבה 08

רזרבה 08 01

31



(באלפי ק.ליס)1983 ■

מותניתהוצאהסעיף; הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

סוהר07 ובמי 14,062,000765,5505,409.19ם00רה

כללי0701 פעולה מחוס
וםקה ס?00088,ניוזוי

וזרועותיה0702 י8ראל 16"00011,517616,650,67,ממנורת

הקוהר0710 במי 0002,4571,.רות 48,90052,761.

נללי01 9ו1ולה תחום
ומקה ח88,0005ניהול

מרכזיים0101 ■רוחיס

. .

,510

■ ■

22

~ .

33

990147,0002,אמרכלות0201

ר0ב"ג0301 00033,מינון

להחיקרויוח0401 5001715,רזרבה

וזרועותיה02 יקראל 517616,650,67016^00011,מ08ר0

האר*י .6003,953271,3505,760,המסה

. "

2

מרכזיים0102 3501,691,■רו0י0

. . ■. ■."

119,000169,7005

. * . * .

,760.2

י8ראל0202 מ89ית 2502,262152,3501,156,000,אמרכלות

■ אוקומקי גתוניס 50091,וייבוא

אוקומסי0302 נתונים 50091,טיבוד

ה91וני 000.1,208,3012,המחוז

מרכזיים0502 0001,208,וירווזיוז

. ■ . ■

,3012

המרכז 0006915,316.1,מחוז

מרכזיים0702 000,מרומיח

. . ■

6915

. . . * .

,316.1

הדרומי 0001,128,1442,המחוז

מרכזיים1002 0001,128,■רוקיס

. ■ . ■

,1*42

מרכזיים1202 ■רותיס

אמרכלות1302

32



(באלפי 8ק.ליס)1983
סעיף;

המ08רה07

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

תלאניב 01,328,0002,529חוז

מרבזייס1502 1,305,0002,461.יותימ

התנועה1802 23,00068גזיירח

ל9ו/1י 82,000157הוצאה

סרנזייס2002 8רו0>ס

. ק . " . ■

82,000
0 . ■

157
הגבול נזממו
י0.1."0.0.1.

1,060,000
.".■■.■י *. =

2,518
..".■

מרכזיים3002 1,060,0002,518טרות>ס
האזרחי 291,900המ9מר

■ 11 . .
544

מרכזיים3502 8רו0יס

" . י" 0 . "

286^000

. . ■

544

מ8א"ז3602 5,900אמרכלות

חיב"ה
. =..

5,000
.....

200
"."

מרכזיים4002 5,000200■רותיס

הג"א
. = ."

56,800
..."..

מרכזיים4502 56.000.רוחיה

800אמרכלות4602

הימובים 469,2001,106מממר

מרכזיים5002 400,200.רומים
* . * . *

986

סיור5202 69,000120ונוותי

נמלים 214,500255אבםחת

מרכזיים5502 179,700■רותים

■ ■ .

255

נמלים5602 34,800אמרכלות

מתקנים 37,050567אגטחת

מרכזיים6002 ירותיס

. * ■ * . ק

36,000
 . ■

567

מתקנים6102 1,050אמרכלות

33



(1אל9י ■קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אוםהושאה נח שיא

נהננסה

הממםרה07

הממ8לה נמ8רד> 1140.ו0רי0

מרכזיים6502 ■רותיס

. . "

140

נוטרים6602 אמרכלות

צבור גמוסדות 93,200140גוטרינז

מרכזיים7002 9רותי0

■ ק ■ * ■ *

89,000

* . *

140

במוסדוח7102 נוקרים אמרכלות
4,200ציבור

ו9וםרו\ ביהודה 300הם08רה

מרכזיים8002 9ר01יח

יו"*6102 300אמרכלות

מחה8202 ב א  01ומרוץ יהודה

ב^זה 250המטמרה

מרכזיים8502 ■רוחימ

ו1זה8602 250אמרכלות

88חי0 להתיקרות רזרבה

רזרבה9502

להוויקרויות 1,152,000רזרבה

1,152,000רזרבה9602

34



להתח"ב הרשאה מ\תנית ה>צאה סעיף

ה890רה 07

2,761.5
" . . " . . 

2,761.5
.."."..

1,925

52

504

170.5

0וו

148,900

148,900
..■;■."

9,000

118,900

21,000

2*457.000

1,505,000

1,057.800
28,150

271,200

91,500
56,350
706,550
■...■..

593,000
18,750

14,400

57,300
23.100

245,450
"."...*

245,450

הסוהר בתי *יר1ת 10

אדם נוח 9<א

ג8חו\ 10 01

מרכזיים 9רות*0 10 02

אסרביות 10 03

01יק1ס םי19י ח/1סוקה 10 04

ר9וא>י1ו' ירותינז 10 05

קניוס
*.".■

אמרביות 10 07

מרכזיים 9ירותי0 10 08

1נסיו1ץ 8מידיז 10 09

האסיר ו9יקום חו\0ז?ה 10 10

לאסיר ר9ואי 9ירות 10 11

יגרנייס נ>9>1ליס 10 12

רזרבה
,,>■

פנימית כללית רזרבה 10 20

35



(באל9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהקעיףו להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה

המ898י0 מטרד 082,079,000188,7941,909.5

וטסה ניהול 6801286,695. 34,000154

המדינה 9ר?לי0ו0 0802250,8563,646322 ,

וטומה רנוט וניהול יי8ום 0803222,179138,846371

מינון 080484,4408,300

9*1מיומ חד הוונאוח 080531,500
רורבה 080688,230

8080 בתי 0811940,2202,457999

לעבודה דין 01י 081263,0761,54563.5

רזרבה 0815111,804

הס090ים מ8רד הנהלם 01963,900184,792847

ומטה ניהול 01286,69534,000154

המקרד הנהלק ך0 0133,05320.5
לממטלה מ099י ייו1וץ 01 02

אחרים 46,18023,10056.5ומרותים

אמרכלות 01 03182,74451.5

מ090י 0יו/1 01 0414,47510,90019

01חו\ 01 0510,2436.5

המדינה 9רקלי0ו0 02250,8563,646322

והמחוזות ו1וא1י0 הלטנה 02 01.250,8563,646322

36



(באל3י 8קלי0)1983
מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא

נהננסה

08■ הממפםים ס8רד

וקומה03 רכו8 וניהוי 222,179138,846371ריטום

המקרקעין0103 והסדר 103,141רי8ו0

. * .

155

מדגמים0203 הפטנטים 22,3756,42638ר0ם

הח1רוק,ה8ו\ו9ויוק0303 ר8ס
/01ק 14,34227ו0םות

ובונם0403 הכללי האפוטרופוס
הרטסי 8.5?46,845132,420הנב0ים

מקרקעין0503 930.01144ומ0

5,46518.5אמרכלות0603

ן04 84,440נויכו
..".."

8,300

וא1י0104 9016,539רד

החברות0204 8,998ר00

מקרקעין0304 011,128ומה
91"ח0404 מקרקעין ריקוס 8,505ל8כת

ה3לל,י0504 8,300האו9ו0רופוס

ת"א0604 מקרקעין רי9וס 28,770לטבת
והרגמיט0704 ה09נ0ינו 10,500ר8ס

9עמיות05 חד 31,500הוצאות

פעמיות0105 חד \31,500הוצאות

יזרגה06
. ". . ^

88,230
. . " . . ןו"

88,230רזרנה0106

37



(באלנ* 0ק.ליס<1983

מותניתהוצאהסעיו': הוצאה
גהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הממפקים08 מורד

הם>1100 בת* 1,115,1004,0021,062.5םערנח

1109011 י 57999*,940,2202גת

1מ0ה 305,172נה1ל
. . . ■

1,638
■ ■ ■

. " .

67.5

מרכזייס0111 8108,360רו0ים

. .

67.5

101/ו031100 קקקןקליי01 1^ד1מ
/1סקיים 21הגבלים

0411. ■ 196,7911,638אמרניות
019* .
.....

361,263
....■.■

238
...

סיכזייס0711 י.ר01>0 .3,8433

)1ייו\0811 ם090 21012*21ני0

םחוזייס0911 0900 01147,42085י

ה0ל1ם1011 0900 183,540130גסי

/1ירוניי11110 95,2508ופ0יס

םננם בתי 220,65563629הנעלח

/\ייון1511 מ30ק גית
*.*.*.*

13,381

. *

63

* . *

39

מחוזיים1611 0900 67.393209.5גתי

1711■ ה0ל1ס מ090 139,881380.5ג0י
ת"א וגזנדוח ל*וו1ל 5.*<21,840756הוןנאה

ל19)1ל2011 380*16הוצאה

^. =

756*7

5,46017.5גזברות2111

מיכון
=.=. =

31,290
.=.=.=

031,290*בוז2411

38



9?יימ) >1אי8י 1983
להתח"ב הרשאה מותנית הוונאה סעיף;

הס098ים 80יד 08

63.5
" . . **

10
.■

10

20

4

16

33.5
.■.■

37.5

1,545

1*545
"."."

95

1,450

63*076

14,511

9,744
4,767

32,550
...".■

6,510

26,040
16,015
.■.■..

16.015

111,804

111,804

לכבודה ד*ץ 01י 12

1ם0ח נח1>

מיבזייס 8יות*ס 12 01

אמרכלות 12 02

י9ו0 ■
■."..

תאר** הדין 1ית 12 05

אזורייס זין בתי 12 06

דין בסי ה9עלח

אזדיייס דיץ 1מי 12 10

דזרגה 15
. ". ."

9נימימ דזרנה 15 01

39



(באלפי ■ק.ליס<1983

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

החוץ09 3,430,000261,510870מ8רד

0901* כללי 9עולה 6*334,4503תחום
בחו"ל0902 המדינה 260444>2,273,72066יונו*

ועתונות0904 הסברה 384,48028059אגף

וסיוון0905 בינלאומי יתוף .
מתפתחות 94,350194,97021לארונות

להתי?רויות0907 343,000רזרבה

כללי01 פעולה 334,450346תחום

ונוקה 291,570282ניהול
"..."..■.■

המקרד0101 51,71046הנהלת

אמרכלות0301 מנהל 201,470208אגף

ותיעוד0401 רקומות 38,39028אגף

כללים מרותיס 42,880אגף
.*.*.*

64
■

מרכזייס0501 835,83064רותיס

7,050אמרכלות0601

בחו"ל02 המדינה **2,273,720יונוג 66,260444

בארץ וסטה 346,590ניהול
* *  ■ * . *

27,390
...■.■

116
.. ■

לנציגויות0102 מפה
וקונ0ולריות 38,73059דיפלומטיות

בנ"ל0202 ארגונים 126,55018אגף

בג"ל0302 ו8יתוף בלבלה 6?14,270אגף

קונ0ו.לדייס0402 רותיר ■7,13013

159,91027,390אמרכלות0702
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(באלפי ק.ליס)1983 .

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

החוץ09 םמרד

די9לו00יומ 01י*ו>דח
גחו"ל 1,927,13038,870וקונסויריוח

מרנז>>ס0902 61,144,400רו0ים
■ . ■

*2י

301,65038,87052,500אמרכלות1102

בחו"ל1302 הנציגויות 477,240אבסחוז
\

הסיוט1502 ו\ל מדיניים 840,זייוגיס

ואתונות04 הסברה 384,48028059אגף

הסברה
.1.0,0

352,980
....."

28052

מרכזיים0104 81,73034■ירותים

לחו"י0304 811,170ליחויו0

190,380ה0גיהנוני*ויוי05041

917,080290ר0ו0ים0704

אינ9ורם1ניה0804 11,910מרכזי

ציבור0904 6,5403ק>רי

ר8מיי10040 34.17015אורהים

ומדו! חרגות 31,5007קווי

מרכזייס1304 ירו0)י0 .
.".*.*

22,9207

תיבות1504 8,580הסכמי

וסיוא05 בינלאומי 8יתוף
מתפתחות 1?94,350194,970לארונות

מרכזיים0105 94,350194,97021■יו0יי0

להתיקרויות07 343,000רזרבה

להתיקרויווז0107 343,000רזרבה
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(באל3י ■קייס)1983
מותניתהוונאהסעיף: להתח"נהוצאה אדםהושאה נח שיא

נהננסה

והתיאום10 הכיכלה מ*רד
99,00068.5הב>נם8רדי

גללי1001 לה ו 1/3 66,51523מרום

גלגלי1002 #11חננון 35522.5

הצבורי1003 הםמק לייעול 3,5907המסה

הנללי.1004 ה3י?וח 7,88516א*ף

9,655רזרבה1006

01. גללי 9^ולה 66,51523החום

01 םרנזייס01 .רומים

. .  . . "

36,780
י

23

01 29,735אםרנלות02

כלכלי02 11,355קכנוז

02 כלכלי01 011,35522.5כ1.ו\

הןנבויי03 הט*ק לייעול 3,5907המ0ה

03 הזנבורי01 המ>ק לייעול 3,5967המסה

הכללי04 הפיקוח 7,88516אגף

04 הכללי01 ה3יקוח .7,885אגף 16

רזרבה06
■ ". . ^

9,655

06 9,655רזרבה01

ו
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(באלפ* 1983■ 8ק.ליס<

מותניתהוצאהסעיף.1 הוונאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

המדינה11 000605,531מבקר

ומטה1101 ניהול
ו

000605,531

1102
1

ביקורת גיונוו!

ה1ני1וי1103 תלונות נ*יבות

ומ8ה01 000605,531ניהול

םמנלה0101 מ8ררי ביקורת
000605,531הנהלה

זי/וזץי0201 עריגה תכנון
מוסדות0301 עם יה ח/11 קטוף

גחו"ל ניקורת
הדרגה0401

אמרנלות0501

גיקורמ02 גיונו)!

מדינה0102 ומוסדות

הבמחוץ0202 מו4רנח גיקורת

מקומיוח0302 ר10י1ת ביקורת
נופינוח מיםו\ וחוק

ממ9לתי>04020 איגודיס *ביקורת

0.נ.א0602 0/\ויויז 1ביקורת

בחו"ל0702 ביקורת

אמרנלומ0802

הגיבור03 תלונות נציבות

הנהלה0103

בתלונות0203 8י0ול

אמרכלות0303
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8ק.ליס< (באל9י 1983
אדם כח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה

12,380.000

12,380,000

12,380,000
"■."...."

47,000

190,000
8,000,000
3,000,000

13,000

114,000

600.000

416,000

ו9י*ויי0 גימלאות 12

91י)נוייס גמלאות

ופיצויים גמלאות

ל8רי0 גמלאות

ננ0ת לחברי גמלאות

מדינה לעובדי גמלאות

קבע צבא לאנמי גמלאות

לעובדי גמלאות ה9למת
המנדפ ממםלח

נמל לעובדי גמלאות המלםת
ינו אביב תל

ב9נ0יה נו90יס מרכיבים

מדינה לעובדי פיגוייס

רזרבה

1201

01

0101

0201

0301

0401

0501

01 06

01 07

01 11

01 12
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(באל9י ■קייס)י198
מותניתהוצאהקעיף; הוצאה

נהננקה
להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

6ונות13 0002,822206,000,הוצאות

נוח1301 ו 9 0002,822206,000,הוצאות

מונות01 0002,822206,000,הוצאות

וקנסות0101 9,80017יצויים

ותרומות0201 60033,ה0תת9ויות

במיטים0301 000166,הקלות

ם998יות0401 ונאות ריבית,הו
00042,וללייות

חוזריס0501 סאינם פריויס

לעובדי0601 נהלואות ה*תחפות
ל"יהנ" העברה 840.000185,000.המדינה

לעובדי0701 בהלואות ה0ת0
י"מסו" 00019021,000,הוראההו4נרה

בחברה0801 ה0תת19ת
נלכלה 00040,למפעלי

נפקדים0901 ננסי חוק בונו/\

לעוליס1101 רכו8 9)נויי
ההגבלה מארצות

הלוואות1201 בהחזר ה0חת9ות
היהודית הסוכנות 9,000183ל

100124,רזרגה1301

ךנ*15011 מקרקעיו רכי8ת חוק
הביצוע 000110,מינהל

ליס1701 ה8יבוץ מירד העברק

ץצא"א1801 חברת בנוחון 50025.הוצאות

לאומי1901 הרב הנח 0001,050,מימון
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8קייס< (1אי9י 1983

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננסה

305*000 מפלגות וסימון נחירות 14

257,000

44,000

4.000

257,000
" . . " . . "

257,000

44,000

מ9לגוח מימון 1401 ,

רזרבה 0ו0ף מפלגות מימון 1402

יכג0ת הבחירות הוצאות 1430

מפלגות מימון 01

>וםף ספיגות מימון 01 01

לבחירות מפלגות מימון 01 02

44,000

4,000

רזרבה מוקף מפלגות מימון 02

רזרבה >ו0ף םפלגום מימון 02 01

לכנסת הנחירות הוצאות 30

4,000 לכנסת הבחירות הוצאות 30 01

46



(באלפי ■קליט)1983
נוותג>תה1)נאהק1יף: להתח"נהלזנאה אזםהוציאה נח שיא

בהכנסה

57111000*27םקוםיוםריויות18

מקומיותמ^נקיח1801 200*15.172יימויות

הכנסההעברות1802 00?,*12,39חמורם

0?ומ>ותמענקים01 15,172,200לדקויות

לר9ויוחמענקיח0101 12,615,700נלליימ
חוזי0סננית0201 9איגה

חוזי0וונגיזו0301 0א*נה

04 520,700םיוו*די0מענקים01

.אינןנעולות0601
נהננסותכלולות

_
הרווויווז 8ל 518,600הי8*יוח

'1,517,200ל0ו\1?יזרבהי0701

0
הבנ0ההעברות02 12,398,800תמורת

1מי9ריןהעברות0102 8,363,000לי9ויומ
מאנקהעברות0202 7רך

ה9ניס 2,335,000מ0רד
להעברותרזרבה0302

585,000הנגסהתםורח
31,115,800ללי0רזרבה9902
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(באלפי .קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה

וה8>תוח19 הםדט 293,70059.5ם0רד
....

ח1901 ו והפיס המדע ממרד 205,00017הקנות

הלאומית1902 ה19/ן1ה
ו9תוח 67,70042.5ל0ח?ר

נתמכים1903 21,000נופיס

והפיתוח01 המדע מטרד 205,00017הקמת

וה9יתוח0101 המדע מ8רד 25,000הקמת

" ■

17

המדע0201 53.000אגף
הפתוח0301 127,000אגף

הלאומית02 המוע0ה
ו0תוח 5.?67#7004למחקר

י ופתוח מח?ר

* . " . . "

67,70642.5

0102

. .. "ל^* . . .

קרבזייוז מרוקיס

.*.*.*

45,000

■ ■ . ■

42.5

0202, 8,800אמרכלות
ני"י0302 באיגודים 13,900חבי\ת

נתסכיס03 21,000גו3יס
. ■ "* . . 

נתמכים 21.000גופים

גתםכי01030 וכיס 21.000ג
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(באיפי .ק'ליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: להתחייבהוצאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה

והתרבות החינוך מ8רד 2058,61510002,146,1722,579

כליי יה ו 110 תחום 20011,140,7722,142758

נוקיפיס חינוך סייותי 20021,489,76960,2787*1.5

1זקי9י0 /וזר 9ירותי 2003
חינוך 4,366,32016,80019גמוסדוה

יידים גני 20043,854,451
יסודי חינוך 200519,375,6248,5682

הגיניים חםיבות 20063,765.45622,445

עיוני יסודי ו1י חינוך 2007
10,180,4411,744,025104ומקונועי

התי18ותי חינוך 20083,479.06882,010250.5

0ינוני ו1י חינוך 2009349,4244.5

בם/ןרנמ 1ם9וח 0יוו1 ו2010

2,810,6004007.5החינוך

נו"ד 50י20111,044,500

ומדורי ימודית 8יויזיה 2012
330,280101,556201.5רוויו

והשתלמותם טוריס ה83ר0 20133,455,0001,9001!<3

0ר8י0 ומירוחי הסברה 2014108,22021,46074

חרנוח םנוגרים ו/ינו1 2015
2,268,95581,198147.5וותיקות

0פור0 2016596,1203,39016
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(באלפי ■קייס)1903
מותניתהוצאהיסע'ף: הוצאה

נהננשה
להתח"נ אדםהרשאה נח ע\'א

והםרבוח20 החנון מ*רד

נילי01 פעולה 1,140,7722,142758מחום

המקרד0101 57,877הנהלת
.  .

139

ונטולות0201 חוץ ק9רי
102,79084053מרכזיות

אדם0301 נח 204,0371,260278מנהל

וממכורח0401 130,886232נ0פ>ם

ורי*וס0501 80,3884256מיגון

וסגנייס06.01 מ8?יים 345,260■ירוקים
מונות0901 לפעולות 125,198רזרבה

ותרבות1001 לחינוך, הקצבות
ה8רים ועדת החלפת לני

עזבונות לעניני

להתיקיויות4001 94.336רזרבה

מקי9ים02 חינוץ 1,489,76960,278761.5■ירוקי

מרכזיים0102 433,694577נמרותים

ה9דג*0202 המזכירות 29,192נעילות

ופרסומים0302 לימודים תכניות
196,7575,69175.5חינוכיים

פדגוגיות0402 52,3001,05044מרכזיות

החינוך0502 מערכת חיכנון
חינוכי 42,1314ומחקר

09יכולו*י0602 ■יו9
ד213,301672יעווני

בחינות0702 222.43252,76047.5ם9עלי

המזרח0802 עדווו 56,9951056.5מור>0

למורים0902 מיוחדות 74,421נעולות

לגוינק1002 ם0ום9ות .9עולות
17,913ולאוניבר0יס0ו9

להתיקרות4002 150.633רזרבה
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8קליט)(באלפי1983
מותניתהוצאהסעיף: להתוז"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא

נהננקה

והתרבות20 החנוץ ימ9רד

מקיפים03 >1זר 8ירותי

חינון ,320,366,4,80016נ010ד1ת

חגו01031 מוסדות 840112,8אב0חת

תלמידים0203 ,0501,,18932.הזנת

90ד0303 לבתי תלםידים ו819,072,1,890הפעם

חינון0403 במוסדות ,1259בטיחות

ור3ו05038 תלמידים 86013,,8178727וח

ומזנייווז0703 8ותיס
הרינון 083,497,211במערכת

9יתוח0803 להתיקרויות ,000210רזרבה

להחיקיות4003 ,477404רזרבה

ילדים04 451,854,3גני

והדרבה0104 הנחיר.

חובה0204 713,3751,גגי

חובה0304 קדם 692,756,1גני

89ח0404

וגני0604 חובה גני אחזקת
9חוח בי8ו1י מועדון

גניי04י0 98וח 0ל

להתיקרויות4004 384,384רזרבה
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.קלים)(באלפי1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתדו"נ אלםהרשאה כח שיא

והתרבות20 החגור מ8רד

יסודי05 62419,375,56882,חינוך

רגיל0105 יסודי היגון
8"8 715,000 38112,557,בת8מ"ג

לפעולות0205 תקן מעות 110,645הסרת

וניוד0305 המקצועות 64968,568,הוראת
3ד1וגיות0405 ויזמות 1,61580י0ויים

טולים0505 תלמידים קליטת
מיוחדות 647189,ו9ו1ולוח

מחוננים0605 698102,תלמידים

נ0ח0705

מיוחד0805 חינוך
רגילים בנתי"זז

ו81מ"א) ."■ ?3.596)
ת8מ"1) 8"8 72.096),8031,269

מיוחדים09.05 בבחי"ס חינוץ
גח9מ"ב ""< 45.7661*132,582

(ה0תח9ות)1105 העצמאי 6441,697,החינוך

אחר1205 מוכר 284252,חינול

סדיר1405 ביקור

98וליות1505 קבוונוח

ביווני1805 90ר בתי אחזקת
9תוח

להתיקרויוח4005 6762,005,רזרבה

הביניים06 ,3,765,45644522חמיבות

מורים0206 רגיל 5392,725,יזינון

י . . "

445

. ■ "

22,

הביניים0306 הקיבות אחזקת
9תוח בי8ובי

מיוחד0406 909583,חינוו

המח8ב0506 הכית לימודי
ז0 50052,כיתות

40 להחיקרויוח06/ 508403,רזרבה
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>באל3י .ק.ליס)3*19
מותניתהוצאהקעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

והקרבות20 החנון מ0רד

עיוני07 יסודי על חינון
025104*744*180,4411*10ומקצועי

לימוד0207 קכר
עיונים בנסי"ל 105,870ותמיכה

# " ■

ועדוד0307 המקצועות הוראת
ס9ורק 9119,807420עולוח

.

פדגוגיות0407 ויזמות 16,922ניסויים

עוליח0507 תלמידים 719,774לי8ת

וגבולות0607 נכים תלמידים
25,363מיוחדות

מדע0707 8וחר 12,684נוער
והנחיה0807 911,131קוח

ותמיכה1007 לימוד טכר
מ?ונועיים ספר 15,320,100בתי

ציוד1107 נרכיקת ה0תת9ות
158,407טכנולוגי

םקונוווית1207 והבונה 2,167תיאום
סגר1507 בבתי נוספת תמיכה

119,083ימיים

ים1607 מבואות הימי 46,84031,24859ביה"ס

לנערים1707 יסודי על חינון
חינוץ ומרכזי 271,374עובדים

לימוד1807 2,722,3181,712,000■כר
לחוסכים1907 ומענקים 66,906357מלגות

0י9וח2107 ו9עולות עזר מעורי
אדם 7בח

יסודי2207 העל החינוך קידום
אדם כח

תיכוניים2307 90ר בתי אחזקת
9תוח ני6וני

על3007 ס9ר בבתי תמיכה
בגולה .94,500יסודייס

בתפוצות3107 יהודי חינון

להתיקרויוח4007 1,067,195רזרבה
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.י י (באלפי\ ■?ל>0<1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה כח שיא

והתרבות20 החנון מ9רד

התימבותי08 ו 479,06882,010250.5*3חינו

מרכזיים0108 8רוחים נהול .53,257
.  . . "

. 58.5
21,595אמרכלות0308

ומזכירות0508 רמיםי .60,860

מוריס0608 והוראהשגר 902,200חינוך

ויעוץ0708 פקוח הנחיה
י3,110פסיכולוגי

90ר0808 בבתי תמיכה
267,791פנימיתיים

אזוריים0908 90ר בבתי 12,167תמיכה

בימה1008 המםויםי 1,2905750.5ביה0

כרס1108 עין הםמ0לתי י39,611ביה0 18,84148

1208. ויצם\ הםמנלמי .1יה0 37,89221,59251

כדורי1308 הממ8י0י 0 35,71924,41540ניה

י1408 נתץ יד הםמ9לתי יביה0 36*09716,00734.5

גר0ה1508 ממ9לתי 4,8665801,0בי"ק

מיוחדות1608 ונעולות 10,345יוזמות
ומקצועות1708 החקלאות הוראת

ים 90 ו 51,478נ

ובתיק1808 נוער מרכזי
עובדיס 42,650לנעייס

וח1908 90 ונעולות עזר 21,351נעורי

לנת2008 מוחזקות בינים 13,860חםיבי
לתלמידים2108 6,357מלגות
למוד2208 493,976^,1■כר

תלמידים2308 באחזקת ה0חת9ות
ופנימיות 12,864בקבוצים

להתייקרויות4008 349,732רזרבה
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>באל9י ■קלים)1983
מותניתהוצאהסעיף; הוצאה

בהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

והחרבות20 החנון מטרד

תיכוני09 על 349,4244.5חינוך

מקצועי0109 לחינוך מוסדות
תיכוני על

" ■ . . . "

43,146

איזוריות0209 115,797מכללות
אקדמיות0309 קדט 81,272מכינות
040901 נ. אם 54,381מוסדות

ותמיכות0509 מ/1נקים
ולסטודנטים 1,6274.5לתלמידים

חינו)0609 במוסדות 18,703םםיכח
להתיקרויות4009 349498רזרנה

נמ/1רכו101 ו90וח 0יוו1
2,810,6004007.5החינון

בחינוך ו90וח 0יו/1
1,193,390הנורמלי

. . ". . 

ילדים0110 גגני ו90וח 049,627יו<1

ספר0210 בבתי ו30וח 0יו0
397,586היסודיים

בחטיבות0310 ו90ווו סיוו!
17,819הביניים

הוול0410 בחינוך ו90ווו סיוון
728,358יסודי

החינוכית הרווחה 819,0004006.5תכנית

מנוקה0510 י0ובי ח ו 80450.000
. . ■

גיל0610 0לבי 8למה ננוח
131,000קריטיים

תחומי0710 בכל חטנוח הווםקת
(7) 238,0004006.5ה9ו1ולה

למורים ותמריצים תמיכות
9תוח 2461166בעירות

למורים0810 ותמריצים תמיכות
3תוח 246,166בעיירות
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(באל9י .קייס)1983
מותניתהוצאהקעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

והתרבות20 החנון ממרד
מכונות מיקום תכנית

החינו1 391.8001במערכת

מכונות0910 מיקום תכנית
ההינו) 391,8001במערכת

להתיקרויות 160,244וזיבה

להתיקרויות4010 160,244רזרבה

044,50050*1נוער11

ומרותים0111 נהול
28,80050מרכזים

סדריניס0311 46,000הכטרח

90ר0411 בבתי חברתי חינוך
4,700וי0ודיי0

90ר0511. בבתי חברתי חינוך
יסודיים 104,000על

נוער0611 155,000תנועות
נוער0711 בבתי ממליס חינו1

מונות 226.000ובמסגרות

הארץ0811 לידיעת 120,000חינון
ותמיכות0911 מיוחדות נעולות

מונים 2,900ב1ו9ים

ס9ר1111 בבתי מל"ח 9עולות
ומחנות לאומי 198,200מרות

מדריכים1211 2,700הנטרת
021,800מרבלות1311
נוער1411 תנועות מועונת

להתיקרויוח4011 .רזרבה 104,400
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ונאל3י ■קייס)נ8'לו

מותניתהוצאהסעיף. ההנאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והחרבות20 החנון ממרד

ומדורי12 לסודית סלויזיה
330,280101,556201.5רדיו

מרכזיים0112 ומרוחים 23,266ניהול

~ . . " . . ". " ■ . "

45

וה0קות0212 טלוויזיה 202.51099,960156.5תכניות

מידור0312 24,196420הוצאות

90ר0412 לנתי רדיו 166■דורי

47.0101,176אמרכלות0512

להחיקרויות0612 33,132רזרבה

והמתיםותס13 מורים י0001,900*3.455הכםרת 185

ומירותיס0113 פקוח נהול
ייס 9,60016.5מרכז

סורים0213 מכר והוראה חינו1
1.203.000ומדריכים

ו1ולים0313 מורים 5,600קלי0ת
מורים0413 יהכמרח מדרמ 1תי

ואחזקת 570.000146המתתנות

למורים0513 המדימ בתי מיכלוי
מיוחדות 12,400ופנויות

ומירוחים0613 פקוח נהול
(13.5) יו7,300מרכזיים

למורים0713 /ויון וימי קורסים
וה<1י"0 היסודי 124,000300גחינון

לעובדי0913 איוץ וימי קורסים
(8.5) בכירים 34,0001,1007.5הוראה

מותנותגי10 והלואוח מלגות
סמינרים 87,100500לתלמידי

למורים1113 המתלמות 165.000מו1נקי

מוייס1213 המתלטות 892,500קרניות

להטיקרויומ4013 344,500רזךבה
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(באלפי ■קליס)1983
נויתניתהוצאהסעזף הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והתרבות20 החנון ממרד
14. סרמים וקירותי 6074*4*22010821,הסברה

ונירותים0114 מסה נהו?
הסברה ,םרכז 063305,26017.5,נוונזייס

9ה0214 בעי 18061,43012,הסברה

9,129112,67010.5רסומים0314

הערבים0414 בקרב 98233007,הסברה

ממלכתיים0514 12945,5005,אירועים

27246,300.4,סיורים0614

966136,אמרכלות0714

וקירותיס0814 0ך0ים הנקות
8232212,מרכזיים

966אמרכלות0914

להתיקרויות4014 71010,רזרבה

תרבות15 מבוגריס חינו)
9552.26881,198147.5,ועתיקות

ואומנות תרבות 1921,601,מדע,

ו8ירותיס0115 ניהול
ייס 01616,מוכז

. ■ . ■

21.5

מדע0215 במוסדות תמיכות
ואמנות 918928,תרבות

לעם0315 ואמנות תרבות 70512,נעולות

לתרבות0415 הגבורית המועצה
5687,ולאמנות

ולנוער05,15 .לילדים 0,87123יאםרו\

תורנית0615 64624314,תרבות

ואםנים0715 ביוצרים 73121,תמיכות

במתנ"סיםמרכזי0815 תמיכה
ו190רם נער 232291,מרבות

ציבוריות0915 90ריו0 505553,י
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(באל9י .קייס)1983
מותניתה1צאהקעיף הנאה להתח"נה אדםהרשאה כח שיא

בהכנסה

והםרבות20 החנוץ מ>רד

מבוגרים חינו1
הל8ו\ 365,194והנחית

■ 11 ■ ■
81*05044.5

מרכזיים1015 ו8ייו0יס 9יקוח
. * . *

■ כ"א 12,97023019■יא

בעברים1115 ו6ר0וםי0 /\ת1נ1ח
18,51818,270קיה

הי9ו\1215 להנחית 221,17636,960אויפנים

ומ3ו1י1315 מבוגרים הדרכת
הבעיות 112,53025,57025.5ביעור

וארכיאולוגיה 302,56916864.5עםיקןמ

מרכזיים1415 ו8ירותיס נהול

*.*.*.*. * ■ *

כ"א 31,53664.5■יא

ו0םור\1515 עתיקות על 2,694פקוה

ארכיאולוגיות1615 חפירות ■39,388

המדינה1715 עתיקות אוצר
מדעיים 1,455168וגרסומים

756אמרכלות1815

להתיקרויות1915 226,740רזרבה

90596,1203,390ור169
. * . . "

16
" .

ומרוחים0116 פקוח נהול,
11,43216מרכזיים

ומאמנים0216 מדריכים 78,0071,987הכקרת

ואירועים0316 0נור0 מנעלי
447,0041,403מרכזיים

להתיקרויות4016 59,677רזרבה
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(באלפי 8קלי0)1983
ק'>"ף:

.

מותניתהוצאה הוצאה

בהכנסה
להתחייב אדםהריטאה נח שיא

גבוהה21 14,152,000ה8כלה

בלל*2101 נעולה .00034תחוס

בתקציבהםוסדות2102 ה8ו!מ
גבוהה ,22010,834לה*נלה

81<1ולו21030 ,0001,715ה00ת9ות

מ9רדיס2104 0)1 9עולו0
אחרים ,780156ומוסדות

להתיקרויות2105 ,0001,412רזרבה

נללי01 פ/1ולה ,00034תחוס

לתכנון0101 הו^דה מינהל
,100034ל0?ונוב

בתקגיגהסו0ךות02 ה9תמ
גבוהה .22010,834להטנלה

בתקציבי0102 המחחפות
,22010,534האוגיברססאות

מוסדות0202 בתקציבי השתתפות
להווכלה לאאוניבר80אי0

,000300גבוהה
ב1/9ולות03 ,0001,715ה0תת9ות

מונות6103 מחקר ,000230גאולות

מקבילות0203 ,0001,300הקצבות
אקדמיות0403 קדם 70.000מבינות

לססודנקיס0703 ה0יוו1 י,000115מיכז

99"ח0903

נמח1403

חוזר1603 8אינו 9ר0
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8>*ליס) (באלפי 1983
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
סעיף;

גבוהה ה8נלה 21

156,780
מ0רדינ /1ס 1/9ולוח 04

אחריס ומוסדות

23,000
129.000

4,500

280

1,412,000

1,412,000

63"וז

9ט"ח
99"ח

המדבר לחקר המכוו

בתקציב הקתתפות
למד/1יס הלאומית האקדמיה

ר9ואיי0 במחקרים ה8תת9ות

חנבונאות בהוראת ה8חח9ות

בתכניות לחוסכים הלואות
גבוהה להטכיה ו'סכו\

להתיקרויות רזרבה

04 01

04 04

04 09

04 10

04 11

04 1 2

04 13

05

להתיקרויות רזרבה 05 01
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(באל9י 9ק.לי0)ן1983
סעיף: מותניתהוצאה\ הוצאה

בהגנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

לתוס לעניני מורד 224,992,00055,700422.5

לללי לה ו 1/3 מחום 220159,1503,80056

ד0 .יומי 2202553,62338,75065.5

דתי והווי 98וח 220361,2002,85033.5

מורני וליסוד מחקר הלכו! 22043,635,42730020.5

 ימי י9ו8 2206222,16010,000247

להמי?רויות רזרבה 2207460,440

כללי 9ו1ולה מחום 0159,1503,80056

טרנזייס 9רומים 01 1117,9503,800?4
אמרבלוט 01 1239,40032

מיכוו 01 131,800

דמ ורומי 02
.**.."..

553,623
".■....

38,75065.5

אזורייס מ8רדי0 02 119,073
דמיומ םועונות 02 12408*80010010

 דמ >יומי 02 13
מוחזקים 49,000ניקובים

רננו0 02 141,9002005.5

כגסת במי 02 155,8503

וםץואומ ווירובין 02 165,3001

*1לםיץ בתי 02י 174,300, 3

וא90קמ יצור 02 21
דת 9,5505506חנוני

?ד8ה חמיוי מחוון 02 225,00028,8006

לקראים דמ 9ירו0י 02 31
3,9001ולמוםרונים

לדרוזים דס >ירומי 02 323,5501

לםוקימים דמ נרומי 02 3335,7009,0004

לנונרים ורומי'דם 02 006ן3411,700 ■

9וח 02 99
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(נאל3י *1י>0)1981
מותניתהוצאהיסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

דתווז22 לענייני מ9יד

דתי03 והווי 19061,2002,85053.5ח

והדרכה1103 6,7501הםברה

דחי1203 8,7503הווי

י1403 וגרים בעולים 1906,7501,0003ל

ס8ליס1503 ית* י12,900הנו1

הגולה1603, /ום 1,3501קמרים

קדוקים2103 5.5?24,7001,850מקומות

תורני04 וליסוד מחקר 3,635,42730020.5הלכה

במוסדות1104 םםיכוח
יווינייס 813,398,427*>1וריס

.. 

4

םיניםומ2104 הכנסת הנםחת
כוללים 135,000לאברכי

לת>מ*7*22040 והמינות 033,600ילג1ת
תורנים.2304 במבונים 44,200חסינות

וםוווצת3104 הרבנים י8נות
7,20030012הרבנות

ולמוד>3204 הסגרה הדרכה
950יהדווו

16,0504.5אמרכלות3304

עזבונות3404 נ00י

דתי06 99222,160ו0
*..~.."

10,000247
. .

הדין1106 בתי 4,2506הנהלת

רבניים1206 דין 000211.5*176,30010ב0י

הדין1306 במי אמרכלות
870*21הרבניים

■יעיים2106 דין 10,06018.5בת*

דרוזים2206 דין 5,08011בתי

4,600אםר3ל1ת2306

להתיקרויות07 460,440רזרבה

להי9יקיויות0107 440*460רזרבה
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>יאל0י 8ק.לי0)1983
מותניתהוצאהסע*ף: הוצאה

בהסנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

והרווחה23 האגודה 50,360,0001,032,6334,334מ8רד

כללי2301 ך/תלה 830,01736,4901,087.5,תחום

רד2302 המק ה0תת9ות
לאומי 138,125,000בי0וח

הייצור2303 במערכת 121,09125,200113.5נעולות

והכוונה2304 תכנון אדם 633,2851,42069.5נין

הת/\0וקה2305 רות ■327,000161,347716.5

יקום2306 .705,57111,356131

מקצועית2307 להבמרה. 2,515,99767,410547.5.אגף

למפגר2308 1,066,364421,9201,157.5ה8רות

2309 . להחיקרויות 944,971רזר1ה

וחברתיים2310 אי8ייס 5."4,738,650278,6909■רומים

מנות?2311 ונוער תקון רותי ■352,05428,800411.5

כללי01 פעולה 830,01736,4901,087.5תחום

סווד1001 מרכזיים ■רותיס
55,23077וא8י

תקציבי1101 5,80412תכנון

ואירגון1201 י52,6118,200מיכון
, 47.5

לדמוגרפיה1301 .מרכז 2,8643

ואדריכלים1401 מהנדסים 1,7783,5003.5ר8ום

ודוברות.1501 12,6789407.5הסברה

אמרכלות1901
ו

270,0324,0001*3

22,38057*יזברו20010

עובדים הכ8רת
(מכון) 50,8257,26035סוציאלים

ונהול2301 19,24735תכנון

עו"24010 26,4786,000הכ8רת

5,1001,260אמרכלות2901
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(באלפי 9ק.לי0<1983
סעיף:

והרווחה23 האבודה מ9רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהננסה

להתח"ב ארסהרשאה נח שיא

^ובדי הנ8רח
וקיפול חיגו1

48,3307,35022(המדר8ה]ן

ונהול3101 תכנו\

. * . . . .

9.777

■ =

1*

0י9ול3201 >1ובדי .37,3577,350הגסרת

נוו1ר3301 מדוייי 9381הב8רת

258אמרכלות3901

ואו"8 9,8697.5הדרכה

וא1"40018 הדרכה

מ * י* ■ *

9,869
. . ■

7.5

מיוחדים 26,3888.5הפקידים

ניגלאוסייסו410 07רי0

. * . . . *

16,250

■ . ■

3.5

*יגור4201 10,1385מוסדות

וקסחים למו911יס 97,79014ר1מים

לקקחיס4301 לס^לקיס 97,79014ירוחי0

וקידום תכנון מחקי
36,2765,24027■רותים

ויווחיס5101 וקידום 25,2745,24017מחקר

אדם5301 כח לחבנו\ 11,00210הרטוח

ירו8ליח מחוזית ל8כה
75,294133והדרום

". 

ונהול6201 תכנון

. . .

1,8023.5

57,695104והדרוס6801

5.5?15.797אמרכלות6901

והמרכז אנ>ב 75,941תל
."...■

216
...

ונהול7201 3,9288תכנון

ופקוח7801 56,482165הכוונה

15,53143אמרכלות7901
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(באל9י 8קליוז)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והרווחה23 העבודה מ9רד

חי9ה מחוזית ל9כה
5."69,95020והצנון

8201. ונהול תכנון

■ *. *.*

2,173

■ . ■ . ■

4.5

ו9קוח8801 58,307173הכוונה
9,47032אמרכלות8901

ה*ול\ רממ מחוזית ל9כה 6*01

ונהול9201 6401תכנון

במוסדות ומ8ק 5,33723.5מינהי

במוסדות9401 וממק מינהי

* . * . *

5,33723.5
להמיקרויות9501 ירזרבות

המורד02 ה0תת9ות
לאומ> 38,125,000ג1י0וח

.

ו9אירי01020 זזקגה 3,615,000?>צבאות
לנכים0202 3,680,000קי)נ1אות

ילדיס0302 14,700,000קי)נ1אוח
לאוכלוסיות0402 קיגבאוס

י745,500מיוחדות

נונות0502 110,000הוצאות

3,954,500רזרבה0602
הכנסה0702 הבקחת 9,500,000חוק
למ90חומ0902 ילדים קיצבאות

ילדים ברוכות 1,600,000מ>9חות
מנהל1002 220,000הוצאות
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>באל9י קלי!ז<1983 ■

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהננסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

והרווחה23 האבודה מ0רד

ה"זוו03 במערכת 5.י121.09125,20011פעולות

עבודה1003 יחסי
ו

12,00015.5

0יתו9י1105 7,54914.5איגוד

גסיחות1203 על 9יקוח
20083.5*22,71010ב/וב1דה

תעקוקתיח1303 לבטיחות 2,12815#000יחידה

לפריון1403 בםנון ה0תם19ת
והיונור 76,704העבודה

י*ור1503 ל9עולוח רזרבה

והכוונה04 תכנון אדס 633,2851,42069.5כח

ב9ו1ח1404 *ד0 לכח היחידה
20,522חירום

. " . . " . . "

41.5

לאזורי1504 אדם כח הכוונת
964,0581,00016יתוח

נ9ים2204 לתעסוקת 536,93811היחידה

להחזרת23041 9עולות
םחו"ל 11,7674201ישראליים

למניעת2604 הקרץ ה0תת.
אבפלה

99"ח2704
אדם כח לתחום רזרבה

התעסוקה05 327,000161,347716.5מרות

>רוח1705 מרכזיים .יותיס
19,3401,26020התעסוקה

תעסוקה1805 8רוח 197,07621,840504ל8בות

אקדמאים1905 לתעסוקת 26,82059.5הםרכז

ה8לומי20050 77,91070מדור

33,20445,36022.5אמרכלות2105

תעסוקתי2205 ליעוץ מרכז ■14,34914,97740.5

הורות2305 לפעילות 36,211רזרבה
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(ב*ל9י1 8קליס)1981
מותניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אדם.הרשאה כח ש*א

נהננקה
והרווחה23 העבודה ם9רד

יקום06 ■
* . ^ . . 

705,57111,356131
. " ■

במרכזי1906 מוגבלים ■>קום
יקום ■50,5566

למוגבלים2006 מק*ו/וי 45,84020060.5אבחון

בננימיומ2106 נכים 500*46םדור

לקיקוס2206 2201,200*34ה8תת.1סיו/\
מוגנת 479,4717,3564תעסוקה

הממק"ם2406

*.*.*.*

345,610

בון11ר.6206 ו0י9ול *)133,8617,356*י?ום

לחרמים ממילתי מ)1ון
מקומות 32 7,809.1,60011.5ניב

ו8י9ול8106 חינוד

* . * . *

3,757
. ■ . .

10.5
4,0521אמרנלות8206

הם^ון8306 1,600ה9/ול0

לנכים מממלתיים 41,1751,00049מעונות

סימון8406 0ן 17,075מעון

■ . *. ■

400

■ .

12

נתניה8506 נכים ץ 24,100600מעי

8*קיס רזרבה

ניקום8606 רזרבה
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>באל9י .?לי0)1983
סעיף:

'

מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והרווחה23 העבודה מ*רד

םקצועיו!07 להנמרה ז.2,515,99767,410547אגף

מרנזייס 253,8474,300188טרותינז

האגף0107 31,017מטה

. .* . *

52.5

0דגן1י>ם0207 841,87421.5רותיס

מק1נו^>0307 923,37032קוח

נזק)נו/1>ות0407 23,16183021נחינ.1ת

ח8מיא>05070 1,9571,2603רקום

8כנאי06070 הנקרח מסה
39,7362,21033והנדסאים

נוער0707 הכסית 73,88421מסה

אקדמאים0807 18,8484חס1ח

לםבוגריס םק1וווי0 318,65620,270359.5הנמרה

וה8תיםות הנמרה מרנזי
270*318,65620ממ8ית>יס

* . * . *

359.5

מ80יתיים0907 הכמרה מרכז>
256,86112,600312למבוגרים

מחבורה1007 כ"א
61,7957,67047.5א8דוד

בבצוע למבוגרים הכסרה
חוץ 1,943,49442,840גורמי

בביצוע מקצועית הכטרה
חוץ 1,943,494גורמי

.*.*.*

42*840

למבוגרים1107 299,0498,400קור0יס

מבוגרים1207 קיום 53,48233,600דמי

וקננאים1307 הנדסאים הבשר!)
תלמיד 9500,789840ר

נללי1407 נוער 51,252הנ8רת

למתבגרים1507 328,487קורםים

260,630חנינות1607

תע8ייתים1707 30ר 324,000בתי
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(באל9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והרווחה23 האבודה מ9רד

לנוער1807 נוק1ו/1> 125,805אםו\

ם?11וו>19070 הנורה רזרבה

למפגר08 1,157.5■21,920*1,066,364ה8רו1ע

מ9>רים5008 6,989אנחוץ
" .."..*

9

ב>רו*י>53080 0^0וקה 1,9501,5205ם9על

וניקי5508 קהילתי 992,705*פלל

גםון1נ1ו6$081 1י0ו חוץ 90וי
ו9י0יימ 1377,20020,400י1וריי0

ונהול5908 תכנו\ 12,29532אסרבלות

לם9גרים7008 90,000ס10נ.ות

למפגרים םמ0ל0ים 575,225310,0001,111.5מעונות

ו9י9ול7108 424,6258,800904חינו1

120,6001,200207.5אמרנלות7208

הםעונווו7308 300,000ה9על0

םנומלתי7608 להתיקרויוח 30,000רזרבה

להתיקרויות09 ■944,971רזרבה

לה0יקרויו01090 רזרבה

^ . . " . . *

944,971

וחברתיים10 אי9יי0 4,738,650278,69099.5.רומים

עובדי1210 בננר הו900וח
עובדי ב0נר ה9חת9ות

". . 

בנרותים וארגון תננו\
895,9202,52010.5םקוםיים

מקומיות1310_ ברמויוח 867,350כ"א

* . *. *■ ק . *

בר9ו"ט1410 ומנהל 23,1851206ארגוץ

5,3852,4004.5הדרכה1510
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>באל9י ■*לי0)1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והרווהה ר./11ודה ם*רד 23

ה9רם לרווחת חורום
03057017.5*644והםמפחה

. ■ . ק

נלכייות ממינות כ1 22

. . .

5,750

רפואיים 9רו1זילז 10 23145,000

דיור. 8רו0י 10 24308*000

ים90ווה ו0יו/1 190י 10 25151,99040010.5

בם90חה סוציאלי 90וי 10 2625,200

ונהוי. תננון 10 278.0901707

11נ1וןר בילד 4009.5*992,287,635105ול

בימי 11/1 09וי 10 381,733.365105,000

ג*ח> קה>לתי 99ול 10 39542,300400

0סרנלוח 10 4011,9709.5

בז?ניס וסיגול 465,180■יקום
=,=,=,=

170,2006.5
.. =

ואמרכלות ג>הול חכנוו 10 414,0902006.5

*0*1 חוץ 0י9ול 10 42274.890170,000

וביתי קהילתה 0י9וי 10 43186,200

אימוץ
"."."

43,080
."....

20
."

1י0י חוץ 0י9ול 10 5124,450

ראיס לאימוץ 0>1ון 10 527,9709.5

אסיייס מו1ון 10 534,4606

ואמרכלות נהול תכנון 10 596,2004.5

האזרח ז0ויות 11,90018הנפחת

לאזרח י<1וץ ל8כו0 10 62

.*.*.*

8.10014.5

/ודד וולדות 10 5.י633,800

קהילתית 364,5056עבודה
■

קהילתי* עבודה 10 7216,380

ואמרכלות נהול תכנון 10 792,1254

נכונות מיקום 10 81346,0002
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(באל9י .קייס)1981
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והרווחה23 העבודה ם8רד

יהםנדבות 26,40011.5היחידה

להתנדבות9410 26,40011.5היחידה
יזרבה
.....

רזרגה9510

סנ.וחק11 ונו^ד ת?ון 9352,05428,800411.5וןת>

י2011 וניהוי 38תיכנו\

נ.1>4י2111 960וווקדי

מקוחרריס2211 באסירים 6.930קיפול

נוער2311 6,9755.5מבחן

מבוגרים2411 8,74013.5מבח\

לםמיס2511 00ה 3,4002יחידת

נוערםפתנים 69,78025,30088.5ניקום

םמ*ל0יים3211 750*44מ9תנ*>י0

** . * . *

15,500

. * . *

81

מקומיים3411 17,670מנתנ"ים
ונהול5911 7,3609,8007.5תכנון

במצוקה 12,0451,6005נ1ו1ר

בצעירים6411 ל90ול מרות

.*.*.*

12.0451,6005

במצוקה 20,9204נערה

בנערה6511 ל190ל ■רום

. . . "

20,9204

הנוער. ח0ו.ת רקות
£2255  2 5

222,266
*.*.*.*

1*900
■ . ■_ נ

293
* . *

6611

".. . .. * 9 ^

בחוטים ביתי חוץ '8038,991ול

ונהול6811 20,02022תכנון

לחוםים םם0לתיים 163,2551,900271מעונות

ו8י9ול7111 90,800900207חינון

71,35564אמרכלות7211

המעונות7311 1,1001,000הגעלת
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(באלפי! .קייס)1983

מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הבריאות24 576.5*21,200,00013,453,51419מ8רד

2401

.. .■ *. ** .. ***■ ■. ** *^ .* ..

כללי 9עולה 88629,812523*613מחום

וטיס2404 מ?ג 190228.5*422,7008הכמרה

אי98וז2407 8רוםי
ווי'.יי70611,403,058,62*437בלליימ

0י3ולמחלו24100 9יר1תי
ו2,008,157867,043,762.5ממו9נות

0י9ול2413 8יו0י
33*533,1*3,273,049211פקיכיאסיי

הגיבור2416 בריאות ■רוחי
1,396,942165,878,2562הוניבור

למוסדות2419 ה/1ברוח
גיבורייס 000*7,464,188198ר9ואיי0

םו242 ינחמני רפואי 2,670,600630,000בקוח

מערכות2425 לאיזון רזרבה
הא90וז

לה0יקיויו24300 2,91רזרבה 2,772

כילי01 9^ולה 613,886תחום
 _ ±

2523ו29,8

הנהלה0101

. * . .

94,400105.5

מרכזיות0201 9188,14914,140123.5אולות

נתונים0301 ואיגוד וו809*084יח8וב

חולים0401 במי טח9וב 30,680וזרבה

137,177158אמרכלות0501

א90קה1101 14,74093מרותי

רו?חוס2201 9,74193217■יומי

ו9יקוח2301 רי9וי .ירותי
ר9ואיים 3637*3םקנועום

וסקרים3201 47,8045מחקריס

תרו9מי3401 למיד/* 2,7633יחידה

15,000רזרבה8001
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(באלפי 8?ליס<1983
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הבריאות24 ם8רד

מ?1וו>ית04 8.5?422,7008,1902הכ8רה

הנ9רה0204 10,000גאולות

* " . ■ 

ודי0304 1(0 אדם נח 0*96,050הכ8ר0

םתםחים0804 141,600ה00ץת

עולים0904 העסקם

1יניי10040 יו9אי הכ0ר0 .5,400
במכניות1204 ה0תם9ויות

13,600הנמרה
נ9ת2204 לאחיות ס9ר 5,88010.5בית
לאחיותרמב"ס2404 ס9ר 116,99594518.5>ת

לאחייו0רו80ילד2604 0פר 44084015.5^13גית

2804 לאחיוק 90ר 1ית
הכרמל 94,8005ירת

2904 לאחיות ס3ר ניק
חדרה מ0יו0 8"¥10,66042014.5

3004."!* לאחיות ספר 1י0
ר9ואי 9ינבור\מרגז

תלאגיג םםמלתי #21אירוני 5001,05031.5

ביה"ח3404 לאחיות ספר 1יח
0יה8ו0ר 26,1101,26028.5

לפיזיו0ר9יה3504 ספר נית
תלה0וםר 5204205^7גיה"ח

רנקגן3604 לםכנאי ספר בית
תלה8ו0ר 1,2401ביה"ח

40040"1/ לאחיות ספר בית
גיבוריס תל ?11,3355251וולפסון

לאחיות,4204 ספר בית
הרופא 13,50063014.5אסף

ונרי9י\4404 הדרכה 2,1308404מיבז

ל9יזיו0ר9יה4604 ספר בית
7,3108407ונריפין

א8קלון5004 לאחיות ספר 1?13,630420בית 
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(באלפי 8?ליס)1983
הוצאהסעיף; מותניתר הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

הבריאות24 ממורד

אי90וז07 8רותי
5.??437,70611,403,05811,6גללייס

11,340הנהלה0107

.  ..".."

22

מרכזיות0207 47,93013פעולות

םם8לחיס0507 בתיחוליס נרות*
367,34611,403,058וע>רונ.ייםממ8למייס

060711980 קרותי 11,090קני0

צ8ח1107 זין ו1"9 חולים 1*ת
מיסות) 612י(338

■סוגה1207 בק מיון 11.3חדר

9וריה0גריה1607 חולים 1יח
מיטות) 173)33*

נ.הריה2107 חולים גימ
מי0וח) 337)648

רסנ"ח2607 וו"8 חולים 1יח
מימות) 758*32) 1,553חיפה

מממלתי3107 /וירוגי חולים בית
חי9ה רו80ילד 0"¥

מי0ות) 375)709

י9ה3607 הלל ע"8 חולים 1ית
מיסות) 306)602.5

*\ייוני4107 רפואי מרכז
י9ו מלאניב י ממסית

מיסות) 910*67)1,966.5

ו\"51078 יפואי מרכז
המומר מל 8יבא ד"ר
םי0ות) 1067*101)2,348.5

וול09וץ5607 ו1"8 חולים גימ
(490*20) גיגורים 901תל

61079")1 ניתחוליס
ונרי9י\ הרו9א א0ף

(532*112)1,165.5

גיזייי7107 )*"ס רפואי מרכז
סי0ות) 323*30) *65א8?לון

הו1מי?ה7607 הו4יר 1ימחוליס
מיסות) 60) 75ירו8לים
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.קייס) (באלפי 1983
מותניתהוצאהסע'וי: להתחייבהוצאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה
הבריאות מ8רד 24

ט*9ולםחלות .ירוסי 10
008.157867,0431,762.5*2םםומכות

הנהיה 10 018,546

" . ■ " . . "*

10

מרכזיות 9וןויות 10 02121,30850,826
א98וז מרותי קנית 10 031,244*949172,740

רזרבה 10 04157,521

9יימ\ ■"¥ חוליס 1ית 10 11
179,258224חיפה

גריא0רי6רד0 0רכז 10 21
נויקות) 1045) 110496*209,66763חנה

נתניה גריאטרי מרכז 10 26
מי8ות) 551*10)114.44726*663301.5

מכבסהליד 9יותי 10 27
נווניה גריאטרי 26.5מרכז

למחלות חולים 1ימ 10 31
כץ ממו9נות8רד0

מיקוח) 95*25)39,41663,016136

*מואי ■"!( חולים בית 10 34
יו1?נ באר הר91א
מיטות) 272*8)288*463348.5

ו1"י םבבסה 6רו0י 10 35
הרו9א מנוואי 8"0 ביה"ח

יעקג 12גאר

רא8וץ גריאטרי מרכז 10 36
, מיסות) 250*25) 72,7808,576141לוניוג

ירו9ליס גריאטרי מרכז 10 41
מיטות) 76)23,76114,39151

הנ0ו א"8 ביחחוליט 10 46
מיטות) 30) 15.76216ירו8לי0
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(באלפי 1983(0090
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

בהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הבריאות24 מ0רד

0י19י13 0רותי
093,273,049211,5335,183יכיא8רי

25,23447הנהיה0113

מרכזיות0213 31,421נעולות
ז0313 1080 10ות> 971,120157,500קנית

להתייקרויות0413 123,917רזרבה

נ061309 לחולי חוליס בית
מיסות) 520+75) 224,1729,770370מזרע

ענו0713 הנ09 לבריאות תחנות
8,38729ונהריה

נ111309 לחולי חוליס בית
בהעברה עכו

לסמים1313 במתמכרים 0יפול
עכו 3,79.75בביח"ח

הנ151309 לבריאות תחנות
רםב"ס בי"ח יד 3,3516חיפהעל

הנ161309 לבריאות מרכז
הכרמל 8יית

מיסות) 273+56)163,9943,402237.5

בילד1713 ל98ול תחנות
חיפה 4,1747ובנוער

נפט2113 לחולי ביתחולי0
מיסות) 634+20) מנקה 257,4997,786400פער

חדרה2213 הנ09 לבריאות ,2,825תחנות 7.5

נפק2613 לחולי ביתחוליס
מיסות) 9136,8711,822189.5רדסיה(305+10

הנ271309 לבריאות תחנות
2,8686.5נתניה

נ311389 לחולי גיתחוליס
מיקוח) או\(110+25 79,2832,163106.5נוה

נפ36136 לחולי חוליס בית
מיסות) 620+75) 1345,52310,416491.5תי0

ססמיס3713 לגמילה מרכז
ביפו קהילתי מרכז 5.*11,0521ליד

מיסות)4113 18) יפו 1,6743מעו\

כוללני4313 קהילתי מרכז
הנ09יפו לבריאות
יוס) מיטות 50)47,59849163.5
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10תניתהוצאהסעיף: להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא
נהננסה

הבריאות24 םורד

הננו4413 לבריאות תחנות

17,871*3.5

461363.1 ה לבריאות מרכז
מי*ות) 335+15) י/ןקב 184,2215,196257.5באר

י4713 לסמים במתמכרים 90ול
יווקב באר 1,7091.5נב*ה"ח

הנ9>4813 לבריאות תחנות
יו>>ןב באי 3,5696.5ביה"ח

הנ9§5113 לחולי חוליס בית
0י0ות) 331187.5*6465*133נ0)ניונה(165+60

הנ9>5213 לבריאום תחנות
ןניונה 2,4006.5נ0

אר1י5613 חנ9> לבריאומ מרכז
רמלה הסוהר בי0 ליד

מיטות) 50)17,90435

נ611309 לחולי חוליס בית
מיסות) 415) *אול 160,6321,609220.5ננר

נ*66130 לחולי חולים בית
מי0ות) 255+10) 129,2542,961193איתנים

קהילווייס6813 ■רומים
איתנים 32212*8נביה"ח

ירושלים7113 מרכז
(31*49)28,618840.5

הננו7213 לבריאות תחנות
/ ירו9לים 69725*13מחוז

חנ9*8113 לבריאות מרכז
מיסות) 210+50) 126,4463,078168באר0בו>
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(1אי0י .קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף; ה1ונאה

בהכנסה
להתח"ב אדםהושאה נח שיא

הבריאות24 ם8רד

הציבור16 בריאות רותי ■

1,396,942105,8782,256הציבור

1.5*72,402693הנהיר.0116

מרכזיות0216 74,35513081.5נעולות

למניעת0916 היחידה
קרינה ו0כנות אויר 24,8595,94434.5זחימ

יבדיקווו1116 המנון 9/ו1י1וו
1מ"א לנהגים 10,9306,53923ר9ואיות

יבדיקות1216 המכון 9עויות
בחיפה לנהגים 2,0006ר19אי01

יר19אה1316 המכון
נאבובניר ~16,337ם090ית 4,46533.5

לתקינה1616 הסכו\
י*ואה חמרי "21,814ובקורת 5,51039

הגיבור2116 בריאות מעבדות
. אביב 26,8815,25038.5בקי

מרכזים2216 מעבדה /
ה8ומר בתי 20,5842,25139.5ינגיגים

ירו0יי26160 מרכזיות 32,10854644.5מעבדות

הייד2816 להת9ת\'ות המרכז
10,11417.5בירו8יימ

הגול\ רמת בריאות .רומי

מונעת3116 ר9ואה ■רוסי

אםרניום3516

הצ^ון םחוז בריאות 216,9865,880365י8כת

מונעת3616 ר9ואה 9151,035רוקי
* . * . *

5,880

* . *

270.5

ימונה3816 קרית בריאות 12,45226מרבו

םמונכות3916 מחלות 3,1005.5מירותי
0050,39963רכיו40160
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(באלפי מ2ליס)1983

מוו1נ>תהוצאהסעיף: הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

הנריאות24 נ!8רד

חי9ה מחוז בר*אוי1 231,39130,933417י8כת

10נעת4116 רנואה 9166,58311,243רו0י

* . *

הילד4216 להתפתחות 5,51410תחנה

בקהאלגרביה4316 בריאות מרכז .

מיסות) 18)10.7751 9,6904?
ממונבות4416 מחלות 4,2007.5ורוני

44,31969אמרכלות4516

מחוז בריאות למכת
0147,642לא1יב

■ ■ ■ ■
6,947
|ן § ן

250.5
■ ■ ■

םוג^ת4616 רנואה מרותי

" . . . . .

116,8546,947

" . . "

?02.5

הילד4716 יהת9תחות 4,4006.5תחנה

םםומכות4916 מחלות .מרותי 2,6005

23,78836.5אמילכלות5016

המרנן מחוז בריאות 228,6795,594394.5למכת

5116
1

סונ^ת ר9ואה 185,293מרותי

. .

5,594

* . * . *

321

מסומנות5416 מחלות 3,0006מרותי

40,38667.5אמרכלות5516

. מחוז בריאוק ליב0
52,8346,01985ירומליס

מונ0ת5616 ר3ואה 33,175מרותי

* . *. *

6,019
י . "

5.5י

ממומנות5816 מחלות 1,1002מרוםי

ואדיגוז5916 קהילתי 2.9005.5מרכז

15,65922אמרכלות6016

היק9יי0םרבז מרותימ
אמקלון ברזילי 52.7081,94994י9ואי

מונ/1ת6116 ר9ואה מרותי

. ■ " .

47,333

* . *. *

1,949

. *

85

הילד6216 להת9תחו0 5,3759מרכז

/



>1אל9י 8קליס<1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננסה
להתחייב אדםהרשאה כח שיא

הגר>אות24 מ9רד

הדרוס 0ח1ז 1ריאות 121,7522,797ל9כמ
0.90

190.5
* . * . *

מונעת6616 ר19אה י וו ו ר ■89,7082,7971*7.5

הילד6716 לה0פתחו0 3.7359מרכז

מםו8כ1ת6916 םתלווו ר01י .9002.5

27,40931.5אמרכלות7016
מחלות למניעת מרכז

620^4214*15ריאהיפו
. ■ ■

23.5

ומע?71161 ר9וי 5524,620*6אגחון

. .

11

ארציות7416 מניעה 3,0005נעולות

י5,869אמרכלות7516

91ם ב"ח 193554תלם"י

7916091 בי"ח מלמךר
* . *

193

". *

554

םחלומריאה למניעת 16,9529,25737תחנות
(

ו8016 ו 00 למנת 2,2032,7475תלם"ר

חי9ה8116 ל9כת 3,2406,51014.5סלמ"ר

מרכז8216 ל>נת 2,9824םלמ"ר

ירו8ליס8316 ל8כת 1,9003תלמ"ר

א*?ל1ץ8416 ל8נת 3,3676תלם"ר

דרוס8516 ל8כת 3,2604.5תלמ"ר
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>באי9י1983
מותניתהוצאהסעיף.1 הוצאה

נהננקה
להתחייב א1םהושאה נח שיא

הבר>א1ת24 ם8רד

למוסדות19 העברות
וני1ור>ים 000198*7,464,188ו19איי0

חול>נז0119 ב?ו9וו1 6,223,702םם>ב1ת
חוי>20190 בבתי תמ>כוח

354,955,0001,98זנינוייימ

בארגונים3019 סמיכות
אחרים. 654,955רגואיים

ותרומות3119 עזבונות

230,576רזרבה5019

יגוומניס21 ר9ואי 2,670,600,000630בטוח

לנתמכים1021 ר3ו0י 2,670,600ב10ח
* ■ . "

,000

 . .

מהרבות25 יאיזו\ רזרבה
1.ז הא90

מברכות0125 לאיזון רזרבה
, ■הא98וז

יה0י?יו>וח30י 912,772^2רזרגה

9כי1030 יהמיקרויוק 1,478,557רזרבה

קניוק2030 להזז*קרויוח 1,434,215רזרבה



/

1
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>ק.לי0) (ךאי0י 1983
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה

71.5

71.5

71.5
" . . 

3.5

30

8

30

לנכים25 2,835,000הגמולים

לננימ2501 2,835,000תגמולים
לנכים01 2,835,000הגמולים

1,530הנהיה1101

34,740אמרכלות1201

רפואי2101 ו8?1ס 98וי
בנאצים מלחמה 73,720נכי

והענקות2201 הגמולים
בנאצים מלחמה 713,210נני

רפואי3101 ו8יקוס 0י9ול
הנאצים רדי9ו0 335,350נכי

נכי3201 והאנקות תגמולים
הנאצים 1,406,150ריי9ות

יהתיקי1יו34010 2700רזרבה 300
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(באל3י ■קליס)1983

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננקה

להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

והקינון29 הבנוי 00012,6002,428*1,785מ8רד

ם0ה2901 ו8ירותי 669,00011,600253הנהלה

אירונית2903 בניה 279,000500ה9עי0

כ9רי29050 לבניה המינהי
חדקים 74,0001,000142ויקוגים

לה0יקרויו29060 רזרגה

לדיור2907 0ובסידיה

מו1"ונ2911  לללי 9)11לה 20,000212תחוס

8,000205בנינים2912

735,000240גבינים2913

1<רותי29140 בי)נו*1 876יחידות

וכ9רית01 אירונית 1,022,00012,600895בניה

80ה01 וצירופי י669,00011,60025הנהלה

ומסה נהול

" . . " . . "

220,800

י . ■ " . . "

11,600

. " .

121
6 ■

הס*רד0101 הנהלת

*.*.*.*

88,500
. ■

62

םננולוגי0301 *דו> 14,800ה9צמ

ציבוריים0501 מינונים 51,000רי9ו0

1נין0701 חומרי

הקבלנים0901 11,6005ר8ס

ארגוניות1101 ו9עולום 40,0006מחקרים

12 לירוקלים01. הו1ברה

26,50048אםרכלות1301

וניתוח המרכזלמיד/!
18,8005נלכלי

כלליים1501 18,8005■ירותים

םםוח>ב1ת1901 מץרכומ

נתונים לו1בוד 141,60025היחידה

כלליים20 .יותים

. . .

141,600
.

25
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(באלפי .ק.לימ)1983

סעיף:

וה8יכון29 הבינוי מ9רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

01 אכל
..". ■

94,900
■.■.יי.

24
. =

01 אכלוס21 94,90024אגף

ודיור 112,100נס>י0

01 כללייס32 9ירותי0

*.*...ו

12<100

. ■

11

971,40033רוגרמו0

01 65,300נבולות33

. ■

29

01 ערים35 הננו(

01 טכונותפיזי36 6,1004מיקום

וחקגיגיט 05,5005ימון

01 95,5005ע1ל1מ37

011130 103,90029מיקום

01 391111130 103,900מיקוס
. .

29

03 טירונים* בניה 000500*279ה9על0

גזברות
.■.■.■

." .

49
. .

03 949וו1ל1ת01

והנדסה 034,80070ננו\

03 ו8ירו0ים03 הנהלה

■ . . . .

34,800

■ ■

11

03 ו8יקוח05 תכנו\ 59ה9על0

03 ח1ץ07 9115,000יקוח
03 חוץ09 30460,000נו1ץ

*רו*ליס. 37,20060מחוז

03 המחוז11 הנהלת

.■.■.■

43,200
■ ■

16

03 *4,000א3לוס13

03 סגנית15 38מחלקה
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(באלפי 8ק.יי0)1983
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

וה9יכוץ29 הגינוי מ9רד

הנגנ 39,200מחוז
ו

03 1 7 המחוז' 35,200הנהלת
. *

12

03 4,0009אכיוק19 .

03 0כנ>ת21 42מחלקה

י המרכז 81,900מחוז
■ . .1

120

03 המחוז23 הנהלת

■ ■ . .

62.90023

03 41ו19,000אכלוס25

03 םננימ27 56מחלקה

והעמקיס חינה 39,00064מחוז
,"

03 המחוז29 9<33,500הנהלת

03 "י5,500אנלו310

03 0ננית33 45מחלקה

הגליל 46,900מחוז
.■.■.■

74
. ■

03 המחוז35 44,00011הנהלת

03 2,900אגלו370

03 קכנית39 55מחלקה

כ9רית05 לבניה המינהל
חדקים 000*74,0061ויווונים

." ■ . י"

14?
. "* .

ום0ה ניהול
.■."."...

29,500
."..."

25
."

05 נלליים01 ו9ייותי0 12,0005הנהלה

05 הבניה02 13,70014ארגוז

05 אירוניים03 מרכזים

05 6,י3,800אמרכלות05
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(באלפי .קליט)1983
מותניתהוצאהיסעיף: הוצאה

בהננסה
להתח"נ אדםהושאה נח שיא

וה8יכוץ29 הבינוי מ9רד

בניה ה1/3יח
.=.=.=.==

44,500
.."..

1,000
=.■. =

117
■.■

נרות0705 ז 10ג

בפריון0905 44,50050027גניה

110 חוץ5 9500115,000יקוח

חוץ1305 210.000םבנו\
ירו8יי15050 14מחוז

הנגב1705 15מחוז

הםרנז1905 14מחוז

והעמקים2105 חי9ה ?1מחוז

הגליי2305 19מחוז

דיבוריות11 לאגודות 533^763,0001האגף

מע"ג11  נללי 0^ולה 20,000212חחו0

ום0ה 6,000ניהול
■ _ ■  ■

132
* . *

2,00021הנהלה0111

וקלם0211 37מיכון

4,00074אםרבלום0311

כספים
. = ..

65
.■

5*כספים0611

ם01מכ1ו1 14,00015דקויות

גיוד1011 ורי8וי רי8ומ 1/0?ג
'14,000הנד0י

15

8,000גניניס12
■ " . ..

205
. " .

ו9קוח ג 4,000תכנו
■ _ ■ ■

205

מרכזי0112 82'4,000תכנון

מחוזי0212 ופקוח 123חבנון
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(באי9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתדו"נ אדםהושאה נח שיא

והמיכון29 הגינוי ממרד

בנינים 1110*14,000

והסקנות0612 במבנים וינוייס

* . * . *

4,000
בנינים0712 הקמח



0*735,0002כבימים13
# " .

ו9קוח 240תכנון

מונזי0113 01חקר יזנגוץ
■."

109
ובדיקות0213 פקוח חכנו\

מחוזות  131■דה

ועבודות כבימים החזקת
דרבים תאונות 000*735ימניוות

כבימים0513 735,000החזקת
בדרכים0613 בפיחות 'עבודות

ב1ימיםו!9ומווז 1/1 ני*

וץבודות0713 כבימים החזקת
ב0יחותת0וםות

תקציב0813 ה8תת0ות
כבימיםתמוםוח פימוח

ומרותים14 ביצוע 876יחידות

ונרותים ביזנוו! יחידות
. * .

876

א09נאו1)0114

"."

55

המכני0214 המ9ק 42הנהית

כבד0314 מכני 76ציוד

רכב0414 98ביי

אספיט0514 8010על*

וםוםכים0614 מיאנה 31בתי

יםםרורים0714 מיאכה 12בית
מקצועיים0914 552עובדים
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(באלפי 1983
מותניתהוצאהקעיף הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

העליה30 לקליטת 2,119,00025,150428מ8רד

גללי3001 פעולה 9.5?179,00019,300מחוס

קל>0ה3002 850302(1,375,2005■רוםי

וחלמיד>3003 ב80ודנ0יס 8י3ול
75018)184ימיגה

חברתיק3004 44,1506קליקה

מדענים3006 107,50012.5קיימת

228,400יזר1ה3007

נללי01 נעולה 179,00019,30089.5תחוס

הם0רד1101 20,10029הנהלת

128,30047אמרכלות1201

ומחקר2101 10,8508תנג1\

לעולים3201 19,75019,3005.5מידע

קליטה02 1,375,2005,850302.יותי

מרכזים1102 24,30033.5■רותים

והבונתם1202 עולים 10,700קבלת

רא0וני1302 083,800*וע

מיוחד1402 34,100וויוע

גחיגון1502 20,300סיוע

לעולימ1602 בריאות 82,1005,850■רותי

קוי*ים1702 לעולים 0147,650ר01ים

לעוליס1802 1.000פרויקטים

העסקה1902 בקידום 181,700סיוע

עולים2002 בתעסוקת סיוע
והכמרה הסבה 153,600במסגרות

וספורטאים2102 לאמניס סיוע
5,000עולים

בדיור2202 367,050סיוע

עולים2302 בתעסןקם סיוע
74.500עונםאיים
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>באל0> .?לי8)1983
מותניתהוצאהקעיףי הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדסהושאה נח שיא

האליה ל?לי08 ה80רד 30

בה0י*ב01 קלי6ה 02 2410,3003

במחוזות עולים 190ל 02 25131*550195.5

במחוזות אמרכלות 02 2634,65051

במחוזות *זבר01 02 2712,90019

ותלמ>די ג00ודנ0יס 0*19ל 03
י>>נה ,184,75018

נהול םרנזייס 9ירותים 03 11
12,20018ומסה

ה00ודנ0י0 סיגהל נעולות 03 22
148,150ססודנסיס

9נתיות. חד תוכניות י 03 243,150
ח80ודנ0י0 סי1הי 8ו\ולוח 03 25

י8יבוו1 21,250ל0למ>די

09"ח 03 26

חברתית קליפה 0444,1506

נהול 0רכזייס .רומים 04 11
44,1506וםםה

מדענים קלי00 06107,50012.5

נהול מרכזיים 9רוםיס 06 11
11,25012.5ומ0ה

למדענים סיוע 06 1291,750

למוסדות 0י1ע 06 134,500
רזרבה 07228,400

רזרבה 07 11228,400
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■קליסז (באיפי 1983
אדם כח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוזגאה

נהננסה

200.000

200,000

200,000

200,000

סיני יםנונ* 0**1**9 31

סיני י90וני 9י1ויים 3101 .

להת*קרוי1ת יזי1ה 3102

סיני ימגוני גיונוייס 01

סיני י0פוני גיונוייס 01 10
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(באים* 0קל*ם<1983
מותניתהוצאהטעיף; הוצאה

נהננסה
להתחייב ארסהרשאה נח שיא

32 מצרכי במחירי תמיכות
חקיאי ובייצור 000*565*47יסוד

יסוד3201 במצרכי 950,000*30תמיכות

והבסיזמ3202 ייצור וגדוד
לחקלאים 1,757,500הכנסה

גלם3203 1חוםרי 450,000תמיכה

אחר\ס3204 11,907,500םםיבומ

מים3206 נמחידי 000*2,500תמיכות

יסוד01 במגרני 000*30,950תמיכות

מזון במצרכי 19,650,000ממינות

ב?י0101 000*7,140חלב

865,000*2ביצים0201

?0וא0301 4,340,000ו1וף

וגיוווק0401 מצום 3,365,000לחם
ומרגרינה0501 000*091,940ן

ציבורית בםחבןרה 11,300,000םםיבח

ציבורית0601 בתחבורה 000*300*11תמיכה

והבטחת02 ליצור ^דוד
לחקלאים 1,757,500הכנסה

מקומי ליצור 000*840תמיכה

0ו81ות0202 מחירי ה9למת

. . .

310,000


000*125ירקות0302

9100,000ייוח0402

דייג0502

0בוו0802 נזקי 200,000גיסוח

בחקלאות0902 קונות 105,000תמיכות
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>?ליס) (באל9> 1983

מותניתה1וגאהסעיף: הוצאה
נהכנקה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

יסוד32 ונרותי במצרכי תמי

חקלאי י*וא 917.500)*דוד

/וקי9ו0 262,500תמיכות

היצוא1002 לעדוד 65,62572,188קרן

מכירוה1102 171,675188,843קידום

אסיף1202 לאחר 8י9ול

נוןירה1302 14,70016,170ה0>8בות
ודיווחים1502 מחקרים 07,8758,662קיי0
םנכל1602 2,6252,887רזרבת

ו1נ9יו0 655,000םםינות

ינו1702 0141 582,750582,750יזמיכגת
מכובדת1802 72,25072,250תוצרם

גלם03 בחומרי 000*450תמיבה

מסחרי ח0בון מזון מגרגי

" . ■ " . . "

יבוא0103 ךיסה

גולמי0203 נם\
סויה0303 פולי

ק0וא0503 בקר נ9י

נ01פו0
,0.0

ם90וא0603

המלאי להגדלת חוזר 450,600הון

המלאי1703 להגדלת חוזר הון
גלם1803 לחומרי 450,000רזרבה

בקרן הגיו!ו\ כיסוי
דלק למחירי אה הקו

הה>ואה2003 בקרן הגרעון כסוי
דלק למחירי
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מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

*0וד32 ו8רוו1* במגרב* תמ*

אוורןמ04 11,907,500הסיכות

0104, ה1בל0 סחירי ה9ר9*
1,520,000גרעינים

גת/81יה0204 >ונ.ות 42,000תמיכות

93,000מל"ח0404

נ08א0504 במחיר* הנחה
ייונדא 000*675*1ור

500*9,577רזרבה0604

י0704 09ח

מים06 גםחירי 000*2,500תמיכות

מים06 במחיר* 2,500,000סמיכות

* במים 594,000םםיכות

במים 000*594תמיכות
/

*ל0106 הגר/1ו\ ניקוי
האיזו\ 000*450?רץ

מ9א"ר0206 ור*בי0 93,200ח0
והם0?ה0406 התגלה 18,000מסקני
יהאחזויוח0506 מים 000*24א30קת

מלאכותי0606 3,600ג00
מיסכיליימ0806 19,600הוזיווו
לחקלאות0906 בקולחין 600*3ממיכה
לתמיכות1006 מע"ם 72,006תולוםי
מים1106 במח*ר* תמיכות

מקומיות ר9ויומ

םי0 למחירי 1,906,000ובתודה

מ*12060 למחיר* 1,906,000)*תודה
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(באלפי .קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: ה1ונאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

החקלאות נוירד 332,701,000755,4202,678.5

נילי פעולה םחום 3301357,30023,070260

לחקלאים 09ולות 3302592,800119*250758.5

ופקוח יהדרנה ייית 3303451,38052,400520

םק1ו0יוו1 91וו1ל1ם מחקר 3304951,420555,7001,138

ה9ת0פויו0 330569,5005,060
101 להתיקרות ¥0ודה 3306270,1100

0בא חוף םיגהל 33078,5002

0לםה מרחב 3311

כלל* פעולה 0ח01 01357,30023,070260

ו00ה 291,420טיגהל
....".■

23,050164.5
".■.■

סיכזיימ 8*רומ>0 01 0138,50046

חול וקייי סי1<1 01 0224,1204,0004

ועבוד מעיכות נ10ח 01 03
י 13,50015,00021.5נתוניס

ו00ק בנוי נכסים 01 0498,5004,00039

אמרכלות 01 05116,8005054

ו09וח 65,8802095.5םבנון
.■.■

תכנון 01 0629,20056.5

חקלאי 9תוח 01 0711,70022

ו'* ח סחר 01 0817,72023

1א90?ה מחירים 01 097,2602014

לחקלאים נעולות 02592,800. 119,250758.5

הצומח הגנ0
."."."."..

55,590
.".".■

9,000
... .

113
".■

מרגזייס ..יוסיס 02 0135,2008,00049

הינוא על פיקוח 02 0217.19052

אמרכלות 02 033,2001,00012
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(באלקי 8קליס<1983

סעיף:

החקלאות33 ם8רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

212,050וטרינריה
=.=.=.=

95,000272
■.■

ו0יינריי04020 00045*75,68025■ירומיס

ו0רינרי0702 5.סיד0/112,92030,000כזן

23,45040,00036.5אסרניות0802

דייג
. =. =

26,330
.=.=.=

4*300
=. =. =

*3
. =

26,3304,30043דיי*1302

וסיס 107,2004,000179קרק/1

המים1402 נציבות

. . .

87*600

. . "

2*000145

הקרק/ן1502 19,6002,00034.סור

חוזי 9אינו 9ר0

חוזר1602 >אינו 9ר0

אזורים
.■.■.■

82,160
.■."..

6<950
■."."

151.5
■...■

ג1ל\1702 *9ו1 47030015.5*9אזור

0אץ1802 בית יה ו 91/ 10,61025023אזור

נצית1902 7,37020011אזור

()1גו)2002 מו*רבי גליי 6,76010013אזור

חדרה2102 12,48040022אזור

רעננה2202 12025015*8אזור

רחובות2302 15,3005,00029אזור

24021119 באר 9,60040017אזור

ירו9לי25020 2,450506אזור

לחקלאים נעולות 109,470אמרכלות

לחקלאים2602 פעולות 109,470אמרנלום
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(באלפי 8ק.לים)1983
קעיו'.

החקלאות33 מ9רד

הוצאה מותנית■ הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

וסתוח03 להליכה 0?4005*451,38052ר9ות

ו9ח\ח הדרכה
0 . * .

450,180
■ 0 ■ .

52,400
■ . ■

." .

494

מרכזייס0103 000*263,39020מרותימ

.

423

זזת0203 מחו

158,3904,00017אםרכלות0303

למיס0403 8דה 28,40028,40054■ירות

1חו"ל 01י1)1 1,20026הדרכה
■

חו"ל0503 60019הדרכה

חוץ0603 לארצות ותכנון 0>וו1 .6007

םקונועיות04 ופסולות 951,420555,7001,138מחקר

החקלאי המחקר 784,420מינהל
" ..".."

514,2001,138

מרכזיים0104 ים 29,700מרות

■  ■  ■ ■

4,000

* . * . *

35

הצומח1004 להגנת 72,00013,000127.5המכון

לם0/וי11040 '60016,000*64המכון 107.5
8דה1204 לגדולי 98,40034,800163.5המכון

וסיס1304 לקרקע 59,8006,60081.5המכון

חייס1404 לג*4לי 51,60013,20083המכון

מזון1504 0ל לאיחסון 65,70012,600107המכון

חקלאית1604 להנדםה 38,90031,00068.5המכון

למחקר1704 חקלאיות 400270,000249.5*115חוות

מיוחדים1804 30,883מחקרים

קם"ח1904 במימון 143,000מחקרים

157,437115אמרכלות2004

97



מותניתהוצאהסע'ף: הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

החקלאות33 מ9רד

גהכוונת מקצועיות גאולות
המ8רד 167,00041,500הנהלת

מק0ו"יות3004 959,0001,500'1ולות

מקצועיות3104 1/9ול1ת
(קס"ח) חוץ גורמי 40,000במימון

פיתוח3204 למחקר ובתודה
108,000והדרגה

69,5005,000ה0תת9ויו050

וארגונים במוסדות 16,500ה0ת0.

וארגונים0305 במוסדות 16,500ר0תת.

1110 53,000■מורות
■ . ■

5,000
■ ■ ■

רגיל0405 בתקגיב ה8תת9ות
1/1 הס ממורות רקות

. . .

53,000

. .

5,000

06101 להתיקיות ¥1270,100וודה

10 1 להתיקרות 1/270,100תודה

מ8רד0106 להתיקרות 182,012וומודה

מינהל0206 להמיקיות 87,138ו1תודה
1

מינהל0306 להחיקרות "תודה
םבא 950חוף

ק1א07 חוף ?8,500םינהל

אמרכלות
■.■."..

. " . . "

1,795
..■..

.

. 2
■

1,7952אמרכלות0107

ק1א 6,280אחזקת

*1ורי0207 רחונה חוף

* ■ * . .

4,180
0בא0307 2,100אזור

רזרבה
..■. .

425
"."

ל1/9ולות0407 425רזרבה
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(נאלפי 8קליס)5?19
10תנ>11הוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתחלינ אדסו|ו'!\/ןה נח שיא

והחקתית34 האנרגיה 080,610279.5*000301,10נוטרד

לללי3401 3עולה ,60076תחוס
.

95.5

הדלק3403 עניני 6103.0,29נהול

69"ח3404

האדמה3405 ננווווי הנוחקר 69090,1נ'ינהל 8,70011*.5

הלאומית3410 הסועונה
ו00ווז 5."י22031,20,150למחקר

נתמכים3411 .88041גוניס

ה0ואה3412 ?ר\ חסנונוח
דלק מוונרי 041,760*10למחירי

39"ח3420

להתיקרויות3421 .000רזרבה 30,

01, כללי פעולה 6007תחוס י,6 95.5

י ,
ומפה נהול
".".י,"."

600
=."

76,
.".

95.5
..■

מרכזיים0101 879050,95.5ירותי0

,15023אמרכלות0201

להתיקרויות1001 ,6602עתודה
הדלק03 עניני 61030,29נהול

הדלק מנהל
=. = .0. = .=■

610
".י

30,29
■ *

מרכזיים0103 66024,29.דומיה

,9505אמרכלות0203

9ק"ח04
"* . . ^

99"ה0104
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(באל9י ■קליס)1983

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והת9י!ייו34 האנרגיה מ8רד

האדמה05 במדווי המחקר 69018,700116.5*90נ'ינהל

האד*ה גמדעי המחקר 3,150רכוז
■ . ■ . ■

. ". . "

4

מרכזיים0105 2,5504■רו0י0

600אמרכלות0205

הגיאולוגי 87,54018,700112.5המכון

מרכזייס0305 ירוווים ■

.*.*.*

77,69018,700

■ . ■ . ■

112.5

9,850אמרכלות0405
/

הלאומית10 הםוון1ה
ו9חוח 31,22020,15038.5למחקר

99"ח

" . . "

9יי*ח0110

טכנולוגי למידוג 31,22020,15038.5המרכז

מרכזייס0510 917,68019,950רו0ימ
.■ . .

38.5
13,540200אמרכלות0610

י11 נתמכים 41,8804גופים

נתמכים0111 גופיס

. .  . . ""

41,880

הקואה12 קרן ו'נבונות
דלק מוונרי 1,760)10,0למחירי

ה8וואה0112 קרן חמגונות
י דלק מו^רי למחירי

.

10,041,760
89"ח20

~4.~

09"ח0120

להתיקרויות21 30,000רזרבה

להטיקרויות0121 30,000רזרבה
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(באלפי .ק.לי0)1983
כויתניתהוצאהסעיף הוצאק

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והמסחר36 התו81יה 801,239,000208,150786רד

ו8ירו0י36010 מינהי
44?205.370כלליים

הת90יה3602 ¥347,53093,800220ידוד

0וו>ייווי3603 יצוא 195,38040063*>יד1ד

9ניס3604 סחר )4*ד1ד
ז ר7 י* יס ת ו 9153,21061ר

מ/*8יחי3605 למחקר 130,11045,050.95^דוד

סמטלתי3606 68,90085קחי

9ית1ח3607 באזורי 18\183,500תמיכה

לה0י?ר1יומ3608 125,900רזרבה

1>ירותים01 מיבהל
205,370כללייס

ו00ה 188,190216ניהול
....■.=".יי.0.0.0.

מרכזיים0101 69,54064■יוקיס

הסגרה0201 מ/1ר1
וגיבור 3,8104ויחסי

םיד/03011 000י00יקה
.ומיכון 30,6407

94,200141אמרכלות0401

להנקעומ 17,180נורכז
* * . * . 0

28
, ■

כללייס0501 11,95028מירוקים

5,230אמרכלות0601

התץמיה02 0347,53093,800220ידוד

לתלייה כלליימ 056,000ירומי0

. ."..**

לת/ו*יה0102 כלליס 56.000טירוקיס
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(באלפי ■קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

והמסחר36 הת^קיה ט9רד

ומחונביס נימיה
=,=.=.=.=.=.■ .

26,35027
. =

מרכזייס0302 7?18,600■ירותיס

לקידום0402 ענפיות 9ו1ול1ת
היצוא

י0502 ענני 550תכנון

7,200*מרגלומ0602
ח0מל מתכת

30.03032ואלק0רוניקה

0702. מיכזייס .ירותי0

■■.■.■

21,580
."

32

לקידום0802 פנמיות 109לות
.היצוא

.אמרכלות0902 8,450*

ועור 0185,05058,500ק00יל

מרכזייס1002 ■ייוחיס

.■.■."

,18,800
.=."."."

29

ומחקר1102 יעוץ בחינו.) תמיכה 58,80058,500י
לקידום1202 ענפיות נעולות

היצוא

7,450אמרכלו13020
מזון
. = ..

41,150
...".■

5,300
".■..

?6
. ■

מרכזיים1402 9,32,1505,30036יר1תים
לקידום1502 ענפיות נעולות

היצוא

9.000אמרכלות1602

קלות 3י50,1006,000תע0י1ת

מרכזיים1702 8ירותים 20,050י

9^ 99 9. ■

33

1802. לק*דום. ענפיות נעולות
היצוא

הי8ראלי1902 ה0י0 ,23,1506עידוד 000

6,900אמרכלות2002
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(באי1י *קליס)3*19
מותניתהוצאהס'גיף. הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והמסחר התעמיה מ0רד י 36

י היהלוסיס 9.11/ ¥16,50019,00015ידוד

( וורבזייס 8*רו0יס 02 21

09 ■ ■ ■ ■

13,35019,00015

אמרכלות 02 223,150
זוןיוה וחוקיה 23,00010מלאכה

מרכז*י0 שירוסיס 02 2317,000

. *

18

אמרכלות 02 246,000

ל9י0יקה 19,3505,00030הס)4גדה

ל9י0יקה המ)11דה 02 2519.3505,000

. *

30

0)81ייי1י יונוא /1ידוד 03195,38040063

וםםה 46,94060ניהול

סרנז**ס מירוחים 03 0134,000

. "

60

אמרכלות 03 0212,940

היצוא 84,590קידום
.=.=.=

400
=. =

יצואנים ב9עולו9 תמיכה 03 03
6,400גחו"ל

ליצוא מווקים חקתית 03 370400,י0423

לקידוס מיוחדות 9>וולות 03 05
54,820יצוא

דגניות 1פ/\ולות ה0תת9וח
היצוא 27,680לקידום

ומחצבים כימיה 03 06450

ואלקטרוניקה ח8טל מתכת 03 073,600

וקבועות ו/>ור קנסקיי 03 08
4,700^ו3נ,ה

י קלות תדמיות 03 094,830.

מזו\ 03 1014,100
המאוחד היצוא 26,000מכון

המאוחד היצוא מכו\ 03 11

. " . . ■ 

26,000
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(באלפי ■קליט)1983

מותניתה1*אהסעיף. היצאה
בהננסה

להתדו"נ אדםהרשאה נח שיא

והמסחר36 הח/81יה מ0רד

■רוח במרכזי נהול 6,6703הוצאות

8רות1203 במרכזי נה1ל 6,670הוצאות
■

3

יוהנסבורג סחר 3,500מרכז

יוהנסבורג1303 סחר מרכז

. . . . ■

3, 500

פניס04 סחר )*ידוד
לונרכן 53,21061ו9רו0י0

ומחירים 49,25057צרכנות

הצרכ\0304 להגנת חוק ה9ו1ית

.*.".*

950

. ■

מחיייס0504 צרכנות.
עס>זייס 36,500והגבליס



57

11.800אמרכלות0604

המ0ז1ר ו9ימוח ¥3,960ידוד
■ _ ■ _ ■

4

המסחר0704 ו9י0וח 3,9604<\יד1ד

חו*6יו1י05 למחקר 5?5,050*130,110ו1דוד

ומסה 26,49031גיהול
, ■

סרנזייס0105 00029*20■ירותיס

6,4902אמרכלות0205

לתו81יה ירומים ■1,900
■ . ■ . ■

לתלויה0305 1,900■ירוחים

בסיסי ותכנון 43,200מחקייס

וגיתוח0405 מחקרים,סקריס ,

43,200תוותית
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(באלפי 8?ליס)1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננסה
להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

והמסחר36 התעמיה 00רד

מחקר במכוני 37,690תמיכה

הגומי0605 למחקר אגוד

.*.*.*

840

וגבעיס0705 למחקר 840איגוד

ול0ילק0י08050 לקרמיקה 1,980מכון
המתכות0905 מבון .2,340

9יםו8י1205 למחקר 26,000מוכן

חו01יו1י1305 למחקר 1,700מכון

1,570מי0"ר1405

,1 לפלססיקה505 720מכון

הת0יסה1905 1,700יחידת

הסיגים מכון
"...=.■.■.=

13,630
."."."

45,050
..■י.0.

64
. ■

המינים2005 13,63045,05064מבון

0כו.ולו>י מד/וי מכון
ההלכה 7,200לבעיות

פבנולוגי2105 1זד**י מכון
ההלכה 7,200לבעיות

ממטלתי06 068,90085חר י

ומסה 66,20085ניהול
#■

מרכזיים0106 44,10085■ירותיים

ומעקב0206 6,700תכנון

15,400אמרכלות0306

מזון מלאי 2,700אחזקת

מזון0406 מלאי 2,700אחזקת
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8קלי0) (באלפי 1983

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה סע'ףו

והמסחר36 התעשיה ס8רד

פימוח07 באזורי ,3?5001תמיכה

. פיתוח ויי באז 500183תמיכה .

כללים0107 '26010■ירוקים

למבני0207 דירה תמיכהב8כר
באיזו"פ .200160הו01יה

03
ו

תו81יה07 לטובדי המריצים
באיזו"פ ,4003נדר8י0

040 ,8105אמרכלות7

הגליל0507 ,8303מתאם
להמיקיויות08 ,900123רזרבה

להקיקרויוח 900*123רזרבה

0108900123,

18
 ■

18
."

.18
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(באלפי 8ק.ייס)1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

בהננסה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

התיירות37 380228.5*530.00020מ8רד

כלליים3701 ו8ירותיס 55,07050טינהל

ביקראל3702 תיייו0 82,3605,380101.5טירותי
3703. לי6ראל תיירות 296,3005,30053עידוד

וכלכלה3704 תכנון 020,70020013עולות

3 וגיבור705 ויחסי ה0גיה 22,5709,50011מו1רו

להתיקרויוח3706 000*53רזרבה

כללייס01 וטירותיט 55,07050מינהל

מרכזייס0101 811,070ירו0ים

" .

14

39,65026אמרכלות0201

וגזברות0301 35010,*כספים

' בי0ראל02 תיירות 82,3605,380101.5.ירוקי

האגף0102 2.820הנהלת

בארץ0202 תיירות 36,0605,00076.5סירותי

בי9ראל0302 תיירות 1.890אירובי

וארגונים0402 בגו9ים 7,700תקינות
9נים0502 תיירות 1/11,000ידוד
הענף0602 ס 11 ם0ות9ות 93.750עולות

מיתקנים0702 על ופיקוח רטוי
5,74013וקירוחים

תיירות0802 למקצועות 9,850בתיספר

כחאדם0902 להכ8רי1 3,550380המחלקה

חוזי1002 8אינו פרט

.
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(באל9י מקיים)1983
מ1תג\תהוצאהסעיף. הוצאה

בהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הסיירות37 מ9רד

יי8ראל,03 תיירות 30053*¥296,3005ידוד

*
" ■

03 התיירות01 0ידוי אגף 2,3005הנהלם

03 הלמכוח02 0)1 6006*3ק0רים

03 נירטוםים03 36,1005,0007מחלקם

03 כינוסים04 תיירות 0ידוד
ו00ודנ0ים נוו1ר 7,5003009צליינות

03 והונאות05 נליחים ■כר
71,30026כלליות

03 אמריקה.06 90ו\ 117,500ל*כות

03 אירו9ה07 134,000לוכות

03 אחרות08 18,500יב0ות

03 ליצוא09 8וקיס 90תוח (500,*9ה/11רה

וכלכלה04 תכנון 20,70020015נעולות

04 ום0ה01 ניהול

. . . .

6,710
. * "* .

13

04 וכלכלה02 תבנו\ 2,090פעולות

04 התיירות^03 מער1 3,800מח8ו1
04 וםקריס04 ס8,10020מחקרים

וניכור05 ויחסי הסברה 22,5709,50011מערל

05 וםםה01 5,170ניהול
." . . "

11

05 הסברה02 אגף 009,500*,17נעולות

להתיקיויות06 53,000רזרבה

06 להמיקרויות01 53,000רזרבה

.
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(באלפי 8קלי0)1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהושאה נח שיא

ליצוא38 טווקיס 18',9000,783יתוח

תדמיתי3801 ליצוא 0וקי0 9940,842,16תוח

לפתוח3804 19נו0 9/>ויוח
ליונוא ,9060102יוקיר

להתיקרויוק3805 000,838,1רזרךה

ת/81יחי01 ליצוא טוקים 9940,842,16תוח

מיסיס החזר
..=.=.=.=

80013,
.. .

יכו02019 מ0 ,80013החזר

הובלה בהוגאות ה8חת9ות
,400130ובי10ח

סחורות0301 ,70022טי0)1ו\
89"ח0601

סחר0701 סיכוני ביקוח החזר
,700107חוץ

מ8נה ביםוח
1/8ר בי0וח .000,751,15ו\בור

גיסוח0801 ((בור ם8נה גי0וח
,0000,751ו1ר

■ 0

15

אחסנה0901 בהוצאות ה8תת9ות
באילת

18נות ופעולות ינוח תנו
היונוא ,740947לקידום

חביות1701 מחזור ער ?3)10
,51058יונוא

גחו"ל1801 וירידים ,10098תערוכות
מיוחד1901 /ודוד

>ן\ר לארונות

אחוד2001 מ1/0ן 380מרכז

כחוללב\2301 במבצע ,6003הנת90ות
היצוא2401 לקידומ סעולות

בארה"ב המסחרית .20056הנציגות

109



* (גאלפי■ 1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהננסה

להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

ליונוא38 8ווקים 0103

למקוייות3201 מיוחד /וידוד

3301. נארה"ב אפנה חונוגת

קינ.ות3401 680,000קבסוד

35

36

01

01

התיירות לקידוס קין

להחיקרויות רזר1ה
יוגוא ו\ידוד

10*000

(0,950
רגימ3701 לה3ר11י רזרבה

היונוא ות גקרנ

ח04 ו לפח 8ונ1ח נטויות
ליונוא ווקיח ■102<060

8ווקים לניתוח 060*9102ווולוח

ידא0104 ליונוא מווקיס 097,560וח

ל9עולוח0204 מיוחד מקוניב
נחו"ל תיירות 94,500לקידום

להחיקרויות05 1,838,000רזר1ה

להתיקרויומ 1,838,000רזרבה

להחיקיויות0105 1,838,000רזרבה
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(באלפי ■קליס)1983
לו>ן7נ>תהוצאהק'ויף: להתחייבה1*אה אדםהרשאה נח שיא

נהננסה

תחבורה 40941,000270,247930.5

4001
נללי פעולה 409,450840180.5תחוס

יב8תית מחבורה 4010290,890132,380451.5

ימית קחבויה 401560,09030,72553

אוירית תחבורה 402041,99034,97049

0חב1ר0יים בלי 0ר01ים 4025138,58071,332196.5
01

כליי פעולה 409,450840180.5תחוס

ומסה ניהול

" . .  . ■ "

409,450

. . "

840

. " . ."

,180.5
.".".".■."■.■."."■.■..

מדיניות וקביעת "31,230ניהול

77

מדיניות וקביעת ניהול 01 0131,23077

בדרכיס הבטיחות י172,200מינהל

בדרנים בטיחות 9עולות 01 1178,090

כללים 9יו0י0 01 1394,110
וכלכלה 24,10036.5מכנון

ענפיות מחלקות 01 3124,10036.5

כלליים 9דותי0. 01 32

, מרכזיות 285נעולות

במועצות ה9תת9ות 01 285ג5

181,63584067אםרנלויז

אמרכלות 01 59181,63584067
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(באלפי 1983. ■ק.לים)
מותניתהוצאהקע>1<: הוצאה

נהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

הקחבורה40 □.רד

י91ת>ת10 290,890132,380451.5ווחבזרה

בדרכים 1/070,57542,610108ג1רה

מרכזיים0110 85,650ר01ינז
■ . ■

7

1ב9יח1ת0310 תנ1/>ה הנדקת
15,00028גדרכיס

וניבורית0510 מחבורה יוסי .8,22042,50018

וםםעניס0710 19,27038מלח

22,43511017אמרנלומ0910

ונהגים רנב ביי 297.5י182,69577,450רי0וי

מרכזיים1510 5,720.רוסימ

■ . .. ■

9.5

605169*54מחוזוה1710

ורינום1910 נתונים 78,60019,70085וובוד

1זנוו\ה110? לו\בריני 57,7504.5ה*0י0ויו0

77029.5*43אמרכלות2310

תחזוקה ו.8רוחי 32046>37,62012רכב

מרכזיים3110 ■רותים

.■.*.■

5*3003,250
. ■

8.5

ויבוא3310 סחר 5,2101,4708ייצור

4,0007506תקינה3510

12,6106,55018.5םוםבים3710

5<10,500300אמרכלות4110

ימית15 60,09030,72553תחבורה

סגנות
".. ■

60,090
."..."

30,725
.*.■."

53
."

מרכזיים0115 10,2/015.יותיס

פכניים0515 10,96020,20015.5.רותים

ימי0715 אדס 24,3608,72014כח

14,5001,8058.5אמרכלים1315
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(ךאלףי 8קלי0)י?19
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

החחב1רה40 מ8רד

20 אוירית. 41,9.9034,97049מחגורה

האזרחית התכופה מינהי

. ■  . ."

41,99034,97040

20 סרנזיימ01 84,3003.005ר1ת>ח

■ "

3.5

20 גינ"י03 והסכמימ ח1'> ת14,4501,05יחסי
ו
ר

20 104,1302,5202.5<נו\יה05

20 א1ירי07 8,6359ךוטר

20 מסוסיס09 ויונוי 15,4507הנדסה

20 1 אויר3 5.1505נ>11נ^י

20 1 אויר5 ןנוותות 4,1005רי8וי

20 0י0ה16 3,6602גטיחוח

20 אוירייו19 02,1503ו\בורה

20 8,1502105אמרכלות21

וזחבורתייס25 גיל 0138,58071,332196.5ר1תים

מסאורולוגיס 138,58071,332טרותיה
."."."

196.5

25 מרנזייס01 רותיוז ■9.1001?

25 6,3605,80013מחקר15

25 המחמך25 35,21012,02519יחידת

25 סננייס33 9,9305,85023■רותימ

25 אזוריות43 4,9802,19011חחנ1ח

25 יסיח49 901,5903אורולוגיה

25 3,5705,69212.5א>רוס0אורולו>יה53

25 חיזוי59 27,83050ו17.520,

25 5,8807,4109אוירולוגיה67

25 יוו751 וזנבירס 5.?8,8101,3951קלימטולוגיה

25 ףחפק"מ81 ,1,340הדרנה 1052.5

25 902,98528?,34אמרנלות83
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8ק.ל*0< (באיפי 1983

אום נח שיא להתח"ב הרשאה מותנית היזגאה

151<000 הרבבת גסקוניב ה0תמ019 41

151,000

151,000

151.000|

י1*חיי1 תחבורה 4101

י81וק*1ז וזיובורה 01

כיליון 01 05
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(באלפי .קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף; להתח"נהוזגאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה

לתחבורה42 והחזרים 762,0009,691,000תמיכות

יגקתית4210 65,00028,000תחבורה

ואוייית4215 ימית 183,5009,598,000תחבורה
יב8חי4220 נו/1בר נ'סוף

סיני נאות

יב08ייס4222 םוובר מסו9י
מונרייס י9ראי 1178,00065,000ג1וי

תחב1ימיי42250 כלי רווזיה ■335,500

י91תית10 65,00028,000מחבורה

42,000החזרים0110

ל8)1"ח0310 23,00028,000*.3.ןץ.הובלה

י08"ח0710 בממאיומ הצטיידות

חוזר1110 וחו\ 9חוח .קרנות

א9ראי1510 בתנאי הקלות
הגסיידוח

ואויריח15 ימית 183,5009,598,000תחבורה

78,500החזרים0115

אב0חה0315 הוצאות 105,000החזר

הצמדה0515 ה9ר>י

ססוסיס0615 9,440,000רבי9ת

9*ח0715

ת08ית0815 להרחבת היוואות
י8ראל בם90נות לתיקונים

י

158,000
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(באל9י .קלי0)1983
מותניתהוצאהסעיף. להתחייבהוצאה אדםהרשאה נח שיא

נהננסה

לחחגורה42 והוזזייס ממינים

*ב9תי>220 מ>1נר מ0ו9>
מגיייס ייראי 178.00065,000גגבוי

רפיח 55,50061,000מ10ף

1תמו1ית0122 ה8ץ14ת

. " . . "

המסוף0222 9055,50061,000/>1ל
ג>*1ה 32,7003,000מסוף

בח00*מ0322 המקווה

.*.*.*

מסוף0522 711(9032,7003,000
סבה 44,8001,000מסוף

בת8תיח0822 ה*קוו1ת

המסוף1022 44,8001,000ת9^וי
למסו9י0 וניוד

למסו9י15220 1יוד

45,000רזרבה
■.■.■.".■."

45,000רזר1ה1722

חחבורתי>ם25 בלל 335,500.יו0>0

>ב*ת*ת0125 תסויגיסילהובלה
י

7,500לאילס

אחרים0325 והחזרים 328,000המינוח
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>קיי(1) (1איו<י 1983
מותניתהוצאהסעיף; הוצאה

בהכנסה
להתח"ב אדםהרשאה נח ש>א

המדידות אגף 43118*000375

ו00ה ניהול 430567

ומדידות מיפוי 4306118,000308

ומסה ניהול 0567

הנהלה 05 0117

0פ0נאו0 05 025

0נניס קירותים 05 0312

תחבורה 9רו0י 05 044

וב0פים אמרכלות 05 0529

ומדידות מי9וי 08י06118,000

קר0ו1ר9י 06 01

. * .

98

והנדסה קד00ר 06 63י02

ומחוזות 0דה מדידות 06 03122

ואונווםציה גיאודזיח 06 0425

ו8ימו8יס מקורות 06 20118,000

.
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(באל9י ■ק'ויס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהושאה כח שיא

ר1י1ז44 והוזלת אקראי 033,200,000גקוד

א8ראי9יכון4401 8,300,000סבסוד

א6רא>חקלאומ4402 סגסודי

מימון4403 בגלויות הנתתנות
וריבית הצמדת ה9ר*י

א1רא>חחבורה4404 0538,000ג0וד

8וניס4405 ל/4נ8י0 הונמדה 000*162*21ב18ח

4407. חסכון נחכניות מבנקים
3,200,000םא01רו0

א8ראי9^3ון01 08,300,000גסוד

להלוואות0101 הצמדה ביסוח
םונוונות 11,984,000לתי

ריבית0201 יה9ר8י סובסידיה
להלוואות והצמדה

6,316,000ם1כוונו0

א9ראיתחבורה04 538,000סבסוד

יב00ית0104 000*538מחבורה
ואוירית0204 ימית תחבורה

מוני050 לעננים הצמדה 0121,162,000וח

למדד0105 הצמדה 14,662,000ג0וח
ל1/8ר0205 המצדה 6,500,000במוח

חסכון07 בתבניות םעגקים
3,200,000מאוורוו!

חסכון0107 בתבניות מענקים
3,200,000מאו9רות
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(באלפי .קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

ריבית45 000)500)195ס*לום

רי1>ח4501 000)500)195ח8יוס

ריגיו!01 195,500,000תקלוט

ריבית0101 000)500)90195לום

םם0ל0יים51 000*0005)347נניניס

אחרים5101 928,000ר\יק0יס

■■ ■■ ■

םמ0לה5102 319,0005,000בניני
אחרים01 28,000גרןיקסים

וקיפוגיס0901 28,00028,000.כ"ד,התאמות
ממניה02 319,0005,000בניני

מ9רדי0202 21,00021,000תבנ1\דיור
הםמ8להת"א0302 17,00017,000קרימ
בירו9לים0402 מ9יוי 000*14)42,000דיור

תמיליס0602 ליחידות 103,000140,000דיור
הדיור0802 מ*1רץ י9ור .

000*000220*136,0005הםםוולתי
אגיב0902 תל הםממלה קריח

טוהר52 ובתי מ00רה 000)911מבני

מ00רח5201 למתקני 10437,500ני0
סוהר5203 במי 9473,500י0וח
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(באל3י מק.ליס)1983

סעיף;

סוהר52 ובתי ממ0רה

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

ממנורה01 (מתקני מבנים 437,500י

לנוער0201 מע*ר בתי בנית

" . ■ " . . 

15,300

האיצי0301 11,500המסה

מ88יתייס0401 ספי 19,00051,000נהי

אמצעים0501 91חוח ונימה .12,500

125,000165,000"אסנת"0601
ממנורה0801 תחנות 95,60090,000הקמח

ממסרה1701 מבני 74,400מיפוץ

עוב7י0יומייםמב"\1801

מ0םר2001 לבסיסי מגנים
18,70042,000הגבול

י

חדמים2901 23,00020,000.רוייקסימ

ה3001 רב ז 42,500ו

סוהר03 בתי 473,500ניתוח

רמלה0103 מעצר 000*2בית

מונד0203 תל סוהר 12,000בית

רמלה0303 8113,000

מבע0403 באר סוהר 10,000בית

חדמיס1003 סוהר בתי 10,000תכנוו

חדמיח1103 סוהר בתי 262,000הקמת

חינון1503 8,000מרכזי

ת^מייה1703 10,000מבני

0סירי20030 מידע 79,500מערכת

ואלקטרוניקה2103 קמר 17,700אמצעי
'

והתקנות2203 במבנים 27,000מינויים

3נימי30030 32,300רזרבה
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98ליס.) (באלפי 1983
להתח"ב הרשאה מותנית ה1ו>אה

נהכנקה

143*000

143.000

143,000

30,000

113*000

ם098 לבתי בנינימ 53

, ם000 לבתי בנינים 5301

ם090 לבתי בנינים 01

ובנית תכנון 01 01
מ898 בתי ובנית מגנון
מ090 בתי מבני 9י9ור 01 02

רזרבה 01 03
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(1אל9י ■?לי0)1983
מותניתהוצאהסעיף. להתח"נהוצאה אדםהרשאה נח שיא

נהננקה

57111 < ונו מק 6,000*1,716,0002,6ר9ויומ

ארוניות5701 9תוח 9ע1י1ת
1935,00066,000מ>וחדו0

וניהול5702 81,000מים8יקום

570311*1 700,000מ9עלי

ריויות5704 ל9י0וח א6ראי
2,600,000מקומיות

אר<ניומ01 פתוח 9/>ול1ת
935,00066,000ומיוחדות

86,000150,000ננאות0561

רחצה0601 חוגי 10917,000ח

מיוחדות0701 8תוח 1/9490,00066,000ולות

89ח0901

אקפה1001 סילו? 9י3ור'אתרי
500^09126ולח

המקומיות1101 בי8ו*ו0 0151,000חוו

ברקויות1201

כבימים1301 869,900יקום

194,600רזר1ה1401

וניהול02 81,000מים8יקוס

מים0102 מתקני 56,000■יקום

ו1ייונייס0202 סיס 16,000מינהל

להתיקרויוק0302 9,000רזרנר,
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9קליס) (באלפי 1983
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

בהכנסה
סעיף:

מקומיות ר9ויו0 57

2,600,000

2,340,000

260,000

ביוב03 700,000מפעלי

ובםוענומ0103 בערים ביוב
126,000המקומיות

40,000מעוטים0203

זיהום0303 למניעה פעולות
60,000הנניס

כפרי0503 ביוב
עירוניים 40,000ויטוביס

7ן0603 גו0 345,000ביוב

0703. נהול 18,000דמי
להתיקרויות1003 71,000רזרבה

ר8ויות לפיתוח א9ראי 04י
מקומיות

ר6ויו0 לגתות א8ראי 04 01
רמויות לפתוח *0ראי

ר0ויות לפתוח רנראי
רזרבה מקומיות

04 02
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(באל9י ■קליס)1981
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

נהכנקה
להתחייב אדםהחטאה נח שיא

ותרבות60 1,995,000חינוו

600101*130 9י0וח מקציב
1,036,665הם0ב>ו0

חינו\6002 נימוח 1983 0673,835ננית

6003011131 מיקום מכנים
1983 נכונות 8י?ו0 85,000תכנית

600*

01

להתיקרויות רזרבה
והסמכית חדנה בניה

תנניות פיתוח מקציב
הםנביות

199,500

1,036,665

ילדיס0201 גני בניית
( הםנניומ תכניות )60,*8060,480

י10דיי03010 90י ב0י 1ני0
הס8כיות) תכניות <219*2*0219,2*0

ביניים0401 חסינות בנים
יטודייס 0פר\)4ל ב0י

וי8יים מ?י9י0
( ה80כיות תכניות )226*800226,800

חקלאיים0501 90ר בתי בנ*0
( הםוכיות תבניות <85,05085,050

מדר*0701 במי גנית
הםמביות) .0*11,3(תכנית 11,3*0

הלימודים0801 לסלבזיה בניה
למיניות) 32,13032,130(מכניות

מתנסים0901 בנית
הםנביום) 31,98031,980(מכניות

8דה1001 90ר בתי בנית
0כ0ניו90,0ריות,סתקני

9ד1וגיו0 סגורס,מרכזיות
ומבנים מרבות בתי

נו^ור לתנודות
( הםנביות תבניות )2*,72024,720

מקלקימ1101 בנית
( הםנכיות תכניות )*

חינוו.1201 מבני תכנון
( הסיניות תבניות )5,6705,670

?דק/1ומ1301 רכי9מ

חינוץ1401 מבני וניוד
חינו15011 מבני מיפו'*

( הםחכיות תכניות )4,725*,725
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(באל9י 8ק.ל>ס)1983

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
גהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

חנו601
98"ח1601

לתכנים1801 הםיקרויום
הפיט 34,02034,020מ9ו1ל

במנזר2001 90ר נתי בנית
המ*כית) 151,200151.200הו>רבי(0בנים

נמגזד2101 ב0י80ר בנית
וןמ0כיח) (חננימ 47,25047,250הדרוזי

130נ220101 0>קום
הממכית) 102,060102,060(תכנית

חינון02 9ים1ח 1983 673,835תכנים

01021983 תכנית
ייייס >4י 49,896153,0,56בנית

יםודיס0202 90ר במי גנים
1983 200,582534,885תכנית

ביניים0302 הסיבות נניח
יסודייס ו1י 90י 241,736583,430ובתי

חקלאיים0402 ספר בתי בנים
1983 15,46841,248תכנים

םורנו0502 בתי בנית
19$3 4,99013,306םכנית

ח>נוד0602 מגני תננו\
1983 9,97926,611םכנימ

למגזר0702 בנית 1983 תכנים
, 100,041266,777הו1יבי

לדרוזים0802 חינוך סבני בניס
1983 29,93779,833םבנית

חינון6902 סבני 8י9וץ
1983 4,99013,306םבנית

10021983 קרקו1ום רני*ת

מבני1102 ל9ית1ח מ^נקיס
מתנסים 0*1ר0 תרבות
1983 סכנים  611*19,97926נו0ר

הלימודים1202 הקלויזיה 9ימ1ח
1983 6,23726,632תכנים

125



(באל9י 1983
מותניתהוצאהסעיף. להתחייבהוצאה אדםהרשאה נח שיא

בהכנסה

■חנ1ן60

ונ1נ11תכנית03 9יקו0

1983תננית 011130 ,800085יקום

01030*1301982 011130 800085,179,246יקוס

לה0י?י1יו0רזרבה04
והםמכזתבניה ,500199חד0ה

500199,199,500יה0יקרוי1ו1רזרבה0104

,000567גגוההה30לח61

גנוההגתוח6101 המניה ,000470מוסדות

0*וחד6102 ה1ו9>םםו>נק ,00040הר

,00057רזרבה6103

גבוהה109ח01 הקניה ,000470מוסדות

מוסדוק0101 י9יתוח מענ?ים
,000470גבוההה0כיה

לההיקיויותרזרבה0201

מיוחד02 ה)נופים1/0נק ,00040הר

מיוחד0102 הצופ>0מ^1.ק ,00040הר

רזרבה03
. ". ."

000
. ... . "

י

>00057לה0יקי1יוו0רזרבה0103

01.110רזרבה0203
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■?יי0< (באי9י 1983

להתח"נ הושאה מותנית הוצאה
נהננסה

180*000

180*000

180,000
*..".."

13,000
27,500

110,000

4,000
13,000

4,500

8*000

דוו מגני 63

קדומים מקומות 6301

קדוקיט מקומות 01

קדומיס1101 מקומות

כנסת1201 בם>

יוינווו1501

דגניים1601 זין בווי

ומקוואות2001 ו1יםי\ גתי
לעדות2101 דת מבנה

>הוד*ות יא

רזרגה 01 22
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(באלפיו ■קי>ס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

ןהרווחה64 העבודה 000*525,00081ממרד

מקצועית6401 000*237,50064הנקרה

יוס6402 30,000מעונות

מיקום6403 מרותי 5,900ניתוח
ויקהיל6404 ל9ר0 מרותים 959,500תוח

למפגר6405 מרותים 9101,00017,000ית1ח

מרותי,תקוץ6406 946,000תווז

גללים6407 9,000■רותיס

תעסוקה6408 10,000.רות

26,100רזרבה6409

מקצועית01 237,50064,000הנמרה

הנ*רה0101 97,75050,000מרנזי

יקגנאים0201 ספר בתי
30,000והנדסאים

מקצועיות0301 914,000ניםיות

תעמיתיים0401 ספר 4,500ב0י

בצה"ל0501 תעמיתייס 22,500ביהק

לחניניס0601 90ר 37,500בתי

ו0י9וצים0701 25,000ציוד

20,250רזרבה0801

יוס02 ו030,000עו*ווז

בניה0102 הנלממ 30,0008,000מעונות

"י^יס03 מרותי 95,900יתוח

למוגבלים0203 מיקום 00<?,5,9004מרומי
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(באל9י ■קייס)1983

סעיףן

ורווחה עבודה 64

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהושאה נח שיא

ולקהיל ל9ר0 קרוקיס 9תוח 0459,500

לזקנים 8רו0יס 04 0120,600
לילדים מוקדוו! 04 0229,400

גריויות רווחה י8כות 04 03
3,5003,500המקומיות

בקהילה 9ד01י0 04 04. 6,0006(000

למפגר מרוחים פיתוח 05101,00017,000

בקהילה למפגר 0רומי0 05 019,0009,500

והגקיידוח גגיה המ8ן 05 3,000יי0290,500

במוסדות ק9ו*י0 05 041,500#17 0001,500

חקון 8רו0י 9מוח 0646,000

ו8ו9ו*יס בניה ה9י0ומ 06 0146,00046,000

גלייס ייומיס 079,000

תי9*ו0 ראיי מירד 07 01, 5,5005,500

בםחון אמצעי 07 033,5003,500

חע0וקה 9יוח 0810,000

מינון 6)1וייח 08 01 >

ת/01וקה י9גות בינוי 08 0210,000

י9ייון מכון 08 03

רזרבה 0926,100

רזרבה 09 26,100ן0
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(באלפי .קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהננקה
להתוו"נ אדםהרשאה נח שיא

הבריאות67 0>רד
5 73 = 81535 = 8 = 5

2,463,000317,700

גליייס6707 חולים בתי
חד8ה 905,319317,700בניה

למחלות6710 חוליס בתי
חדמה 66,600מםו9כות1נ>ו^

נ?67138 לחולי חוליס בתי
חד8ה 133בניה ,,200

קיימיס6714 במבנים הוקווות
חוליס 188,145בבמי

ל8כות6716 , בריאות מרכזי
24,975ומעבדות

ןניול6717 322,173מערכות

8ונות6718 246,420הוצאות
םו0ד1ת6719 ב9יתוח תמיכות

329,868בריאות
להתי?רויוח6720 246,300רזרבה

כללייס07 חוליס בתי
חד8ך 905,319317,700בניה

*9ת1107 זיו ."!) 20,34011,940בי"ח

9וריהסבריה1607 חוליס 21,75030,600181,125בית

נהייה2107 חוליס 112,420377,020בית

רמב"ס2607 8"1/ חוליס בימ
36,66040,020חי9ה

חוליס3107 בית
חיפה יו80ילד 0"^109,80054,000163.*00

י9ה3607 הלל ו1"8 חוליס בית
31,980105,920חדרה

41 אירוני07 רפואי מרכז
ת"אי9ו 99,84067,50032,940נומקלתי

ייבא5107 דר ו\יי8 ר9ואי מרכז
הקוטר תל 148,000148,000

וול9סון5307 .)ו"8 ביתחוליס
גיבוייס *95,160,6תל ,80083,000

הרופא5607 א0ף 9")1 בי"ח
131,88030,600108,180*רי9ין
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מותניתה11נאהקעיף הוצאה
נהננסה

להתחייב יהרשאה אדם נח שיא

בריאות67

07 א0קלו\66 ברזילי 9"1( 600*94,38070,200522בי"ח

07 ביג95 לויסות רזרבה
מאו8רי0 33,1097,500רויק8יס

למחלות10 חוליס בתי
חימה 66,600ממו8כותבניה

10 חגה21 פרדס גריאטרי 9,4909,490מרכז

10 נתניה30 גיראקרי 9,9909,990מרכז

10 גיראקרי36 מרכז
ל*יו\ 13,00013,000רא8ו\

10 *ירא8רי60 מרכז
הרוגא 027,46027,460מ1אל

10 ממ>ל0י70 ערוני רפואי מרכז
י8ו  6,6606,660תלאביב

10 חד8יס95 ל9רויקסי0 רזרבה

10 חוזרות99 9אינן תוכניות

נ1389 לחולי חולים בתי
חד9ה 133,200בניה

13 מזיע12 חוליס בית
ו

13 כרמל16 טירת ביה"ח

13 מנקה21 0ער חולים 44,350142,380בית

13 פרדסיה26 23,700ביה"ח

13 יעקב46 באר 19,75083,600בה"ח

13 אביבנאל47 ו1"8 ביה"ח
13,75029,390בתיס

13 ציונה51 נם 27,650123,200ביה"ח

13 0בוו81 באר ביה"ח

13 תכנון85

13 בקהילה90 לפרוי?6ים 4,0004,000רזרבה

13 ביץ95 לויסות רזרבה
מאוירים נרויקקים
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(באלפי ■קלי0<1983

סעיף:
■

מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

בריאות67

קי>מימ14 במבנים ה9קו\וח
חולים 188,145בבתי

קינוים0814 םו0דוח 4,5004,500אבטחת

זיוצ9מ1014 ■"!* חולים 12,60012,600בית

111,4, 9וריה0בריה חולים 7,0007,000גי0

נהריה1214 חולים 10,59510,595בית

רמב"0חי3ה1314 ח1לים 7,0005.000בימ

9ה1414 רוס9ילדחי חולים 3,0003,000בימ

י9החדרה1614 הלל חוליס 9,0009,000בית

י9ו1714 מ"א רפואי 15,00015,000מרכז

גיבורים1814 קל חוליס 1,5001,500בית
הסומר1914 רנואיתל 850*9,0007מרכז

הרו9א2014 אסף חולים 14,00014,000בי0

היו9א2114 8מואל חולים 11,500.11,500בימ

א0קלו\2214 חולים 9,4009,400בית

הילדירו6לים2514 ומו*\ המרכז
מזרע3014 חולים 5,0002,050בית

םנוה3214 .ער חולים 450*7,5003בית

גרדסיה3314 חולים 1,9501,950בימ

3414 891 לחולי ביה"ח
נ1חאו\ חולים 1,5001,500בית

בםים3514 חולים 4,5004,500בית

בארי*1קב3614 חוליס 3,0003,000ביו1
נ10ניונה371.4 חללים 3,7002,800בית

ק9ר8אול3814 חוליס 2,7902,790בימ

איתנים3914 חולים 6,5006,500בימ
הכרמל4014 סירת חולים 2,0002,000בימ

9רד0ח1.ה4114 גריאטרי 10,00010,000מרכז

נתניה4214 אבות בית 2,0002,000י
9רי0כץ4314 גריאטרי 3,250מרכז


3,250
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(באלפי קקליס)1983
מותניתהוצאהסעיף. להתח"בהוצאה אוםהרשאה נח שיא

נהננקה

בריאות67

ירו8ליס4414 אבות 12,0002,000יח
ו

לציון4614 ראקון אבות 0!'4.4504,4בית

ירומלים4714 הנ0\ חולים בית

חיפה4814 9לימן חולים ז3.510בית ,510
ו98ו<ני49140 תיקוניס

צפויים בלתי 3,0003.000

בתי5114 להתאמת תוננית
ההלכה לכללי ףוליס

יס5314 האתיקה העיר 900000ביה"ח

8ב5414¥ באר חולים 3.0003,000בית

למ9ווניס5514 3,5003.500רזרבה

ל6פו*י60140 רזרבה

חוזרות9914 8אינן תוכניות

למכות16 , בריאות מרכזי
24,975ומעבדות

ומעבדות9016 24,97524,975ל0כות

וניוד17 322.173מערכות
" ■ .". ."

חד8ה לבניה 116,548וניוד

לבניה0117 הצמידות
116,548116.548רד8ה

זרות4917 חו מאינן יות תוכנ
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(באל3י ■?ליס)3*19
סעיף:

בריאות67

מותניתהוצאה הוצאה
בהננסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

קיימיה למוסדות 1205,625ניוד

יס\0דות5117 רנ8גן 1ייוד
קיימים

למוסדות5217 רפואי וגיוד
קיימים

ווטקי5317 .גיוו 29,97029,070

הונ1ור5417 יבריאוח 17,4927,492גיוד
וניוד5517 רני9ח

 , קיימים 91,57491,574למוסדות

למוסדות6017 לציוד רזרגה
9*76,58976,5.קימיס

מונות18 246,420הוצאות

מיוחדות1018 ה8ק>\וח
חרוט  9ו4ת והצטיידות

" . . " . ■ "

. 233,1002*3,100
קרקעות2018 רכיטת

רא8וני3018 ותכנון פקוח 13,32013,320י^וץ

לתרומות5018 הקבלה

מוסדות19 בניתוח תםיבות
329,868בריאות

באירגוניס3019 תמיכות
אחריס רפואיים

לקובה4019 ותרומות עזבונות
בריאות מוסדות

לזקץ5019 17,55017,550קיג

ברוקדייל8019 0*12,18012,1מכון

חוזרת8519 9אינה תוכנית

3ר0יי90190 מוסדות

300,138300,138רזרבה9519

להתיקרויות20 246,300רזרבה

להתקרויות9520 246,300246,300רזרבות
■
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מקליס)>באל0יי198ו
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתח אדם"נהרשאה נח שיא

370,00011,800,000*22סיכון70

עולים7010 638,500,0002,040מיכון
דיור7020 תנאי 704,1003,000840,הסבם

)נ/4יריס7030 לזוגום 113*0,600,0001,0003,760
פיתוח7040 באזורי 000,000700*839מיכון

כפריי!7060 "986,700,גניה 2,0001*000

אי*יו70700 343,3005,0003,460,פעולות
וגיבור7080 חינוך 195.1001,מוסדות

מימון7090 063,3006,נעולות

עולים10 638,500,0002,040מיכון

101983 637,500,0002,040קובניות

(דיור1110 הלוואוק 4.000
77,500,0002,040,000,0001לפוליס

לרביקת1210 הלואות 1000
(8) תקציביות 000*560,000700דירות

111982 1,000תבניות

לדיור1111 הלוואוק 3000
לעולים

. " . . "

1,000

דיור20 תנאי 704,1003,000840,הסבם

201983 000*505,0002840,תוכניות,

תנאי1120 להסבת הלואות
400,000,000500800,000הדיור

1220*3 בתוכנית ו000*000*000*820,000300הלואות

מונות2120 15,00018,000פעולות

והרחבה2320 דיות 000(100)200,0001חידומ

ו00תית2620 פיסות הולמת
ותיקות 80,000395,000במכונות

קכונות3120 000,00040,680,0003*9990י?וס
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(באלפי 1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

130ן70
211982 1,074,100סבניות

תנאי1121 להקנה היואות
1,000הד>וי

1221*3 גתוכנית 1,000הלואות

2121111110 92,100עולות

1היוזב1ת2321 דיי1ח 300,000חיד81

ווזקתית2621 פיתוח ה8ל0ות
ותיקות 150,000במכונות

מכונות3121 י>ו1ס .620*000

01981וני22 125,000תכגימ

מכונות3522 125,000מיקוס

גו1>1ימ30 לזוגות 91,600,0003,760,000יכון

301983 1,550,0003,760,000תוכניות

לזוגות1030 הלואות 15.000
760,0003,760,0003,500,000

לזוגות8130 הלואות 1000
דירומ ירכ*>ו1 */1יייס

(0) 790,0001,000,000תקןניביות

311982 50,000תכניות

לזוגות1031 הלואות 15,000
50,000

מל8131 בדגימה איכלוס
מלא במימון מבניה דירות

9י10ח40 גאזויי 839,000700,000מיכון

401983 000*835,000700תוכניות

לדי1י1040 הלואות 5'130
9יחוח באזורי

"..*..

385,000

" . . " . . "

700,000400,000
דירות8140 לרנימת הלואוח

(0) 450,000600,000תקציביות
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(באלסי 0קליס<1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

בהננסה
להתחייב אוםהרשאה נח שיא

70 כוו_ ■

411982 4,000מכניות

לדיור1041 היואות 2500
9י0וח 000*4באיזורי

תקציביות8141 הלואוח 1000
מבניה דירות לרכי0ת

המדינה(8) 0ל מלא במימון
כפרית60 2,986,7001,000,000בניה

601983 2,475,0001,000,000תוכניות

חדקים 000*1,950,000320י0ובי0
.  ■  ■ ■

דירות1060 לרכי0ת הלוואות
החד0ה בה0י0בו0

/
900,0002)450*000

לדיור1160 הלואות 1000
ו0וםרון ביהודה 000400,000*000200*50לזכאימ

לדיור1260 הלואות 500
חד8יס בי0ובי0 330,000120,000700,000לזכאים

ירכיגת1460 חקניביות הלואות
םנהלי מרכו8 דירות

( חד8יס( 1י8ו1יס 320,000לזכאים


400,000

לרבי>15600 תץצביות הלואות
(0) נאיםלאכה 000*30חנויומ

יחי"ד1660 75 ה*1ברת
בי0ובי0 ג9כירות איכלו0

(0) 150,000חד0י0

ומוסדות1760 יח8תית מ/1נקי0
חד0יס בי0ובי0 000310,000*110וגינוי

םים1860 בםי9ץלי 60,000105,000ה0תת3ות

קוונים וי0ובים 0365,000290,000ו0בים

למוסדות2160 ומענקים הלואות
וםיקלום 000ית וגיבור

קמנים וי0ובים 135,000600,000בםו0בים

לדיור2260 הלואות 800
ק0נים וי0ובים 000340,000*30,000200בםו0ביס

לבניה2360 הלואות 150
ק0ני0 עצמים.בי8ו1י5 .20.00090,00090,000

בם\0בים2460 לנזקקים 20,00080,000בניה

2560(0) בםו0בים זיקה 000200,000*60הלואות
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(באל9י .קייס)1983
סעיף:

0כוץ70

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה כח שיא

לרכי0ת2660 הקצביות הלואות
, מינהיי רכו8 דירות
(<) קקנים 50,000100,000י9ובים

.יחי"ד2860 50 הענרח ,

1>יובים ב8נייות לאיגלוס
(8) 50,00050,000?10י0

קיגוונים
■.■.■."

120,000
■.".■.■

300,000
".".■.■

בקיבוצים3160 לדיור הלואות
הזכאוס 0,000220,000600,000)גמםגרם



להרחבות3260 הלואות
בקיבוצים 5,00080,00020,000ו>י9וצי0

לבניית3360 ומענקים הלואומ
9ניםי0יים במוסדות 5,000)000*20יחי"ד

לםיבני3560 וםוונקים הלואוח
61י0וח ת>0י0 55,000150.000ציבור

וצ>רק0יס 00090,000*40דרוזים

לדיור4160 הלואות 350
וצירקקים דרוזים בםוובים

.■...■

15,000

.■.■.■

90,000, 200,000
9יתוח4260 יתקתית םוונקים

ביייו^ים ציבור וטיבני
וגירקסים 000*25,000105דרוזים

611982 ■תבניות 446,700

חד8ים 155,000יוובים

לדיור1161 הלואוק 1200
ו0וםרו\ 000*149ביהודה

דיור1261 יחידות 500 העברת
בננירות 1,000לאכלוס

לרכי9ת1461 תקציבייות הלואןח
מבניה.במימון דירות

חד*ים(8) בי0ובי0 3,000מיא
ממדדים1561 לרכי8ת הלואות

(0) מלאכה ובתי 000*1חנויות

17

ו

אנחיל61 קיבוץ 1,000הקמת

'
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(באי3י ■קיים)1983
מותניתהוצאהקעיף: הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

70 0כ1ן.
ק0נים וימובים 203,100םוםבים

במו0בים(0)2061 זיקה הלואות

עצמים2161 לבניה הלואות 200
בגליל חד8י0 40.000בי8ובים

יזוג.וח2261 הלואות 400
בםומבים 72,000געיוים

להסבת2361 הלואות 300
נמו18יס הדיור 000*60קנאי

ליחידות2461 היואום 100
מק1נו*ו בעלי עבור דיור

ולמוסדות 100*2ים01ניס

לבניה2561 הלואות 150
?קנים בימובים 22,000ו11מי0

מיקלטיס2661 לבניית םוןנקים
קוונים 1י18בים 5,000במומבים

ת8תית2761 ציבור מוסדות
1י10נים בםומבים ווניתוח

2,000קסניס
דירות2861 ממכירת הלואות

מלא בםיםו\ מבניה
ק0נים(0) גיסובים

דיור2961 יחידות 50 הוגביח
(8) במכירות יאיכלוס

69,600קיבוצים
.==.=

ילדים3161 גתי לדיור הלואות
בקיבוצים והרחבות 61,3001מקלפים

יחידות3361 לבניית הלואות
חקלאים 90ר בבתי 2,000דיור

לבנייה3461 ומענקים הלואות
בקיבוצים במצוקה 200לנוער

ופיתוח3561 לתקועית מענקים
בקבוצים ים נוי י נ 9 100וכבירים

למוסדות3661 ומענקים הלואות
אוכל וחדרי ציבור

6,000בקיבוצים
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(באל9י .קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהננסה
להתח"נ אדםהושאה נח שיא

טכון70
וונירקסיס 000*19דרוזים

לדיור4161 הל1או0 350
וונירקסיס דרוזיס בי8וביס

. . " . "

7,000
9ית1ח4461 0*0009 מבנקים

1כ9רי0 וגיבור ומוסדות
וונירקסיס 2,000דרוזיס

806182 סיגי לם9וני 10,000ניגוייס

מיס9061 במנהלי ה9תקפות

621981 נפייוז 54,000בגיה

95621981 כפרית 4,000$מכניות
חוזרים9962 9אינם 9רםים

631980 וכולל ו!ד 000*11הזבניות

03631980 לולל ווד 01*13111 ^11,000

ארניות70 95,343,3003,460,000ו>ולות

711982 00,000?1,162,300םגניות

לבנייוו1271 חון_יווזר 90לוטי
דיור יחידות 8000

חלקי (מימון 1982 000*800,000200בתבנית

לבניית1471 חוזר הון ה0לםות
מתכניות דיור יחידות

קודמות ■נים

2171. 0ונות 93,200עולות

תוזנאח3171  סראמ 9ית1ח
000*300מוחלקת

כנר3471 עוקף כבי8
(820) 30,000קאסס

קבע4171 לצבא 1,000הלואות

מ9על4271 לזכאי הלואות
לבנין 1,000חסכון

בתבניות4371 לחוסכים הלואות
הבנקים 9ל לדיור חסכון

ו

1,000
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8קלי0< (באל9י 1983 !1

להתח"ב הושאה מותנית הוצאה

0כון

סע>ף:

70

20,000

5,000,000
190,000

1,*20,000

30*000

5,500,000

70,000

160,000

100,000

150,000

1*100.000

3,260,000

2,100,000

1,060,000

10,000

20,000

70,000

1,100

20,000

למועבריס ומענקים הלואוח 71 44
לירו0לי0

החברה בתקניב ה8ת90ו0 71 61
היהודי הרובע ל8יקו0

דיור יחידזת 2.500 הענרת 71 69
8ל מלא גםי0ו\ מבניה
לאיבל01 המדינה תקציב

,0005(9)ברכי8ה

,00044ארוני1981תכנית72

2 ניתוח572
נווחלמח

הוצאהמרא0
00030,

,*0001ארגי1981מכניות4972

5,500

5,500
4,129,000

200,000

34,000

390,000

15,000

2,200*000

40,000

80,000

40,000

130*000

1,000,000

141

ח1זרי0 9אינס 9ר0י0 72 50

ארוני 1980 תכניות 73

אוני 1980 תוכניות 73 55

1983 תכניות 76

לבניית חוזר הון
דיור יחידות 8.000

חלקי) (מימון
מונות 9ו11לות

מרא8הוונאוח ניתוח
מוחלםת

החברה נתקוניב ה0תת9וח
היהודי הרוב^ ל8קום

יחי"ד 2300 העברת
(8) ב8כירות לאיכלוס

להמרת תקונביות הלואות
מ8כייות דיור יחידות

(8) לרכי8ה

קבע לצבא הלואות

מ9על לזכאי ואות הלו >

לבנין חסכון

בתוכניות לחוסכים הלואות
הבנקיס 8ל לדיור חסכון

למועברים ומענקים הלואוח
לירו8ליס

למע"מ ת6לומים

76 12

2176

2376

2576

3176

3476

4176

4276

4376

4476

9076



(באלפי 8קליו1)1983

מותניתהוצאהסעיף.; הוצאה
נהננסה

להתחייב ארםהרשאה כוז שיא

0כוץ70

ו1ייוניתבניות79 1979 2,500כייי

ו1יווניתבניות0279 1979 2,500כולי

וגיבורמוסדות80 1,195,100חינוך

1983580,000תוכנית80

היגון1080 מוסדות 200,000640,000הקמת

צינור1280 מוסדות 180,000540,000הקמת

ומ>>נ?י15800 הלוואות
)ניבור(9) מוסדות 200,0002,000,000למסירת

1982615,100תכניות81

היגוןבנייתי1181 30מוסדות 0,000

0וני0מוסדות2181 115.100וניבוי

הלזאת2481
מוסדות
במימון

למסירת ומענקים
מבניה וניבור

200,000מלא(0)

063,3006,מימוןפעולות90

063,3006,מימון1/9ויות90

91983*1לומ3090 800*262מימון

<מימון3590 לסיו^ 600,0002,בינייס

דירה3690 ב30ר 300,000ה>ת0נות

900,5002,להתיקרויותרזרבה4090
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(גאל9י 0?ליס<3*19
מותניתהוזנאהסעיף: להתח"בהוצאה אדםהרשאה נח שיא

נהננסה

והתי*ב1מ72 ,6,510,00029חקלאות 000

חדקה7201 2,692,100התי19ות
1,739,700יצוא■7202
(י>1ו72031 אזור>י0 מ9עיים

מ>ןומי 54,800י8ו?

וניקוז7204 9141,600>ם

וא9ר0י7205 572,100קרנום

חיים7206 343,700באלי

חחקיאות7207 מגרד 160,70029,000ה9קוו1ח
184,100גייי7210

חוזר7212 8<*י1.ו 0ר0

7218101 לה0י?רומ 621,200רזרנר,

התי18ות01 2,692,100סה"כ

חד9ה01 2,692,100ה0י18ו0

0301

..".."..".."

519,300661,500הגולן

הירד\0501 1656,300841,000קעמ

גי07019 101םר1ן, יווודה
1,067,5001,377**00

וסיגי0901 רפיח 09חמ
^זה ורונו^מ ק8*ו* גו8

ווד9י15010 ל*6ונ*0 0יוע

ומורדומ1601 ק0יף גוק
חברון 449,000570,800הי
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(1אל9י ■קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: להתחייבהוצאה אדםהרשאה כח שיא

בהננסה

חקלאות72

חקלאות02 פיתוח 3,196,70029,000קה"כ

1,739,700יצוא62
( "."."

להמקעום והלואווז מ/ונקיס
. 1,739,700ליזנוא

יצוא0302 1,097,1001,202,800/>נפי
הנוחים0462 םוענת

יצוא0702 170,100187,100■רותי

וריקות1102 מים 0472,50.0519.800אגרי

(ייצור03 אזורייס וו9ו1לי0
מקומי 54,800ליוק

הלוואות0303 אזוריים 00!ל,54,80060מנעלים

וני?גז.04 ,141מיס 600

איזורי0101 00>י,74,10081ניקוז

מקומי0204 י67.50074,500ני?וו

ואמראי05 572,100קונות

לי9וביס0305 מרוכז 132.300145,500ניהול
לחקלאות0505 סיוע 170.000187,000קו\

0יויחד0705 לקי8ול קרן
268,800268,800קונ1יסיה0905

הלכה1005 ל9י החקלאות 1,000לחקר



1,000
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(ב*ל9י .קליט)1983
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהננסה
להתח"נ ארסהרשאה כח שיא

חקלאות72

חייס06 343,700ב*1לי

חייס י302,200בוולי

מר/1הה8ת90ות0306 13,10014,400ר9ויוח

ובוו"ח0506 במנתית 100318,000*289הנקוןות
די*
". ■

41,500
.".■.■

41,50045,600דיג1106

החקלאות07 מקרד 160,70029,000הוץוווח

המ0רד0107 ביחידות 000*00053*31,5008ה8?*1ות

המחקר0207 נהי נוי נ 90020,000242,000*68המקוות

דגץ0307 11ית ה0*רד 000*51,3001,00054ס1ני

רכב0407 9,0009,000הלוואות

נללי10
". ."

184,100
". ..*.."

0נוו0510 רום ו מם 70077,800*970ת1ח

לרכב0710 הלוואות

ההר0910 ל9תוח 200*75,60083"תודה

חוזר1010 9אינו פרט

חקלאי1110 37,80041,500מינו\

וחדרבה1310 מחקר לנתוח /1ת\דח

9>"ח1410

התיקיויות18 0621,200ה"כ

1810* להתיקרויו 200*621רזרבה

0118100 להתיקיות רזרבה
297,700382,600הווימבות

0218101 להתיקרות רזרבה
9323,500356,100יתוח
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(באל9י ■?לי0)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

מיס73 000*00080*2,917מ9¥לי

בנאםנות7301 330,400מ9ו\לי0
אזוריים7302 ס9/וליס 749,30013,000.געיות

קולחים7303 549,400ניצול

ואגוס7304 ניצול 111 נ ו 900

סיס7305 מקורות 930,2002,000ו1וח
מליחי73060 מי וניצול הת9לה

א90קה7307 ואיכות 0142,30030,000י19ר
גולל7308 68,600חננון

ו.נ0יונות7309 79,600מחקרים

םומנוםי7310 702,80035,000הוצאות

ינגב7311/ מים אספקת
.  ט9ה"01 9רוי?8

בנות7312 חברות

בניה7313 הקנון מ מים ניתוח

לחתיקרויות7314 264,400רזרבה

טיס01 ממאבי 91,6,59,30015,000יתוח

י

בנאמנות01 330,400מנעלים

הירדן0101 מ9על
* . . " . . "

י 16,2008*400

314,200האחזויות

הגולן0201 ימת  האחזויות
■...■.■

132,60051,400
הירדן0301 יב?ו81 68,30026,500
ו8ומרון0401 יהודה 83,70031,600האחזויות
סיני0501 29,60015,800איזור
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(באלפי .קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

5'י המיסח מקק
אזוריים02 מ9עליס 019111.749,30013,000

איזויייס0102 ם9עלים בעלות
238,10013,00092,800ונ9וז

דרום0202 מ9עליםאזור 352,700134.500בעלום

158,50061,500ה*1רנה0302
טתיה0402 1מ0/\יי הקת00ות

(ער1ער.)0602 מזרחי נגנ נונוןל

?ולחי030 1549,400י*וי

הקיקון0103 00187,40070,300לגח

ארזים0203 ו1מ? קולחי

דו0303 גו8 ?ולחי 600*300,400116ה8גח

אילת0403 61,60024,500קולוזי

1אג1ם04 ניונוי 11111900

1א.*010401 ניצול 0111900

מים05 מקורית 930,2002,000חוח

18,9005,700?ידוח>01050

המסר0205 להגברת 10911,3002,0005,700ל1ת

מליחים06 מי וניזנול הו91לה

באילת0106 מלוחים קדוחים

באיל02060 ה90לה מ0?ני

ואמינות07 למחקר 9ון1לות ~
290,50030,000המערבת

א90קה07 1אי013 0142,300י9ור
.  . ". "

30,000

מ,ל"ח0107 9ע1ל1ת

". . " . . "*

32,5008,200

ו0י19רי02070 47,80030/00012.200חידו0ים

זיהום0307 62,000מניעת
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(באלפי ■ק.ליס)1983
מותניתהוצאהס'ג'ו'ו היצאה

 בהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הטיס73 מקק

כולל08 68,600מכניו

מ.ה.ל0108 ו1"י כולל מכגון

■ ■ " . . *

68,600

ונסיונות09 79,600מחקרים

(מו"9)0209 ופתוח מחקר

. .  . . "

60,300

300*6יועצים0309

המיס0409 לפתוח 13,000האגף

מותנות10 967,20035,000הוצאות
. " . " . *

מותנומ10 702,80035,000הוצאות.

ם9ור01100 תכנון 0,800*155,000הוצאות

מימון0210 הוצאות

91קוח0310 כלליות 00012,200*117,80035הוצאות

בצוע0610 קידום ו30,000*מימון

ינגב11 מיס א90קת
מ0ה"ב0 9ר1יק0

התעופה0111 לנוות סיס אספקת

צה"ל0211 למחנות מיס אספקת

וזונימ0311 צה"לאזוריס מחנות

מ9ה"ב04110 *1דכון

לבונה0511 לםו9ג ה0תמ19ת

בסיני0611 מתקנים פרוק

בנות12 חברות

וי"י0212 חגרמ

י

ו
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(00*9 (באלפי 1983
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
סעיף.

המים מ9ק 73

74,300

)

10,000

5,000
16,000

5,000

3*000

5,000

61,000

105*000

264,400

264,400

בניה המכון ם מיס פיתוח 13

8מרון קרני אזור מיס א

לאריאל מיס א

לא9ר0 מים א

וכלליות 3י?1ח 0נ1\

וווניוז גו* ביוב מים א

הורדים עיר מיס א

למיתר א.ם.

1יו"9 חד9יס י8ובים

ה0כו\ ם0רד ה9תת9ות

להתי?רו.יות רזרבה

13 01

13 02

13 03

13 04

13 05

13 06

13 07

13 08

13 10

14

להתיקיויות רזרבה 14 01
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9?ליס) (באל9י 1983

אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה
נהננסה

200,000

200,000

200*000

200,000
■.".■.■

240*000 200*000

156,300

156,300

156,300

156,300

למל"9 הלאומית הם1ע*ה 74

למו"נ הלאומית המו*ו*ה 7401

לסו"9 הלאומית הסואונה 01

ימו"8 הלאומים המועצה

156,300 לם1>!9 הלאומית הםלוונה 01 01
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/?

(באלפי 8קליס)1983
יקעיף: מותניתהוצאה הוצאה

בהכנסה
להתח"נ יהרשאה אדם נח שיא

אנרגיה75 מקורות 200(509*92,783.0004>תוח

החנםל7501 9230,3001,522,500י0וחמו1רנת
נ750209 חי9ו0י 1/0708,700דך

די?7503 והולכוו 7,000אח0ו\י
750409.1 וזיקוק 08ר1נימיה

91י10ח7505 708,80056,700מחקר
האדמה.7506 מד0י 344,900מינהי
75070"90

הגיץימי7508 272,000הסוגיי

ומדיניות7510 32,200תננו\
הפחם7511 מקק 0968,9002,930,000וח
אנרגיה7512 132,200.וימוי
יהתיקרויוח7520 278,000רזרבה

הח08י01 522,500*9230,3001יחוחס/)וכת

יה8ק*1ות םנלים 0ים1ץ
ח8מל 1,522,500חברת

ם.ד.0101 הכה תחנ0

בא8קלו\0201 הנח 336,000מחנם

בם"רכת1001 קונות ה0קוו1וו
5,250הייצור

והחלוקה1101 המסירה 1,181,250מדרכון
המדינה הקק^ות
הט"רכת 230,300ג9יתוח

■ . נ ■

גרעינים2001 כח 0188,800236,300חנ0

וםוונקים2101 הל1אוו1
וזיו"מל רמת 28,30028,350ל9ית1ח

8ונו22010 250*13,20013ה8ק<1ות
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(באלפי 0קליס)1983

מותניתהוצאהסעיף הוצאה
נהננטה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

אנרגיה75 מקורות פתוח

02091 חי9ו0י 708,700מערן

נ010289 בקידוח* ה0קץות

" ..■."

708,70070?,750

דלק03 והולכת 7,000אחסו\

חירום0303 ל0)1ם ס0ק

איכוט0403 בדיקות
דלק ל .7,0003,700.

ופיתוח05 708,80056,700מחקר

8 מנו ה 164,400אנרגית
*.*.*.*

8מנ0105 ןאגמי 113,400113,400בריבות

אחריס0205 מחקרי0
ה0ם0 51,00068,000באנרגית

תחליסיס 283,500דלקיט

שמן0305 וגלי .245,500340,250

אחרים0405 מחקרים
8סץ 9,7006,600ב9זילי

ומוונריו0505 ב9חס 028,30037,800יםו0ים

0ונים ו9רויק0ים 260,90056,700מחקרים
■ ■ ■ ■■ ■

ה0605 99 56,70075,600א

רוח05"07 24,60031,950אנרגית

אחרות0805 .יקות
אנרגיה 47,30060,500ל0ימור

אחרים0905 64,30075,600מחקרים

9יוייק0ים1005 711 11,350י911,300יקוח

הם0ות9ת1105 התוכנית
מייס י56,70056,70056,700להמתקת

לסו"12059 רזרבה
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(באל8* 8?לי0)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

אנרגיה75 מקורות וו ו 03
האדמה06 םו0> 0344,900י1.הי

האדווה0506 םר/ןז 344,900375,250םינהי

9*"ח07

9*"ח0107

הביןיסי08 272,000המוביל

התכנות0108 בדיקת

* . ■ * . . 

272,000302,400

ומדיניות10 32,200וזננו\

ו0קרי01100 18,00022,350מחקרים

000י00י0210 6,6008,300מידוג

האנרגיה0310 ממק 7,6009,400מינון

ה0חס11 ם0ק 10068,9002,930,000ח

הלאומית0111 החברה
"ם 1/1 נחם 2,930,000יאס8קת

9חם0211 868,90068,900ינו/1

אנרגיה12 132,200■יסור

כספיות תמיכות
מיםור 192,300פעויוח

הדגמה0112 54,60090,800מתקני
אחרות0212 יטירות 37,70050,100תמיכות

/\קי9ות 1/9ולות
אנרגיה 39,900בקימור

91ירסו03120 ה0ברה

. . ■ * . *

18,20018,200
אחרות0412 זקיפות 70021,700^,921ו\1לו11

להחיקרויומ20 278,000רזרבה

להקיקרויות0120 278,000306,000רזרבה
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(באלוני! 8קליס)1983
מותניתהוצאהסעיוי: הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

23,163,00091,000תעטיה76

התע8יה7601 9,900,20020יקו\ז

0ע*יתי7602 ופיתוח 262,800291,000,מחקר

היונוא7604 עידוד

התעמיה01 900,20020,ניתוח

ה8קע1מ 815,00017,עידוד

למוסדות0101 והלוואות 181,9001111,181,900,הנקעות
בחברות0201 והלואות חנץעות

החע8יה .19,000לנתוח 19,000
לעדור0301 חו? ל9י מו1ג?יס

הון 754,60055,754,600,המסעות

י0401 תעמיה למפעלי 859,500859,500מענקים
עגולה0501 מדיראן

באזורי הווע0יה ניתוח
9771,000יתוח

באיזורי0801 תע0יה מבני
יתוח 9

*.*.*.*

תעניה0901 איזורי 9יתוח
9יחוח. באיזורי 601,800601,800חד9י0

לירוקלים1001 הכלכלית 169,200169,200החברה

לתעמיה 151,200הלואות

לחעניה1501 חוזר להון הלואות

■.■.■.■

151,200151,200
מידע1601 במיחמוב ה1ג0ידות

למגעלי ערבויות כסוי
76,000תעםיה

הלואות2001 על ערבויות כיסוי
תע8יה 76,00076,000למפעלי
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6ק.ליס<(באל9י1983
סעיף:

ת90*ה76

מותניתהוצאה הוזגאה
בהכנסה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

להתיקרויות ,0002,087רזרבה

להתיקרויווז2101 0002,080,2,080,000רזרבה

קונסולידציה2501 הלוואות
0007,7,000ל9ר01ר01

תענית*02 ופיתוח 000910,,8002,262מחקר

ופיתוח למחקר סענקים
00091,,1002,023תעטיתי

תבטיחי0102 ו9יתוח למחקר 2,023.100,000162,787,000קרן

02

03

02

0*2

לאומיים 9רויק0יס
ממורה 0007575,000,קרן

למכוני ומענקים המקוווו!
לתע0יה ו0ייותי0 ,40013מחקר

יסנוני04.02 1ם/>נקי0 ה8ק0וח
לםוומיה וסייותיס י40013מחקר

.

#13*00

לתיקיות לקריזת מ/11.קים
מדע יתירות

ימ"טיות0802 לקריות מענקיס
מדו! ו^תיוות

לחתיקיויות ,300226רזרבה

להתיקרויות1002 300226,308,600רזרבה

היונוא04 ¥ידוד

לחברות והפקדות הלואוח
ויצואנים יצוא

לחברות0104 והמקלות הלואות
ויצואנים יצוא

'

155



>קלי0) (באלני 1983

אדם כח שיא להתח"נ החטאה מותנית הוצאה
נהננקה

321,300

18,600

1,800,000

3,591,000

339,900
2,892,000
359,100

339,900
" . . " ■ . 

321,300
18,600

2,892*000

2,892,000
359,100

35,9,100

תיירות ניתוח 78

0*000 ח ו יה 9 7801

תיירות מנעלי ניתוח 7802

להתייקריוח רזרבה 7803

ת>0י0 9יתוח 01

אזורית 0נ0י0 פיתוח 01 01

כ"א הנקרה מוסדוח םנםימ 01 02

תיירות מנעלי 9יחוח 02

חיירוק מנעלי יהקםת סיוע 02 01

להוזייקריות רזרבה 03

להתייקריוח רזרבה 03 01
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(באלפי .קייס)1983
יויתנ'תהוצאהשעיף: הוויאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

התחבורה79 000319,300*1,533פיתוח

יב8תית7910 319,300■1,339,200תחבורה

ימית7915 14,700מחבורה

תחבורתיים7925 כיל 116,500מרותים

וניהול7926 לכבישים רזרבה
62,600מנו<1ה

יבקתיוו10 1,339,200319,300תחבורה

ברכבם 300,300319,300ה8ק0וח

קיימות0110 מסילות 89.60084,00093,600י9ור

תחנות0210 והקמת 012,60090,300123,900>קום

חוזר0310 מאינו פרס

9חס0410 מטילת 90.000בניית

חדוות0510 מסילות 4,1004.100תכניו
האיילוץ0610 בחואי 14#700מסילה

ו0ילו07101 חוםל,אתות 17,30032,00050,700וובודות
ומתקנים0910 72,20073,300מבנים
ועבודות1110 1ניוד רכי8ת

יקום ■136,200113,000292,200
פק"ח1310

הרכבת1410 ל9תוח 33,60033,600רזרבה

בפיחות בתמתית 241,500הנקבות

בםיחותיים1510 9165,400165,400רויק0ים

תנוווה1610 וסקרי מוקדם 14,70014,700תכנון
ויד/17101 מחקרים 21,80017,600תכנוז

אחרות1810 3,4003,400ה0קו1ות
36,20036,200רזרבה1910
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8ק.ליס< (באלפי 1983
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה

תחבורה

סעיף:

79

56,700
49,400

8,400
560,000

67,200

8,400

21,000

26,300

674,500
".■...■

56,700

49,400
8,400

560,000

96,600
.■."..

67,200

8,400
21,000

26,300

14,700

26,300

14,700
..*...

14,700
.■.■..

14,700

בנביניס ז!0קו1ות

8ח2110 9

ירו8לי23100

חיפה2410

אחרות25,10 ו1רים

מלא1יג2710

וז1וו\ה ניהול 0)1רנךי1

0ל*בי1 מ8רו9ולי\ 10 29

ירו8לי0 10 31

חיפה 10 33

09ח 10 41

בתחבורה אחריי! ה9ק/1ות
יב8מית

נהיגה ב>יו0י ה9>ן"ות 10 51
ורכב

ימית תחבורה 15

ימית תחבורה

ימאיס הג8רת 15 01
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יקליס) (ב*י9י 1983
אום נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

בהכנסה
תחבורה

סעיף:

79

9,400

103*200

(,200
10,500

2,600$

116,500

116,500

9.400

92,400

4,200
10,500

62,600

63,600

62,600

תחבורחייס כיי 8רותימ 25

נללח0גורתיי0 8רוחי0

25 01

25 05

המטאורולוגיה פ>ת1ח

ומחקרים תבנו>

ובבםחון בםל"ח המקוות 25 07

וםח8וב מיגו^ 25 11

וניהוי יכגימיס רזרבה
סנו/>ה

26

וניהוי לנב>8יס רזרבה
0ו.ו/ןה

וניהול לכבי8י0 רזרבה 26 01
0נוץה
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>באי9י ■*ייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

,1,575,00050כגי9יט9י0וח80 000

נבימיס8001
ו

1,273,000וג0ריס
אבודות8004

יה מסק
מורדי במימון

חוץ 50,000וגורמי

156,000וה9?9ווומיבנון8006

80 מיץםנוםות07

םחולקמרזרבה8008 146,000יא

1,273,000וג8ריםכגי9יס01

ואזורייםנביקיס 1,240,000ראקייס

7ןנגיוים0101 ובגו0 563,000748,000במרכז
99"ח0201

נבי8ים0301
■*.

527,000625,000בגייי

ובנגבבבימים0401 000*150,000200בדרום

וכגי9\ים (יוה בבי9י
33,000אזוריים

וכבינים0601 גי0ה 3ני0י
33,00033,000אזוריים

אבודות04
גזממלה

מזווי במימון
חוץ 50,000וגורמי

)1בודוה
ממ0לה

מ*ריי במימון
חוץ וגורמי

.."..^

0,000$

/ונודות0104
םממיה

ם8רדי במימון
חוץ 50,000וגורמי

156,000והפקדותחיגנון06

156,000והפקודותמיכנוץ

156,000156,000והפ?ו4ו1זםיכ1ו\0106
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■?ליס) (באל9י 1983
אדם כח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוזנאה

בהנמקה

146,000

146,000

146,000

5,040,000

5,040,000

5*040*000

5,040,000

מרץ מ10מ1ת 07

מרץ ת8ומוח 07 01

מחולקת לא רזרבה 08

מחולקת לא רזרבה 08 01

ה0ק9ורת ט9ו1לי ניתוח 81

למ8רר המרינה הלוואות 8101
התק9ורח

למ*רד המרינה הלוואות 01
י התקקורת

לםורר המרינה הלוואות 01 01
התקקורת
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(גאלגי .?לי0ז1983

מותניתהוצאהקעיף: הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וניסמג"ליס83 .2*890*000

המםקלהה0,ץעות8301 800*167מ9עלי

*יבורייםה*קו11ת8302 25,000במפעלים

ה9וקעות8304 זנוק ■667,200
ה8ק/>ות8306

בטחוני
בחברות

ואחרות 000*130*12ח

הממולחהוקוןות01 67,800במפעלי

רזרבההמד9י01010 300*13הםמנלתי

*יבוריותמחלקת1001 00040,000*25עבודות
000*0*29,500המד>ד1ממחלקת1101

חוזריםפרסים1501 0אינם

ניתוח2001
1תו>0יה

מנהלים מפום
האוירית

וניבורייםה9ק/1ותי0 25,000במפעלים

וסיגים0102 לא 000*25גנים

"קרתא"0202 חגרת

8667,200ונווזהמקוות04

514,500מניותיכי0מ0104
חנגונותמכונים0204 לנהול

והמקעות0304 נכסים רכימת
לא"י היהודית מהסוכנות

לבנין.0404 יגחקנוו מ9על

\152,700רזרבה0504

בחברות06 ה0קוווח
ואחרות 130,000*2ביטחוניות

0106

..".. " ..**.....

בחברות ה0קו1ות
ואחיות 130,000*2בקחוניות
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>קליס) >01י9י 1983

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה חותנית הוצאה סעיף;

חובות 80לו0 84

ח1ב01 סקלום 8401

חובות תמלום 01

חובות תמלום 01 01

מקוניני חוזר הון 85

ת?ניבי חוזר הון 8501

תקוניבי חוזר' הון 01

מקוניבי חוזי הון 01 01

500,000,ל19

193^500(000

193,500,000

193,500,000

185,000

185,000

185,000

185,000
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שניה תוספת

לטנחחלוצי 1983הכספיב 0
יםעסקימפעלים
ם)טקלי(באלפי

אטיהרטאההכנסה

טניהריבו תוספת בהוצאהז י אדםכחלהתחי

הכנסותחלק  ראטוו
ים העסקי 90,813,239המפעלים

האוצר89 842,000מפעלי
ו90 טיכו 15,095,800מפעלי
העבודה91 ו 1 לפרי יהמנו1 326,289

והייצור
הוראה92 לאמצעי 79,000המכון
יטראל93 1,989,350רבבת
וחדרה95 יפו ,44נמל 300
התקטירת96 39מטרד ,.841 ,000
הממשלתיים97 הסחר 22,095,500חטבונות
יטראל98 מקרקעי נהל 1מי םסס,500,ס

הוצאותחלק  טני
העסק?ים 90,813,23915,039המפעלים ם.

האוצר89 .842,000.0341מפעלי

90. 1 טיכו 15,095,80029,751,000מפעלי
והייצור91 העבודה לפריון .326,289,0206המכון

הוראה92 לאמצעי 79,000054המכון .

יטראל93 .1,989,35001,687רכבת
יפו95 44,30003נמל .

התקטודת96 .39,841,0008,106,000012,213מטרד
הממטלתייס97 הסחר 22,095,50014,663,000חטבונות
יטראל98 מקרקעי1 נהל .533ס10,500,000מי
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(באל9* .ק.ליס)1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

האוגר ם0רד מ9)1ל> 89842.0003*1

(418) המםנלתי המדפיס 8901842,000341

מיודי למינון המרכז 8902

(418) המס0ית> הםד9י0 01842,0003*1

ניהול י

..". ■
56
. .

(9) םרכזייס 9רומים 01 017

(99) אמרכיות , 01 02*9

)\רן לד1יי דפוס 103,335ביח
*. . נ23 5

145
. ■ ■

י>ייו0 הוונאוח 01 0388,260145

0ק>9ות הוונאות 01 0415,075
כילי דפו0 81,670בית

.*.*.*
98
0 ■

( 126 ) י,8ייות הוונאות 01 0567,55098

וןקי9ות הוצאות 01 0614,120
רמלה ד9ו0 13,0303ית

■

ייירות הוונאוח 01 072.2203

עקיפות הוצאות 01 08810

חוץ 197,270ו\1ודותי
..*..■

י9ירוח הוצאות 01 09154,600
ווקי9ו0 הוצאות 01 1042,670
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(באל9י .קייס)1981
סעיף:

הא11נר89 ם9שלי

מ1תנ>תהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ 1הרשאה אדם נח שיא

וםחסניוז א90קה 16,840.רוחי
.*.*.*

39

1101(17) י8ייות 05039*12הוצאות

ו>קי19ת1201 4,790הוצאות

מלאי 349.960םנו^ם
" . * . * ■ *



למחסנים1301 349,960קנ>ות

סיוחדיס וסיס 89,895קמל
.■...■

המדינה1401 לאוצר ריגיח

נחת1501 מויוסי

ניתוח1601 בת?ציב 5,700המתת

84,195רזדבה1701

האוצר89 ם8רד מ1/9לי 842,000הכנסות

הממקלחי8972 ה0ד9יס 842,000הכנסות

מי"מ8973 הכנסות

הסמסליזי72 המדפיס 842,000הכנסות

והכנסות 842,000הנחתות
■.■.■.■

םםנולה0172 מם9רדי 631,000הכנסות

חוץ0272 מגורמי 211,000הכנסות
תמחיר
..■.

) 842,000
■.■..."

ו*רו0י0372.0 סחורות >מכירת 842,000

היחידות 842,000זיכוי

הממ*לה0472 דנוס בתי 252,000זיכוי

חוץ0572 עבודות 294,000זיכוי

אספקה0672 קרוחי .38,000זיכוי

מהמחסנים0772 258,0001יציאות
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(באלפי ■ק.ליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הווגאה

נהננקה
להתחייב אוםהרשאה נח שיא

קוינוןהכנפות90 095,800(15מ9<\לי

000*376*19832תכניות9060

1982182,000תכניות9061
19815,000תכניות9062
469,000(19821תכניות9071

198110,000תוכניות9072
19838,791,000םונניות9076
1983200,000תוכניות9080

1982מוסדות9081 200,000ציבור
1983נעולות9090 800(1,862מימו\

כ9ריםהכנסות60 2,563,000בניה

19832,376,000תבניות60

החינוךהכנסות1060 0,000*000(70םס8>ד

רבו8הכניסות1260 00020,000(20ממס

הונאות2060 מהחזר הכנסות
עצמית לבניה 9120,000220.000יתוח

הכנסות2260
דיור

יחידות ממכירת
200,000240,000

ידביקו!2460 םהלואות הכנסות
(9) 320,000420,000דירות

לבניה2760 מהלואות הכנסות
(9) חד*יס ניקובים 300,000400,000יויוה

8וני0הכנסות2960 00010,000(6מגורמים
הכנסות3160

לאינלוס
יח"יד 75 מהעברת

(0) 150,000180,000במגירות

הכנסות.3260
חנויות

ירבי8ח מהלוואות
םלאנה(0) 000*30,00040ובתי

הכנסות3460
נמו8ניס

זיקה םהלואות
ק8נים(8) 60,000200,000ינובים

דירות4560 ממכירת הגנ0ות
(7883) 100,000150,000לםתימבים
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(באל9י ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

ה8כו\90 מפעלי הכנסות

מהעברת4660 מהלואות הכנסות
(9) למתי9בים 0002,450,000*900דנו*

לרכי9ת4860 מהלוואות הכנסות
מינהלי רכו9 דירות
ק8נים(8) 000100,000*50בי9ובים

יח4960 50 מהעברת הכנסות
ל8כירוח דיור

ק0נים(9) 0005050,000,בי9ובים

611982 000182,תכניות

החינוך1061 0ם0רו ,00016"הכנסות

הוצאות2061 מהחזר הכנסות
לבניה 00חים ,000120"9יתוח

היהודית2161 מהסוכנות הכנסות
9ו1י0 0001"ומגורמיס

יחידות2261 ממכירת הכנסות
חד8י0 1י8ובי0 40,000דיור

דירות3161 ממכירת הכנסות
מלא במימון מבניה

גי9ובי0יחד9י0

3861(9) 9ונוח ,0005הכנסות

חוזריס4061 9אינס .י9ר0י0

621981 ,0005תכניות

וכולל3562 ו\ר 9ונ01 הכנסות
(0) 1981

* . . "

0005.

ארציות70 000*10,270הכנסות

711982 ,0001,469תכניות

דירות1171 ממכירת הכנסות
,000300לממתכניס

לזוגות1271 מהלואות הכנסות
דירות לדכי19ז ונווירימ

(9) מלאי במימון ,000100מבניה

לרכי9ת1371 מהלואות הכנסות
מלא במימון מבניה דירות

(9) 9יתוח ,000100באזורי

םרא31719 ם9יתוח ,000950הכנסות
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מק.ליס) (באלפי 19*3
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה

המכוץ נו3/\לי הכנסות 90

4.500,000

1,900,000

1.150,000

20.000

550,000

2,100.000

3,400,000

20,000
30,000

220,000

4.000

 15,000

10,000

10,000

8,791*000

4,000,000

1,600.000

200,000

16,000

525,000

700,000

1,500.000

20,000

20.000

210.000

הוגאות מהחזר הכנסות 71 34
בימוביס מיגו<י0 ו'יחוח

הבדואים

מונות הכנסות 71 75

חוזריס טאינם 9ר0י0 71 90

1931 תוכניות 72

ו\ר מונות הכנסות 72 45
1981 וכולי

1983 חינניות 76

דירות ממכירת הכנסות
למטתכנים

לרכימח מהלוואות הכנסות
(8) תקציביות דירות

מראמ מניתוח הכנסות

הוצאות מהחזר הכנםוח
לךדואימ מיגרמיס 9יתוח

מקרקעי ממינהל הכנסות
פינויים ו\בור י9ראל

1000 מהעברת הכנסות
(9) למכירות, יח"יד
1300 מהעברת הכנסות

(מ) למכירות נ"ר יחידות

רכו9 מסס הכנסות

מונות הכנסות

מקק"ל הכנסות

1076

1276

2176

2276

4276

4476

4676

5076

5276

7076
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■קל*0<יי (באל9י 1983

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

המכון 90>1לי הננסות 90

2,000,000

400,000

200,000

200,000

200,000
" ..".■"

200,000

1,862,800

1*862*800

262,800

1,500,000
100,000

וגיבור חינוו מוסדות 80

1983 תוכניות 80

(0) ציבור מוסדות 80 02

1982 גיבור מוסדות 81

(8) ציבור מו0דת 81 01

(8) חוזרים מאינם 9ר0ים 81 04

מימון 9עויות 90

1983 םימו\ 1/9ויות  90

לבניה בינייס מימון 90 01

בםוובר קבלנים חקבונום 90 02

ממוינות בלווי הננטות 90 04

חוזרים מאינם 9ר0י0 90 80
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(באלפי ■קייס)1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהננסר.

להתדו"נ אדםהרשאה נח שיא

\הוצאות90 8ינ1 00?.15,095מסוויי

19832,021.000תכניות9060

יוה9061 1982986,300"תכנ

50,000י1931תבניות9062

כ9רייז9069 בניה תוכניות
1980 וכולל 20,000ו\ר

1/5ולוח9071
וח תכני

ופיתוח בניו
19822,690,200

וח9072 ארוניותחכני 19811,785,200

9073 וח. ארוניותתכני 19*01,200,000

19833,988,000תכניות9076

1079חבניוח9079 וכולי 50,000/\ד

יח9080 1983300,000תוכנ

ות9081 1982255,000תכני
1981מוסדוח9082 150,100וניגוד

בנ>ו1בר9090 קנלניס 1,500,000ח18ונות
1982פסולות9092 ממו\

כפרית60 3,177,300גניה

19832,021,000תבניות60

1,748,000חד8י0י8ובי1ז
...".■=.=.=..=

60 פעולוח11
גגליל

ופיתוח בניה
הגוין 0,000*608,0001.5וברמק

60 1/9ויות12
ויהודה
ובק"ת

ז9ייז1ח בניה
ו8ומרו>

566,0001.500.000הירד\

60 ופיתוח13 בניה 9;1ו.יות
קקיף וגו8 /(ד1ה 414.0001,170,000בנגב

60 1 חינוו5 מוסדות בניית
החד8ה 160,000440,000בהתימבות
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>באל3י ■?לי0)1983

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
נהננקה

להתדו"נ אדםהרשאה נח שיא

901130 מ9¥לי
ק0ניס וי8ובים 158.000םו8ביס

במו8בימ2160 ופיתוח בניה
קוונים 15וי18ביט 8*000360,000

וונרקםיס 115,000דרוזימ

למכונות4160 ופיסות ח8תיות .

דרוזים בי0ובים חד8ות
15,00042.000וצירק0>0

ניקובים4260 חינוך מוסדות
1צ*רק0י0 80,000170,000דרוזים

איגה5560 ג*זקי 20,00020,000ת>קוץ

611982 986,300תנניות

חד8י0 822,000ישובים
■ ■ . ■

ופימןח1161 בניה 9^ויות
הגויץ וגרממ 145.000נגליי



ופיקוח1261 בניח נבולות
קומרון , ניהודה

הירד> 380,000ו1?)4ח

ונימוח1361 גניה נעולות
קטיף  ו>ו9 ערגה 102.000בנג1,

חינוך1561 מו0דום בניית
70,000בהתיימבות

הר1661 בדרוס כבימים
(ת82) 25,000חברו\

י8ובים1761 ח0י8ה הקמוו
ונוםרוץ ביהודה 100.000חדקים

קסנים וימוביס 0,100*1םו0בים

דיור2161 יוזידוט 130 בניי0
במו8בי0 ומיקלוס 80,000ח8מית

דיור2261 יחידות 40 בנייח
קוונים בי0ובים 30,000ותממית

ומוסדות2361 9ית1ח ת8תית,
וייובים בםומגיס ציבור

30,100ק8ניס
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>באל9י ■קייס)1983

סעיף: מותניתהוצאה| להתח"בהוצאה אדםהרשאה נח שיא
1

נהננסה

90 9כו>1 מ9¥לי
קיבוצים
..■.■.■

1,100
■.■. .

מ8תית3161 , בניה המלםות
בקיבוצים 100וניתוח

האגף3261 עבור בניה
התי9בותי 1,000לחינוך
וצירקסים 23.000דרוזים

י8נוו.ות4161 ופימוח ת08ית
דרוזים בימוביס חדקומ

3,000וונירקסים

וציבור4261 חינוץ מוסדות
וצירקקיס דרוזים 20,000.בי8ובי0

קונות
.."."

100
■.■

איבה5561 נזקי 100םיקון

621981 150,000תכניות

70621981 נ9רית בניה 150,000תבניות

חוזרים7562 0אינם פרסים

ב9רים69 בניה תוכניות
1980 וכולל 20,000ע7

כ9יית0569 בנייה תבניות
1980 וכולל 20,000.וד

חוזרזם1069 מאינם 9רםים

י

.
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(באל9י מקליוז)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה כח שיא

מכוץ90 ם9¥לי

בניה70 נעולות
ארוניות 00*,9,713ו9יתוח

ונימוח71 בניר 8/\וי\ח
1982 2,690,200תבניות

1071. מל ומיקום גניה
דיור יחידות 300100,000165*000

דיור1171 יחידומ 1000 600,000רכימת

מכונות1271 000*51■יקום

יחידות2571 לרכימת התחינות
9ר0י נו0קם1ר ~דיור 1,1 34,2003,960,000

גניה3071 למ0רות 000*92נוייס

מראמ4071 650,000517,000נת1ח

ותנחית5071 ניתוח פעולות
בדוויס 149,000בריכוז

י

153,000

ב0חון5271 חדרי 1,0005,000נניית

איבה5671 ניזקי 1,000תיקון
לבניה6071 0")10 .י1,000תמלומי

9תוח6571 תקציב ה0תת0ות
רגיל 000*1בתקוגיב

ארציות72 1981 1,785,200מבניות

1072
י

320 מל ומיקום בניה
(180 ב (הק0נה 150,000100,000יח"ד

חנויות1172 יח"ד 40 בניית
במכונת וניגוד ומוסדות
הסוכנות עבור ק0םו\

5,000היהודית
15723*500 לרכימת התחייבות

9ר8י םקקמור דיור 000600,000*500*1יחידות

יח"ד1872 650 יכי*ת
(50 ב 5,000(הק0נה

25 מכונות72. 2,000מיקום

םראמ3572 000320,000*9102יתוח

בניה3872 לם0רות .2,000.4גינויים

174



(באל9י 8ק;ליס<1983
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

נהננסה
להתחי אדםינהרשאה נח שיא

9כלן90 מ9עלי

קרקעות3972 /ונזר ח9לו0
לטינהל העברה
י9ראל מקרקעי

ותקתית4572 1ניה מעולות
בדווימ 00030,000*161בריכוזי

איבה4872 נעולות נזקי 100תקוץ

בטחון4972 חדרי 3.000בניית

ניתוח5072 תקציב ה0תם19ת
ר*יל 100בתקציב

ארציות73 1980 000,2001,מבניות

יחידות1573 5500 הזמנת
9רסי מסקקור דיור
1981 בונת 000900500,000,ניםוםנו

ארצי6073 1980 000*300תבניות

ם6573 חוזר 0אינם 9רםים

.761983 000,988,3"מבניות

8ל1076 ו8יקו0 גניה
דיור יחידות 300116,000650,000

דיור1176 יחידוקי 1100 001,000,0003ס>350>וניות

130נ1ק1276 9000180,400,000יקוס

25762800 לרני8ת התחיבות
9ר0י םטקקור 050,0007,יחי"ד

בניה3076 למטרות 000560,805,000גינויים

םראמ4076 0005901,600,0002פיתוח

ומ9תיח5076 9ית1ח 9עולות
בדואיס 000122,610,000בריכוזי

אינה5676 ניזקי 00020,20,000תיקו\

פיתוח6576 תקציב ה0תת9ות
רגיל 000,050.1,050,0001גתקןניב

791979 וכולל עד .00050תכניוןז

95791979 וכולל עד "00050תוכניות

חוזרים9879 טאינם פרסים
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9ק.יי0< (באיו'י 19*3

אדם כח ש'א להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה סעיף:

סנווליווכוו 90

1,250,000
300,000

£22.000
54,000

40,000

705,100
" . ~ . " . 

300,000
" ■ . ~ ■ . 

0.000י2

70*000

255,000
* . . " ■ . "

230,000
25.000

150,100

150.000

100

1,500,000

1,500.000

1.500.000

גיבור מוסדוח 80

19*3 מוכנית 80

חינוד מוסדות גניית 80 10

8וני0 צינור נווסדוח 80 12

198? תכגיוח 81

חינוך מוקדוח בנייח 81 10

ןניבור מוסדות בניית 81 11

1981 וניגוד מוסדות 82

חי1ו1 מוסדות בנייק 82 10

במ"יה ביתכנסת בנית 82 11
אדוםיה

מימון 9ו14יות 90

בס/1דר קביניס חמבונוח 90

במ^בר קביניט וומבונות 90 08

19*2 ממון 9/\ולות 92

חוזרים קאינס 9י0י0 92 39
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(באלפי ■קיים)1983

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

91. ל9ריוץ המכון הוצאות
והייצור 326,289208האבודה

ל9יריון9101 326,289208מכון

ל9יריון01 326,289.208מכון

9ייון1101 חקר מידע ה9צ0
מרבזיי080ה 31,028■ירוקים

. " .

38
1םחקר1601 יעו* 85,90378יחידות
הדרכה2101 מרכז 114,59451יחיית

מסחר2201 ל8יווק המחלקה
16,0688וצרכנות

לת"8>ה2301 לטיוו\ המחלקה
28,88815ז/1ירה

מידע2401 לםץרנם המרכז
49,80818ול(1.נ.א.

ל9ריון91 המכון הכנסות
והיוגוי 326,289האגודה

י9יייון9171 326,289מכון

ל9יריון.71 326,289מכון

וי)1וץ0271 מחקר 90,425יחידות

הדרכה0371 מרכז 120,514יחידות

מסחר0471 ל0יווק המחלקה
16,887וצרכנות

למעניה,0571 יסיע המחלקה
29,831זעירה

מידע0671 למערכות המרכז
48,564ולע.נ.א.

אחרות0871 20,068הבנ.ס1ת

.
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(באלפי 1983

יהוצאהסעיף: מותנית להתדו"בהוצאה אדםהרשאה נח שיא
נהננסה

לאמצ11י92 המכון הוצאות
54י79,000הוראה

לאמצאי9201 המכון הוצאות

79,00054הוראה

יאמצוו>01 הםכוץ הוצאות
79,00054הוראה

טרכזי>ט0101 ■ירותים


4

8אמרכלות0201

ווורומיס0301 מידו* הדרכה
,9ז>1>י>0 6,5078 

נושאיםי0401 0?י ופתוח מחקר
8ב1ולו,גייס 6,83912נווואיגז

לימוד0501 90וי 21,29710הוצאת

דגמיס0601 16,64512יונור

ווה0תלמות0701 הדרכה 2,684■רומי

9רויי?0יס0801 סדויקימ מד/1יס
5,525מרכזייס

*0דור0901 מדויק*!! מדו1יס
5,010ל0.נ.א.

ה0ד8ה1001 4,782מדור
11014,532

ותוכנה1201 לומדה לפגונה 2.659מרכז

ואמצעי2001 לימוד ספרי מלאי
2,520הםח8ה

יו
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(גאל0י ■קלים)1983
10תניתהוזנאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הטקסורת96 ם*רד

רזרבה
=. =. =

2,046,239
=.".". "."

להתיקרויות1802 1,746,239רזרגה
>עדיית1902 500,000רזרבה

ותמלוגים03 הון י11,803,620הוצאות

ותמלוגים03 הון 11,803,620הוצאות

ותמלוגים הון 11,803,620הוצאות
י

ותמלוגים2003 הון 11,803,620הוצאות

התיקמורת11 פיתוח 10,291,000הוצאות

הסלקומוניקוניה11 98,336,000יתוח

האזורי הקמר 9יתוח
794,000וה1יןאזויי

בינעירוניים0111 כבלים הנחה
תקציבי (מימון

א0ראי) 132,000145,000ובאמצעות

8ל9ון03,11 רדיו וזוליות
תקציבי (מימון

אקראי) 132,000130,000ובאמצעות

נומאים0511 מערגת פיתוח
תקציבי (מימון

אקואי) 510,000500,000ובאמצעות

לי8ובי07110 הק8ר הרחבת
20,00020,000חד9י0

המקומי הקמר 2,344,000ניתוח

מקומיים0911 נבלים 1,924,0001,500,000המקנח

בינמרנזתיים1111 נבלים התקנת
תקציבי (מימון

א0ראי) 190,000225,000ובאמצעות

בפתוח1211 מיוחדים 9רויקסים
המקומית 170#000150,000הרטת

מאגדים1311 000*60,00050ה11קנת
ו
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(באי9י .קייס)1983

מותניתהוצאהסעיף. הוצאה
בהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

התקקןרת96 מ>רד

סיפון מרכזות 94,215,000תוח

ימרגזווז1411 421,000בנינים
רכי161109 עובדים, ריכוזי

בנינים ותכנון גוגרמיס
193.000ימרכזות

מיתו*1711 ציוד
תקציבי מימון

א>ראי) 590.0002,150,000*3(ובאמצעות
י1811 בם/ובר 30?ים ן (320,000ח8נו

ניידות1911 מרכזות 180,000200,000רבי9ת

יחיו*2111 וניוד ונייח
40,000?151,000בינעירוני

קונים מרוחים 9435,000ית1ח

יוניגור2311 >וני0 יותים ■284,000400,000
ציבוריים2511 סיפונים 151,000200,000התקנט

0יגרן< ק9ר 9יתוח
בארץ ו0יק0 .340,000

0י*רף2711 נ01אי מערכם 75,000100,000י
קיקס2911 מרכזות

מקציני (םימון
אנראי) ובאמצעות

נתונים3111 יהעבית ציוד
תקציבי) מימון

א8.ראי) 265,000300.000ובאמצעות

הביניאומי הקמר 208,000פיתוח

תתיםיים3311 89,00010,000כביים
ביניאוםיוו3511 מרכזם

תקציבי (מימון
.אנראי) 66,000155,000ובאמצעות

יווו"י3711 0י9ון ידיו ק*ר
6.0005,000ויאוניות

ייויניס3911 הקקר תחנת 000*938,00095ית1ח

ב"אינ0י00"4111 9,000ה*ץעות
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(באלפי ■קייס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהנגקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

התקשורת96 ממרד

ובטלביזיה12 1רדיו 378,000המקוווח

ובטלביזיה בידיו 378,000המקשות

ברדיו0112 המקשות
ואמראי) תקציבי 189,000250,000(במימון

י

בקיביזיה0312 המקשות
תקציבי (םיםו\

אמראי) 189,000250,000ובאמצעות

דוארייס13 במרותיס 378,000המקשות

הדאר בייותי 378,000המקוןות
. # " . ■ . ■

הםיו\0113 בבית המקווה
תקציבי (מימון

אנראי) 140,000ובאמצעות

ו0י9וץ0313 רכי8ת בניה
דאי 180,00080,000בתי

הדואר0513 בבנק 58,00070,000המקשות

8ו1ים14 בםבנימ 170,000המקווווו

נוגים בםבנים 170,000המקעות
*.*■**.*

מונים0114 בםבנים 170,000ה8ק/>ווו

מלאי15
^ . . ^

מלאי0115

להתיקיויות16 1,029,000רזרבה

להמיקרויות0116 1,029,000451,000רזרבה
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(באלפי2% 8?ליס)1983
לויתמתהיצאהסעיף. היצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שזא

התק8ורתהננסות96 0119039,841,000

,הכנסות9671 2.268,000דואריות
24,700,000מ0ל9וניםהבנטוח9672

חוץ■דוחים9673 גורמי 1,870,000/(נ/ר
712,000בנקאיותהכנסות9674

המדינה9681 מתקציב הלוואות
התק*ורי! 5,040,000ל9יתו0

מקורות9688
ו \ ו ם י מ

להמלמת
95,251,000יתוח

29,550,000תי00ו?יותהכנסות71

268,000*2דואריותהבנםות71
ו

חדארהכנסות 2,018,000.רותי
5 5 3 8 8

דאר0171 בולי

"" . ". **.**.**

621*000

בולים0271 56,000דברי
דאר0371 תויות ת 748,000הסבא
ר8מייס0471 דאי 172,000דברי
דאר0571 023,000אי
67,000דארחבילות0671
י*ראלי08710 ת9ובה 3,000.וברי

בארץהכנסות0971 69,000מםברקים.
בחו"להכנסות1071 000*194ממברקימ

.הכנסות1171 . 65,000■ונום
250,000בולאיותמכירות

ו143,000בארץסכירות1271

לארץמכירות1371 103,000בחוץ
ונומהכנסות1471 ■4,000
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(באלפי 8?ליס<1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

בהננקה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

התקנוורת96 מטרד

םקלגוניס72 24,700,000הכנסות

700,000*024ל8וני0

8כירות0172 4,850,000דמי
מקומיות0272 7,800,000לויחות

בינלאומיוח0372 ז קלפו 89,300,000יחות

וקלקס0472 01,450.000לפר>נ0ר
התקנה0572 900,000דמי

18נות0672 200,000.ה3נ10ת
8ונומ0772 200,000הכנסות

חוץ73 גורמי /ובור 81,870,000ר1תיס

חוץ גורמי ו11ור דוחים ■1,870,000

ומכס0173 הכנסה 90,000גולי

וסיויזיה0273 רדיו 630,000■ידויי

ת9יו03730 תמורת 1,146,000ענודות

ב99חים0473 ימדאיים 04,000ובדי0

בנקאיות74 712,000הכנסות

הדאר בנק
".".".י.

712*000
■...■."

101נוח0174 אגרות 000*712ריבית

המדינה81 מתקגיב הלוואות
התק8ורת 5,040,000לפיתוח

המדינה מתקגיב הלוואות
התקמורת 5,040,000לפיתוח

המדינה0181 םווק*יב הלוואות
התק8ורת 5,040,000לפיתוח
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8קליס< (באלסי 1983
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה סעיף:

התקמורח ם9רד 96

5*251*000

5,251.000

3,831,000
=. = . = .4. =

3,831,000

160,000
■.■...■

160*000

1,260,000

1*260*000

לה9ל00 מקורות 88
הניתוח מימון

לה0למת מקורות 88
הנימוח מימון

הגביה ייעול

הגביה ייעול 88 01

לאוצר העברות ה0תת9ות
ריבימ זקינח עבור

והתיעלות הגביה םיעול

לאוצר העברות ה8תת9ות 88 02
ריבית זקי9ת עבור

והתיעלות הגביה מיעול

הנחות םקצוג

הנחות תקצוב 88 03

ציוד לרכי0מ א9יאי

ציוד לרכי9ת *>ראי 88 05
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(באי9י 8?יי0)1983
הוצאהסעיף: מותנית הוצאה

בהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

סחר97 חסנונות הוצאות
22,095,500ממ0לתיי0

המסחרי9710 החמנון הוצאות
20,573,000(מזון)

הוגי97120 מחירי ה9ר8י
500*1,522גרעינית

למ90וא9720

המסחרי10 החמנון הוצאות
5731000*20(מזון)

(617.000)םון0110 5005,953,500*7,673חיטה

8ון<0510 34.500) ק9וא 4,628,0002,265,000בנר

םון)0810 471.000) סויה 97,665,5006,182,000ולי

םו\)0910 8*000) סויה 367,500262,500■מ\

םי"ח1010 הוצאות

מלאי1210 2381500הק0נ0

הובימ12 מחירי ה9ר8י
522,500*1גרעינית

הונית1412 מחירי ה9ר*י
1,522,500גרעינים

ימק9וא20

וא0120 למס9

סחר97 ח18ונות הננפות
22,095,500ממ8י0יי0

9771

8£22<2328£ *6522 3335

סחורות ממכירת 20,877,000הגנסות

מתמיכות9773 >483,000הננסות

מיאי9774 179,000ה*דימ

הובלה9775 1,522,500ה9ר8י

ימספוא9781 איזון קי\ הננסות
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(באל9י ק.ליס)1983 ■

מותניתהוצאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

הממ8לחייס97 הסחר הנבונות

המסחרי71 החקגון הכנסות
22,095,500(מזון)

סחורות71 ממנירת 20,877,000הכנסות

סון)0171 620.000) 7,711,000חיטה
0371: 0ו>) 36.000) ק9וא 5,312.000ב8י

קוו)0671. זזויה(60.000* '86,500*,97ויי

0ו\)0771 10.000) גולמי '500*9367מן

מתמיכות73 (הכנסות ו483,000

חי0ה0173

?9וא0273 (במר י83,000*

סויה73*0 יי3ולי

גולמי0573 י■מן

1573*089

מלאי*7 179,000הגדלק

המלאי*017 179,000הגדל0

הובלה75 1,522,500ה9ר9י

הובלה1475 1,522,500ה9ר8י
למ90וא81 ון אז קרן הכנסות 1

למ90וא81 איזון קרן הכנסות

מ90וא0181 רון סמכי הכנסות

תמיכות0281 מ0עיו< הכנסות
יסוד במצרכי

■
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(באל9י .ק.ליס)1983
מותניתהוצאהסעיף; הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהושאה נח שיא

מקרקעי98 מינהל הוצאות
י 000,500,10533י8ראל

98011558)
כילי 9עולה 000620,533םחוס

מקרקעין9802 10005"הול 90,

ו9ינויי98030' ת0ס>ת חננ1ן
פיקוח 000,130,2יונרכ>

במקרקעין9804 זכויות ,000950רכיקת

יהחיקרויות9805 ,000435רזרגח

מיוחדים9808 סטיוםים
געלויומ #7755,000ל9*

ר*ילי0י 0000,210,1533קוניב

0.1(558)
כלל* פעולה מחום
..■■.."..""..".."

000
. ."

620,533

■ני
= ..

000
"."

340,
■.".

533
י ■.■

ראמיח0101 0001לי8בח 9,27

עירונית0201 קרקע 90005,7.5ימו8י

חקלאים0301 קרקע 7,*0500יםו0י

מקרקעין0401 ור8וס 4006,9.5נעלות

וגדוגרמות0501 0009,14תנגו\

ו0לי0ה0601 70018,29מידע

1ח>בונומ0701 70018,29נספים

20014,24אמרכלות0901

1נפו\1001 00055,87מחוז

חיפה1101 00040,63מחוז

והמרכז1201 ת"א 00080,126.5מחוז

ירושלים1301 50067*42מחוז

דרוס1401 00027,42.5מחוז
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(1אל9י 8'ן00)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

י8יאל98 טקרקווי מנהל
ואמרכלות 280,000מנהל

.  ■ _ ■ _ ■

000*20מנחל1501

175,000אמרכלותהוצאום1601

000*85דזרבה1801

,.ניהול02 000*590מקרקעין

60,000כלליותהוצאום0102

אחזקת0202 דיור, 000*200נג0>

35,000ומדידות0י9וי1102

נפקדים2102 לנכסי 20,000א9(0ר0131

000*170מיכון3102

ניהול3502
סקרים

1יהוי מקיקוגיו
כלכליות ובנינוה

קד>ן/1נבולות102* ע> מידה .105,000

להתיקדויומדזרנה6102

תקוניג03 הו\, והוצאות 000*33,080יתוח

תכנון03
לצרכי

וגינויים תותית
2,130,000פיתוח

תכנון'
.....

38,000

וסקריסתכנון0103 000*10כללי
ומיתאדתכניות0203 10,000אב
000*18מגורקויזתכניות0303

ח*תית
.....

342,000
■.■.■.■

אחרים1103 9282,000תוח
60,000/גירוניניתוח1503
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(בא97> .קייס)1983
מותניתהוצאו?סעיף: להתח"נהוצאה אדםהושאה נח שיא

נהננסה

י*ראל98 טקרקו1י מנהל
ל1דבי ק8חיס 9ינוי

3915,000>0וח
■...■.■

יזומיס2203 000*8170יגויים

8וס9>23030 9675,000>1.וי>ס

אחרים2403 970,000י1.ויי0

וחחזריס 835,000האגרות
*.*.*..

3103014181 50,000החזרים

המנחה32.03 ם0 785,000תם1רו!

במקרקעין04 זכ1יומ 950,000יכי9מ

710,000ה9ק*1ות
."."..■..."..

יזומוק0104 '515,000ה9ק/11ת

ה0ק/1ות02.04 נעז 9י)נויים
000*135קודמות

הא.019ר03040191 ח1ב יהחזר

מקרקעין רני0ת חוק 60,000ובצו/1

רגי8וח
.■...■

240*000
....■..

240,000יכ'י18ו12041

להתי?ר1י0501 435,000רזרגה

לה0יקר1י1ת05 435,000רזרבה

לחקי?ר1י1ו!0105 435,000רזרגה
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(באל9י ■קליס)1983
מותניתהוצאהסעיף: הוזגאה

בהכנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

י*ראל*9 מקרקעי מנהל

מינ'וניות08 האניות 000,775,5קקוניב

מיוחדים08 תצלומים
בעלויות 000,775.5ל9י

לאוגר והעברות הלואות
000,300,4המדינה

ר9ות0108 מקרקעי היואות
,0001,600הפיתוח

המדינה08י02 מקרקעי 000,700,2העברות

ליחיאל קימת לקי\ 75,1*,000העביות

לי8ראל0508 ק*מק לקר\ 1.475,000העברות

מקרקעי98 םינהל הבנםות
000,500,10י9ראל

מופנות9872 000,670,1הננ.סוח

הו\9873 000,830,8הכנסות

72019018 000,670,1הכנסות

נכםיס0172 םהמכרמ ,000195הננ0וח

0ו90יס1172 חבירה 530,000דמי

הזזכםה1672 ,000390דמי

קונוח2172 ,000535הכנ.0וח

'זנבגיי2272 הא919רו9ו0 הבנסוח
.100020י9?די0
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.קייס) (באי9י 1983

אום נח שיא להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה

סעיף.

י>ראל מקרקו>י מנהל 98

8,850,000

2,040,000
5,220,000

הון הננסות 73

ר80וניי0 חכירה דמי 73 .01

חד8ה חכירה11יה דמי

100,000

3*420,000

1,700,000

1.570.000

840,000

235,000
495,000

מקרקו* מהוונים חכירה דמי
מ8ג"> *ו"י י9ירה גנניה

מבניה מהוונים חבירה דמי
ם0ב"8 1הםי)נת חברות ו1"י

מ8ויז0>ס וס9רויקסים

מהוונים חכירה יסי
לקבלנים ?ר?ו\ מהקצאת

0חרות ה1\ הכנסות

73 11

73 12

73 1 3

אחיי0 מהוונים חכירה ימי 73 14

סקיקעיןי מכירת 73 15

.ונות הכנסות 73 31
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מיוחדים עודפים רטימת

טליטית) (תוספת

ה ד ט ט מ

רגיל תקציב 07
המטטרה070167 קרן

נחה והדו העבודה מטרד

רגיל תקציב 23
האפוטרופוס23011104  עזבונות
העוני23015103 מעגל פריצת מחקר
נזקים23011914 בעד פיצו."ם
ציבור£2301420 למוסדות תרומות
וריס23062106 עי לטיקום יתרומות

האדם23062206 התפתחות מרכז
, י למוגבלים23062412 סוציאליים הנאים

ביתו23066243 ובני העוור בהדרכת השתתפות
עוורים23066252 לטיקום תרומות
המעיין*23085304 לחניכי עבודה שכד
המטוד23065652 למעונות תרומות
המפגר23087005 לרווחת והוצאות טיפוצים
רפואי23102341 ביטוח
ובודדים23102505 למטפחות תרומות
בטיפול23103903 לילדים תרומות
לזקנים23104151 תרומות
הצטיידות23115908
חנזריםי23115912 וקניית פעולות
סדנא23116406  פרוייקט
חינוך23117104 פעולות

פיתוח תקציב 64
צנרת64050312  טללים
בנא64050205 בכפר מעו1 בניית
במעונות64050401 טיפוצים
ביטחון640703 אמצעי ן

/
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החקלאות מטרד

רגיל תקציב 33
קמ"ח330419 ן במימו מחקרים
מקצועיות330430 פעולות
חוא330431 גורמי במימון מקצועיות פעולות
וארגונים330503 במוסדות הטתתפויות

פיתוח תקציב 72
המטרד720701 ביחידות הטקעות
המחקר720702 נהל במי הטקעות
דגן720703 בבית המטרד מבני
י"הב"721007 בנק באמצעות לרכב הלוואות

סיני למפוני פיצויים 31

סיני3101 למפוני ים י פיצו

והתטתיח האנרגיה מטרד 34

הדלק341200 למחירי הטוואה קרן חשבונות

התחבורה מטרד 40

בדרבים401001 תעבורה
הריטוי401015 אגף
הרבב401031 אגף
ספנות401505 ים טכני טירותים
ימי401507 אדם בח
תעופה402001  מרכז"ם טירוחים
איירי402007 בוטר
מטוסים402009 וייצור הנדסה
יר402015 או ותי, צו י ריטו
המטאורולוגי4023 הטיוח

כגין אריךורמנחם יורם
הממשלה האוצרראש שר

הרצונ חיים ■

המדינה נשיא
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