
חוק התקציב לשנת הכספים 9861, התשמ"ו9861
הגדרות   זה בחוק .1

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"
(1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א ביום המתחילה הכספים שנת  "1986 הכספים "שנת

;(1987 במרס 31) התשמ"ז בניסן א' ביום והמסתיימת

יסודות חוק  (להלן התשמ"ה1985י התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו  אחר מונח כל
התקציב).

ההוצאה תקציב חלוקת חדשים; שקלים אלפי 30,194,000 1986 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
יחל">תי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים זה סכום

"הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של הראשון

ה"וצאה תקציב הכספים בשנת להוציא היא רשאית 2 סעיף לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכום על נוסף .3
ייי"ק" וכל לחלקים, זה סכום חלוקת חדשים שקלים אלפי 1,665,707 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1986

התוספת של השני בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק
בהכנסה". מותנית "הוצאה הנקרא הראשונה

אדם כיח שיא זה מספר חלוקת משרות; 64,654.5 1986 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .4
הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים,

אדם". כוח "שיא הנקרא הראשונה התוספת של

מפעלים תקציב להוציא היא השאית ו3 2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף (א) .5
עסקיים השניה התוספת של השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1986 הכספים בשנת

ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי אלה סכומים חלוקת עסקיים): מפעלים תקציב  (להלן
חלק. באותו כמפורט תהיה

למלא היא רשאית 4 סעיף לפי למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על נוסף (ב)
תקציב, לסעיפי זה מספר חלוקת העסקיים; למפעלים משרות 6,398 1986 הכספים בשנת
המפעלים תקציב של השני החלק של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי

העסקיים.

כמפורט היא 1986 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי ההכנסות תחזית (ג)
השניה. התוספת של הראשון בחלק

לענין הוראות ועדה הממשלה, הצעת לפי תקבע, ולתכניות פעולה לתחומי 17 תקציב חלוקת את (א) .6
מסו"מים סעיפים הכנסת. של והבטחון החוץ וועדת הכספים ועדת של משותפת

05 פעולה תחום של למטרות המימון את יקבעו האוצר ושר דתות לענייני השר (ב)
לקריטריונים. באשר לממשלה המשפטי היועץ בעמדת בהתחשב 22 תקציב בסעיף

.(1986 במרס 31) התשמ"ו בי באדר כי ביום בכנסת נתקנל .

.201 עמי ,60 עמי התשמ"ה, ס"ח י

30.6.1986 התשמ"ו, בסיון כ''ג ,99 תקציב חוקי



יסודות לחוק 12 סעיף לפי הכללית כרזרבה שימוש לגבי האוצר שר בקשת לפי (ג)
מיוחדת ועדה הועדה במקום הממשלה,תבוא ראש משרד של הפעילות שבמסגרת למטרה התקציב

חבריה. מקרב הכנסת של והכטחון החוץ ועדת שתמנה

 של סכום על 1986 בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .7

48(א) סעיף לפי  הממשלה הוצאות למימון חדשים שקלים אלפי 174,383 (1)
התקציב: יסודות לחוק

לפי  ישראל לבנק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים אלפי 1,300,000 (2)
התקציב. יסודות לחוק 48(ב) סעיף

הוראות בצו לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים וועדת הממשלה באישור הפנים, שר .8
התשכ"ג21963. מקרקעין, שבח מס לחוק 9א סעיף הוראות במקום 1986 הכספים בשנת שיחולו

יוגדלו התקציב יסודות לחוק ו43 27 ,17 ,12 ,11 בסעיפים הנקובים הסכומים (א) .9
אחוזים. ב200

ב200 יוגדל האוצר שר אותו שעידכן לפני שהיה כפי 19(ב)(1) בסעיף הנקוב הסכום (ב)
אחוזים.

יבוא: 50 סעיף בסוף התקציב, יסודות בחוק .10

שנתי." תקציב חוק לרבות  זה" "חוק זה, בסעיף "(ה)

במקום פעמיים, התשמ"ו31985, המדינה, במשק חירום לשעת הסדרים לחוק 33 בסעיף .11
."(1986 ביוני 30) התשמ"ו בסיון "כ"ג יבוא "(1986 במרס 31) התשמ"ו ב' באדר "כ'

יראו ,1985 הכספים לשנת השנתי התקציב בחוק 22.05.01 בתכנית עודף סכום נותר (א) .12
התקציב. יסודות לחוק 13(א) סעיף לפי לגביו הודעה לועדה האוצר שר נתן כאילו

הכספים שנת בסוף קיימת היתה שלגביו 87 או 47 תקציב בסעיף עודף סכום נותר (ב)
שר ביקש כאילו יראו התקציב, יסודות לחוק 12(א) סעיף לפי הועדה אישור למתן בקשה 1985

האמור. לחוק 13(ג) סעיף לפי לגביו הועדה אישור את האוצר

.(1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א ביום זה חוק של תחילתו .13

קבלתו. מיום חדשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק .14

מבנק הלוואה
ישראל

מס כספי הלוקח
מקרקעין שבח
רכישה ומס

סכומיס עדכון

חוק תיקון
התקציב יסודות

חוק תיקון
לשעת הסדרים
במשק חירום

המדינה

בעדפים שימוש
הכספים משנת

1985

תחילה

פרסום

.187 עמי התשמ''ד, :156 עמי התשכ"ג, ס"ח 2

.128 עמי ,15 עמי התשמ"ו, ס"ח 3

30.6.1986 התשמ"ו, בסיון כ"ג ,99 תקציב חוקי 10



1966 הכספים ת.??!^ל?/ת 
וזוש שקלים ים)(באלפי

צאת ו ה
יוו אהרשאהמותנ סי

ראשונהוריכו אדםלהתחייבבהכנסההוצאהתוספת כת

4,651.5?665,707,ז30,194,000כלליכסה"
=====================ל?== =?? = := .=■.* =

רגילאחלק תקציב :121 ,699,000989,08961,654.5
הוןכרולק וחשבון פיתוח תקציב 7,195,000676,618י:
ישראלגחלק לבנק חובות החזר ;11 ,300,000

רגילהאחלק הוצאה .. 121 ,699,000985,08964,654.5

נהל ומי $ממשל *461,10358,47229,046.0
££=====£:==== ===: = ===

המדינה01 3439.0לו5,ונשיא
02. 17,83041325.5כנסת
ממשלה03 870חברי
הממשלה04 ראש 12,442440593.0משרד
האוצר05 136,70014,5005,0005,661.0מטרד
הפנים06 20,2201משרד ,40217,935642.0
המשטרה07 413,05021משרד ,567119,75510,528.5
המשפטים08 53,1174,5871,820.0משרד
החוץ09 ו107,9007,22583משרד .0
10■ והתכנון הכלכלה ומשרד ,397551 .0
המדינה11 מבקר 13,550501משרד .0
ופיצויים12 540,950גמלאות
שונות13 126,4888,315הוצאות
מפלגות14 10,980מימ"ון .

והפיתות19 המדע 0923563454.0,;*משרד

ן 7,294,80422,0783,068.0בטחו
===================

הבטהון5/ 7,258,0652,274.0מטרד
אזרחיות16 חרום 8,58410,644הוצאות
המינהל17 בתקציב השתתפות

28,15522,07880,980794האזרחי .0

. מקומיות?1 ויות 406,600רל
= = = = = = = = =  = = .: ========
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1986 הכספים לשנת תקציב


הוצאה
ית שיאהרשאהמותנ

ראעוונהיכו תוספת אדםלהתחייבבהכנסההוצאהז כוו

חברה 4,404,1שרותי 14619,09327,855.0

והתרבות20 החינוך .1.533,291מטרד 84,6862,181 .0
גבוהה21 368,37844,653הטכלה
דתות22 לענייני 99,3101,065369.0המשרד
והרוותה23 העבודה 1,273,30030,7724,070.0משרד
הבריאות24 421,500356,29719,013.0משרד
לנכים25 70,23580062.0תגמולים

והשיכון29 י הבינו 42,60035015,4001,770.0משרד
יה30 עלי לקליטת 45,500470390.0המשרד
מצרכי32 במחירי תמיכות

חקלאי ובייצור 530,000100,00039,040יסוד

ומשק 859,184289,4464,357:0כלכלה
==============

החקלאות33 8852,169.0'59,000181משרד
ני סי לתושבי ים י 8,000פיצו

והתשתית34 האנרגיה 6,399254,638252.0משרד
אטומית35 לאנרגיה 30,000הועדה
והתעסיה36 המסחר 29,6155,8841,000636.0משרד
ירות37 התי 24,57998913,582191.0משרד
ל"צוא38 שווקים 664,000פיתוח
התחבורה40 19,2915,550771משרד .0
הרכבת41 בתקציב 7,050השתתפות
לתחבורה,42 והחזרים 8,3003,500תמיכות

המדידות 2,950338.0מחלקת
אשראי44 694,180סבסוד

ריבית45 5,580,000תשלום

919,015328.5רזרבות

919,015
4 כללית7 328.5רזרבה
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1986 הכספים לשנת תקציב

הוצאה
שיאמותנית הרסאה

אדםבהכנסההוצאה כח להתחייב

7,195,000676,618

1,457,302676,618

25,760770

6,06090 .10,000
16,67066019,450

830
92,08515,640

ראשונה תוספת ריכוז

הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק

פיתוח תקציב

נהל ומי במימשל השקעות

ממשלה בניני
סוהר ובתי משטרה

משפט בתי
מקומיות רשויות

51
52
53
57

520,892

45040,790

2,750
1,300

41,710
519,142892,785

154,956
==:==::= =

122,576
9,02086,396

6,03722,410
97,75456,679
5,190591,810

7511 ,250
35,88064,634

1 ,00028,715

2,200

426,096

27,430
7,908
4,550
3,780
35,530
346,900

913,359

106,710
50,620

3,708
36,706
506,000
30,600
ו,29 70
25,730
17,969
106,146

5,515,000
547

222,151

חברה בשרותי השקעות

חינוך60
גבוהההשכלה61
דת63
ורווחהעבודה64
בריאות67
שיכון70'

המשק בענפי השקעות

חקלאות 72
מיס מפעלי 73

למחקר הלאומית המועצה 74
ולפיתות

אנרגיה מקורות פיתוח 75
התעשיה פיתוי! 76

תיירות 7 8

תחבורה 75
ם י כבי1! 80
דת ו תקעו 61

שונים מפעלים 83

חובות תשלום 84
תקציבי חוזר הון 6 5

פיתוח להוצאות רזרבות 87

ו ,300,000 סראל י לבנק חובות החזר גיל חלק
800,000 ישראל לבנק ריבית 100
500,000 ישראל לבנק קרן
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1966 והמלוות התקבולים תחזית
חדשים) שקלים (באלפי

הכנסות תחזית
1986

30,194,000 כללי סה"כ .1

21,699,000 שוטפים תקבולים אי: חלק
7,196,000 הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק
1,300,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

21,699,000 . שוטפים תקבולים אי: חלק

793,400
3,945,700
1,129,400
137,900
393,500
79,700
50,600
85,600

68,300
58,200

185,000

15,760,300 חובה ותשלומי מיסיס
8,833,000 ורכוש הכנסה מיסי

7,441,000

391,500
51,800
103,700
9 8,000
100,000
417,000
230,000

6,927,300

הכנסה001 מס
מלכרים002 על מוסף ערך מס

ופיננסים
שבח003 מס
רכישה004 מס
רכוש005 מס
רכוש006 על היטל
מעסיקים007 מס

■ חינוך010 היטל

הוצאה מיסי

01 היבואו על והיטל מכס
בטחוני012 יבוא כולל מע"מ
קניה013 מס
בלו015
דלק016 מס
לחו"ל019 נסיעות מס
בולים020 מס
מט"ח021 היטל
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי אגרות
אחרים025 ורשיונות אגרות
0 יבוא26 הפקדת
שרותים027 יבוא היטל
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1986 והמלוות התקבולים תחזית
חדשים) שקלים (באלפי

הכנסות תחזית
1986

327,650 מועברת הכנסה מזה
032

256,837 במישרים מקומיות לרשויות
168,031 . (%4.828) רכוש מס תמורת (1
14,343 (%ו2) רכב כלי אגרת (2
31,080 %60) מקרקעין סבת מס (3
34,566 (1/3) רכישה מס (4

■ 7ו8,8 ונופש סעד היטל (5

70,813 במשרד הכללי המענק דרך 033
הפנים

56,470 (%5) קניה מס (1
14,343 (%21) רכב כלי אגרת (2

626,905 ורווחים ריבית
64,780 במט"ת ריבית 034
560,000 ריבית גביות 035

508 משקיות מיחידות ריבית 036
1,617 עסקיים ממפעלים ריבית 037

ממשלתיות מחברות ריבית 038

196,328 . תמלוגים

365 עיסקיים ממפעלים תמלוגימ 042
5,963 טבע מאוצרות תמלוגים 043

190,000 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044

72,327 שונים תקבולים
שנים תקציב ע"ח החזרות 046

20,677 , קודמות
51,650 שונים משרותים הכנסות 047

האומדן מעל מיועדת הכנסה 048

5,043,140 בי מחלק העברה
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986ו והמלוות התקבולים תחזית
חדשים) שקלים (באלפי

הכנסות תחזית
1986

7,195,000 הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק

והלוואות השקעות החזר
68ו ו, ו 5 הממשלה

150,000 קרן גביית 051
2,505 המשקיות היחידות פחת 052
2,670 העסקיים המפעלים פחת 054

380 י ממשלתיות חברות פחת 056
32,560 ישראל מקרקעי ממינהל הכנסות 063

36,622 ופיצויים לפנסיה הפרשות

17,785 משקיות יחידות הפרשות 071
18,837 עיסקיים מפעלים הפרשות 072

חברות לפנסיה הפרשות 073

5,019,740 . בארץ מלוות

1,029,418 לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 08;
3,990,322 והפקדות מאמיסיות הכנסות 082

0,819,280 מחו"ל ומענקים ת ו מלו

632,000 ■ והפיתוח העצמאות מלווה 900
()53,720 הפצה הוצאות בניכוי: 901

מארה"ב: ומענקים מלוות
2,844,000 בטחון  902
158,000 ן רמו הערכות אשראי  903

1,896,000 אזרחי סיוע  904
1,185,000 מיוחד סיוע  905

79,000 מגרמניה מלווה 906
79,000 אחרות הלוואות 908

מיועדת להכנסה העברות 909
למימון ישראל מבנק מקדמה

174,383 הוצאות
למימון ישראל מבנק מקדמה 0 93

174,383 הוצאות

1)5,043,140 אי לחלק העברה

התאמות
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1986 והמלוות התקבולים תחזית
חדשים) סקלים (באלפי

הכנסות תחזית
1986

1,300,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

ישראל מבנק ריבית

חוב למימון מקדמה
1,300,000 ישראל לבנק

1,474,383 ישראל מבנק מקדמות סה"כ .2

174,383 הוצאות למימון מקדמה

חוב למימון מקדמה
1,300,000 ישראל לבנק
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 ראשונה תוספת
אדם נח שיא

19

39

39
" .

1

34.5

1.5

2

להתח"נ הושאר, מותנית הוזגאה
נהננסה

ויוכחו לנה חד ה [וו1א 01

1ל9נת1 הקרינה ו&יא 01

רזרבות 02

לזקנתו החריגה א ו וו ל י 01

325.5

325.5

34

2

32

ז4

41

1*517

1*479

33

1,479

60

580

42

1 00

697

38

38

. 17,83 0

17,830

נו1יא

הנמיא לטנח

1ס 01

01 02

הניר ו8עלד ר.81י* /וכת ל 01 03

לבלו ימ5בר הל6י<> נטנת 01 04

ו0901 אחרנל

רזרבות02
. . " . . ~

רזרבות0102

הננסת02

הנוגח01

18



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ס'>יו'.י

הכוסת 02
חותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתוו"נ אוםהרשאה נח '6'א

ת נגס ה 0117/830
. . י" . . 

41

הכנסת חברי 01 015*136

הננסת כעוג1ת 01 021,7509.5

אמרכלות 01 036,52341184

בטחון 01 043"230■132

רזרבה 01 0552

0ח בלנ חבור. חוסכת 01 06500

מינון מערבת 01 07580

תתוחסב חידד1 טאיבת 01 0854

להתיהדויוח רזרבה 01 09

ממטלה חברי *03870י

ה נ * 15 1ז ה חברי 01870

החתטלה חברי 01870

החחטלה חברי 01 01870

(760) התיזמלה ראט חטרד 0412/442 ע44י 593 

כלוי כעונה לתחום 012/8265074.5

החח&לה ראטות 023/04777.5

מחלכחית סנ1טיטי0ה 035/574350406

/1111 ת ע 056604035

רוה"מ מ. ל בלוית רזרבה ו07335



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להחח"נ הושאר,

יך*7
. .

11

40

10תנ'ת הוצאה
נהננקה התמטי; וא1 ח1וד

ס'>יף
04

23.5

50

2/826
.*".■"

446

1*240

20

435

354

95

52

40

70

50

24

לי לן לה ו נע לתח^

חרנזייס טווחים

אמרכלות

כדלים לגינילי היונן
אלבא "אל בסתווות תהינה

הדרוזים 1ת בבוזי טכול

וסד י ה ל6נת א11לזזת
גרביס ני ל11וי

המדינה גוזר

לה המדי גנזה אחונלוח

הוזחןולה ואט ועדת
האטה תעמד נ

מיני מיוני מינהלת
11ית 0 מחקרים

1זדע סטרי

הלאומיים הגניס דטות

החודבוח לטרוהי המרכז

אי1נ1י לוי יד
ו ל סג י הגבורה ל נ הי

האומה גדולי חלקת

רזרבה

החחתורות חידון

ת

1101

1901

21(11

2201

2301

2901

3101

3901

4101

4301

6101

6201

7201

7301

7401

7501

7601

7701

800*

20



חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב ■

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה החח8לה ואו* 1671ד 04

77.5

16.5

14

15

2

2

3

3.5

4.5

3*047
.  * . 

420

334

337

67

50

1,090

96

98

91

122

322

20

הת^/זלה ראטות 02

ה ל 86 ת ה 80 ר נח ט ל 0 2 11

החח9לר, חזנירות 02 12

הוזוזזלה נואט יגול 02 14

ו ביי נחם /1 טבת נ 02 15

האיטר. לחעחד ווה"ח ועז ו ■ 02 14

התחסלה ר*8ות אמרכלות 02 ז1

גילנסקי ר.8ר 0ג1 לגונח 02 21

6ר1ן \זו1ר כת ט ל 02 22

דורון 1רה הטר ל&נת 02 27

ארוס הער ל/1נת 02 1י

טלירא הטר לטבח 02 32

הורוניז הטר לטנת 02 3 3

ויזמן הטר בת ו* ז 02 34

ויל1זן טור כ יסוז 02 35

1 בוד הטר לטנת 02 36

לוח ו לפג רזרבה 02 38

21



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף
הממטלה04 ואט חטד.ד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

מתללתיח3ם 05/574טטיטינ;ה
. "" . . "

350406

וסססוסטנקה0202 מונזית נר. ט 2/781350402ל

820אמוניות3ם03

05031 ו98 ן וסי אוכל 1חכהד 734

ה8לחה0603 הוגאות 1/562סקר

238וזונה0703

תיזזנ£003 גווו כיתות

ות05 פתונ
# . ^ . . ^

660
. . *"

40
. "

3 5

הל8נה1005 34221הנהנת

ומים1205 נ ג 67207הפגת

251207אמונוות1905

וזונה2005

7ם ו1ה"מ לזו. מלית 'רזרבה

ווה"ח0107 ות. בנלית 335וזבה

האוגוו! ד ו ט 11 136/70014/5005,661ם

י01 ביל גנונת 9/144758206תחום

מתזלחיים02 מטה 13/5583224775טווחי

וז8מיים03 נלל מטה 2/1775464טווחי

וזה04 הנו מזז בקודת בגו!
81 רנ חס 163/2334$62,986

וו05 י5 יבוא, על מיסים
חוסר ערר ומס 38/2554/3151/644תסוזוי

חמטלה06 לחטודי עזו 7/172283.5טווחי

7461/413/.?או5ופיתוח07

לאו*ו08 נללית 1/587וזונה

. 22



חדשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב
להתוו"נ הושאה מותנית הוצאה

נהננקה האוגר מטרד
סעיף
05

142

48

94

64

22.5

26

3

3

2.5

11

11

747

747

כיני פעולה ורוחם €/

6/141

1/194

4,947

3/003
=. = . =

1/428

180

74

350

971

חטה ו נ והו ו

חרנזייס 8רותי0 01 01

אמרכלות 01 02

טונות כוגולות

אוזיים בכגויים ג ו ב ט 01 04
גרמניה ח

גימלאות 01 05

לק8ורים היחידה 01 08
בינ(אוהייס

יה"י האוגר טרוווי 01 09

רזרבות 01 10

נהתיהרויות דזרנה 01 12

23



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב .
סעיף
האוגר05 הקוד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

מהלחיים02 מטה 13/558322477.5וווותו

הוז'זלה ה י1 1 פ1ול 1,48862.5תמצוב

מרכזיים0102 טווחים

= . = . =

1*34055.5

1487אמרכלות0302

י ל תבל 5/51281254החטב

54731הנהלה1402

תחליב0502 111 בג וגל 2/16890ףקוח

המדינה0602 הלואות ג ו ה י 42123נ

זדוזח0702 נוח חטבו 787נהוג

וגמלאות0802 תוז בעססות 13713טבול

המחילתי0902 החזה על 1756127כפוח

ו1002 וחינו 1/65350רו/1ום

3332013אמרכלות1102

באוה"ב נלנליים 62/2783וותים

מרנזייס1202 9302טוותום

יזסחריח1302 נאסכקה טבול
יטואל 4301ל

739אמרכלות1402

בווטיוגםוו1502 179המטרד

יחידות בויחיח בפורח
774האוגר

מרכזיים1602 774טר1תי£

החברות על בפוח
4597225הממשלתיות

מרבזייס/1802 4597225חרותים

24



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהנגסר. האוגר ח^ןוד
סעיף:
05

113

17

34

19

14

15

6

כ1

12

12

2

151

145

18

18

3,291
=. = . =

111

548

404

699

303

141

383

253

*דם ונח חנה75*ו1ון
הקוזסלה ביחידות

חונזיים וזווחים

דים ב תו 1(י1י נ 1 ה 1

יצוו להגדלה תנ1וו תסנים
וייעת ארגון
ו נו החי יחידת

אטדננות

ובדים ע והנ8רח הדרנה

נ!זה?ו0וח הסכר בית
חינהל

עבורו נחי והו) נטבר יחידה

253

200
=. =

200

גבודה והמבחי ל8בר היח

רזרבה

02 20

02 22

02 23

02 24

02 25

02 26

02 27

02 2£

02 31

רזרבה 02 32

25



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתדו"נ הרשאה מותנית הוצאה סעיף

ה<>ו!ר ח8רד 05

6 4

11.5
. = . =

6.5

2

1

1

1

26.5

26.5

26

26

54 ?^177 ח'זליים לול תטה טווחי 02

)

14

14

40
. =

40

1/216

בבוסטווסגירר. חטרז 0.7 02 ■

ח1"נ יוגי מ ת19 וטלול 1ד1ד

154

555

ד28

232

203

261

417

417

459
=. =

459

85
. .י*

85

יס י ז נ מר 6וות^

י1דק בניו ח^וד

יס או1 ס 1 ב( ה1ז8וד ?ם 08

ב10פ11 החטוד 03 09

ביוסטון ד ר ט 11 ה

הי1תחי:וווח

החדיגה הנגסוח והוי

03 16

3ם 07

3ס 14

03 15

מרנזייס 6רוחיס 03 16

ו ו הה 316 א1ף
וחיסלוו ביטוח

ווזסנ ביסוח ההוו טוק אגר 03 ^^

יכסולוח רזרבה

לפעולות וזוגה 03 21

26



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
האוגר05 ד ר !111

מותניתהוונאר. הוצאה
בהכנסה

להתח"נ ארםהרשאה כח שיא

הבוסר.04 חס נ^קודת בצוע
רבוט 6?63,2334662,9וחס

ומנהל 31,205325429חטה

חונזיימ04יז^ 37910515טרוחים

וח8ר0י0204 מקגוגי 65745יעוז

ו1כויים0304 גבייה 1,917240330110טוותי

טוחה0404 י 1,335298קורות

39322חסירות0504

ויו0604 ב ר מס 81706112רותי

גאזרו£04^ והסברה ינון 823222123ר1תי

החטב0904 7,584טרותי
743הררבה1004

ת1104 ו ל ב מר ,17,7952א 800127

הבוס; מס 29,759141הפצוי
 

2,557

ליחידות1204 הבוסר. חס 28,119תפעול.

.

2,357

ביחידות1504 יז ו כ ר מס תכ5ול
ארנונה) מרו הטת 1,640141200גבולי

רזרבה
=.=. =

2,269
~ . ~ . 

2,269רזרבות1904

27



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק'ע'ף
נו05 תאו מטוד

מ1ת;יתהוצאה ה1*אר,
נהננסה

יהתח"נ אדםהושאר. נח שיא

וו י? יבוא/ ו1ל ים חי0
ר ז 1 ה וורך וחס והי ה 36/2554/3151/614ח

" . . " .

ומטה 16/7072/901290נהוג

מונזיימ0105 82/931135105וותים

סיתוח0205 908כעולות

6/5954541/64270א&וכלות0305

נס0405 1767252/?ח

יה5€05 ק; ומס ת נ" 2/0202/24053מ

וליחות0705 י180חסיוות 10

תח6נ0903 1,97£טוותי

ליחיוות 1ז0ים נ ו תבע
דה 354"17,4071ט

בחדוות1405 חסי0 תפעול
המלק. 15/4901,205ובבתי

ולקוח1605 1/917149חקידות

טוטף וקע"ח
הלט אגף 511וזונות

= .=

ורזווות1805 לטנו 511וזונת

וווז סחו 2/525ח0ד
=  י * =

1/414

חוז2205 סחו 2/5251/414מסד

וזונה
=.=. =

1/105
=. = . =

1/105וזובה05

28



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף
האוגר05 ח6וד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהושאה נח שיא

חמו*יה06 ליז&רדי עזר /'<6ו1חי ו ג.£;<2ז .:<

רכב 4,972טווחי
. = . =

28.5

מרכזיים0106 91536.5ר1ת^

נרכב0206 3484,34217טכול

מנהליו0306 בהוזאוח (הטתחכות 923>

רבב0406 6301הטברת

ת0506 ו נ כ מר 4274א

כיסוי! 2,20024*רותי

ברוסים0606 התזררים (הטתת^ות 786

   , 

מרכזיים0706 923טווחים

ום0806 4072,20017בוס

ות0506 2874אמרכל

ליחידות מיבוו "ורותי
ח) ע 6 < ם 1 ס י /1 231ה

ומטה1006 נ ו ת. 12127

אדם1106 בח היחידה תב1נול ■3,797213

נ1206 חפ!ו הו?. המח&כ 3,765יחידת

1,32811אמרכלות1306

379רזונה1506

ח■1606 1 ס כ1 1ת (הוזתת^ות 9,481(

לי1"ת

!:/!ו"ח1706

29



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

האוגר ממרד 05
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ ארםהרשאה נח ש*א

וח יון אוגר: 078,746
. ~ . . "

1*413

החנינ"י ו בו 1 ח 07 012,328

18נ"מ ו ו ב 1 גז 07 023,3981,413

נט"מ \11נו1 07 04394

חוץ סחר מסד מינון 07 0570

ולריחות למינון רזרבה 07 06559

חון סחר מסוננת הערני/ 07 07394

אוורית תקיחדת פרוייקט ,07 08390

וז'זלויות ביזור פרויקט 07 09789

מגרד מינוו 07 10394

לאודר ח י כלל דזרנה 081,587

לאוזר כללית 1,537רזרבה

לאוזר נללית רזרבה 08 011,587

הבנים ח/1רד 0*20,220
=  = = := =

1,4026>2 .

י בלל פעולה חתום 015,6742155.5

הבחירות על <1ר1י פקוח 025402.5

מהומי 6לטו1 031,7744060

האובלוסיו מנהל 04?,012350263

פיזי ו ו בו ת 051,70780101

ותלקידים חירום טירותי 06
68044מיוחדים

י הסבינה אינות 071,03893016

בה זד ד 08745

30



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
קע>ף:
ים06 הבו מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

כללי לעולה 674תחוס

המטרד0101 הגהנה

. . "

0441,13.5

המחוזות0201 13215הנהלת

מטרטי0301 1ו1402יעוז

וגיסות0401 ארגון 744הדונה

ולרסווז^0501 372הסברה

107'1574אמרכלות0601

לירויזיים0701 טרים 403ועדת

הוס08 1 ת 1 נ האוטו טיחוח והול 1

הבחירות02 ני ארזי 5402.5סקות

הבחירות0102 51 אוגי 5402.5פסוח

לדמויות0202 בחירות ו ו ח י מ
ח ו וחי התק

מקומי03 ו ו נ1 נ 7741/4060ט

ותנור. הול 164נ
=. =

14

מרכזיים0103 16414טירותים

ותהליבים נסבים ל ו ה י נ
וי' המקויזי וח 1301/23ברטוי

ח0203 ו י ו פו בר תקניבים
2169המקומיות

ומלוות0303 מגנקיס 595מיסים

מקומיות0403 ברוזויות 353טירותים

המקומיות0503 ברסויות 8206בקורת

מנ1יףלי 4804023ניהול

מרנזייס/0603 טרותים
=* =

480

. *

40

. ~

23

ו3



חדשים) שקלים (באלפי 1986 לשנת.הכספים תקציב
סעיף

ס י נ הי רד תט
אה מותניתהו* הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםר.ו'*אה נח שיא

האוכלוסין~4י7 ל ה נ 11?,012
. " . . "י

ס35
. . . " .

כ10ף4ס01 חרנז11יז 73625וזרותם

יח1'ובנים0204 <*וכיוסיה 3,60432017,00025קבצי

ווזרטס0404 עליה 3,045650200לטנות

ח0504 ו י ו ב ג 4273015ביקורת

כיזי05 ו 1,70780101תכ1ו

יא1ף0105 מרכזיים 81433.5יוותים

תתאר0405 35028513.5תבניות

חנוון0705 ונהלי 853מדיוי1ת

תכניות0805 ק ו ותא בגרה 857ח1גקב

ותכנון0505 הארזית המוסגר.
504ובניה

בחחוזות1005 תכנון 9948070טירותי

ם06 י יד חלה ו חירום הי ו יו 6
630מיוחדים

מרכזיים0106 239טיוותים

 ■

18.5
ח0206 ו ק י ף ו 11 8.111327

683כבאות0306

גס"ח0406 17012.5וטות

חיווי!0506 טיוותי

וומיחות0606 ניהול 3ו71מערכת

ה0ביבה07 1,0איכות 3 893016

הסביבה0107 1,08893016איכות

רזרבה08
. ^ . . "

74 5
. . "

745רזרבה0108

32



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה

58

5,422.5

3/048

58
" .

58 ■

25

280

112

14,250

7,205

112

50

62

413, ס5ם

2,930

331,680

78,440

2,930

1,455

450

940

3 5

סוהר ובחי 1זטטרד, 07

לו כי פעולה חתום 01
ה&טםוה חטוד

וזוויותיה י8ראי חוזטרת 02

יו>1והו נתי טוות 10

י ל לי בגולה תחום 01
המטנווה 1זטוד

אדם נ1ח 8י* 01 01

הונזייס טווחים 01 י0

אהונגות 01 04

1ח יהתיקרוי וזיבה 01 07
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

טרה07 1 ח ה ד תטו
מותניתהוצאה הוצאה

נהננסר.
להתחייב אוםהושאר. נח שיא

וזדווווחיה י6דאל 111,6305מ6טרת , 411 גי.

ארח נוח 242,8302,000טנא
= * = . 

5,422.5

ה*רזי0102 1חטה 46,7002,0002,729נ"א

נמחוזוח0202 130,3508,373נ"0

ווזה0402 התנ ה1קי נ^ניכת 7,000392נ"א

האזרחי0602 7,700395.5המטמר

1,080200תונ"ה0702

2,500הג"א0802

ג1002 ו 1ב ה 31,5002,502תטהר

הומוגית1202 16,000831מ116ר

קניות
=.=. =

7?,910
.=.=.=

4,900

י2102 הארז םן7151,400£1,7,?המטה
יוזראנ2202 מטםרח נת 66,4803,50077,500אמוננ

אוסותטי2302 נת11יח 3,7156,300עיבוד

וים ורה חג נמלי 5,750אבטחת

וזרנזיים5502 4,880טדותים

8אמרכלות5602 70
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף.
הח&טרה07 8/1רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

יהתח"נ אדםהושאר, נח שיא

מ.ת13ים *בנ1חח
"יי ו י ובנו\וח

חונזיים6002 טווחים

חחמוים6102 אמרכלות
"יי ו י וס11ולות

התחסנה בחטרדי וטויפ 1

חונזיים6502 טו1חום

נוטריס6602 אחוננ1ח

זנוו במוסד1ח 600,ל(1טריס

חונזיים7002 1/530טווחים

לחוסדות7102 נוטרים אמונלות
70גיבוו

החוחזהים נוזטחיי! הקטטות

מרכזיים0£02 טווחים

חוחזקים4102 8טחייו אמוננות
9טחיס02 כנימיח וזונה

כגימייז 9,940וזובה
=. = . =

כנימיח02 9,940וזובה

ן
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ארם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוונאה

נהננקה

ס44,?7

53^530

התפטרה ד ר ו! ה

הסוהר בתי י*רות קץ

סעיף:
07

3/0*6
~ . ~

406.5

2,641.5

7,205

4/800

250

4/0 00

0;<5,יו

7/205

240

620

2/840

5

3,500

/7007

/88045

/50522

/7858

375

735

/05 01

,4553

/1058

/3552

2,255

אדי! נוח וזי*

גניבות0110

סוהר0310 בתי

13יות
=.=. =

א&רניות0710

ובטחון0910 6חירה

תעסוקה1010

יאטיי1110 ררויוי טירות

יגרויים1210 תפעניס

והרי:1410 ס

אסיריס1510

רזרבה

נניתייז רזרבה 10 20
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוזגאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

57,11 74/5 87

והטה01 10/015645150.5ניהול

המדינה02 6/230192.317.5כונליטות

ומומר03 וכו'י י ו ה י 1 ו 2י4/7643/4447ייט^

מ8כ0ימ04 1/440150מינון

ות05, לתחי חד הונאות

744וזונה06

ח&פט11 28/234122956.5בתי

(נבודה12 דין 1/5903463.5בתי

100וזובה15

171'6\ל0יקוס 0טר1 .23,175ר,^וי,7ת 0ס?ז4,43

והטה01 ג יהי 10/015645150.5נ

01 החטוד01 1/89619הנהנת

01 לתמטלה2ס חטבטי יי11וז
אחריס 1/10737555וטווחים

01 6/13449.5אמונלות03

01 1זטרטי04 42927019סיוס

01 ו15 4498בטחו

02 החלינה 6/2311192טוקליטות 7.5ז3

והיחוזות01י02 הואטיח ,0י6/23הלטנה

. . "*

192317.5
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח '<יא יהתח"נ הרשאה מותנית ה21אר,

נהננסה המבטים הטרד
סעיף:
08

141

36

26.5

81

41

6.5

230

3,214

150
. . "

150

4,764 ו 11 * טי 1 רבו* וניהול י011 י 7 נ0

2,253

543

326

1,000

525

117

1,440

1,440

התהדהעיו והסדר רי0ום

חדגהיח הכטנטיס רטם

החברות,הזוחרויות רטם
עסה ת ו טח ו

נ0 1 כ 1 הכלל! ה*כוטרולוס
הרטחי הננסים

03 01

03 02

03 03

03 04

74>.

744

חהרקניו טוהת 03 05

אמרנלות 03 06

וכרטיס מינון 04

ח8פטיק מינו! 04 01

?זיזיזח חד הודאות 5סי

וח ף!ווזי חד הונאות 05 01

רזרבה 06

רזרבה 06 01
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח '<יא

ו הוזיזניטו בחי ת כ גגו ו24^,9::ה 6ל

חוזבט11 234,?2בתי
■ .  . # ^

122956.5

ותטה נ 10,6722266נהו
, =

זןדנזיים0111 3,23766טווחים

וחוגג0311 וח סנוטוםווי ועדות
ע0קייס הגבלים

6,84522אתרבנות0411

ווזויוח0511 חקירה ו11דח
590הבנקים

ילוט ט
=. = . =

8/856
=. = . =

100
=. =

2*2

גוכזיים0711 ר136טיוותים

גליוו0811 מ1ופט 65012בית

מתוזייח0911 מ&רט 5?3,400בתי

הזיוס1011 חובט 4,500134בתי

תהומיים1111 לגני1י^ 1701008וזופטים

וזזלט בתי, 7,130הפגלת
= . = . ~

594

וו1511 לי 1 ח&כט 47039בית

מחוזיים1611 ח&כט 2,4001בתי 99.5

ר,8לום1711 1ז6כט 4,260355.5בתי

ת"א ו1ז1רות לנועל 65054.5הונאה

לב111ל2011 48040הונאה

17014.5גזברות2111
1 ו ב י 1ז

= . = . 
926
=. =

926מינוו2411
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ארם נח שיא להווח"נ הושאר. מותנית הווגאה

נהננסר, ר,ת1נ:טי£ ה&רד
קע1ף

10.

10

20

4

16

33.5

33.5

34

34

1 /59 □

45*

100

40

לטבורה דיו בתו 1 2

והטה נ הו ג

תרנזיים0112 8251רו1/ום

207אמרכלות0212

טוכוט
=. = . =

73 2
= . 

האריי0512 הדיו 182בית

אזוריים0612 דיו 550בתי

דיו בחי 400הבעלת
= * 

אזוריים1012 דיו 400בתי

100וזובה15

בגיגית רזרבה 15 01



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
מותניתה1ונאהקע"ף; הוצאה

נהננסה
יהתח"נ אוםהושאר. נח שיא

ז החי הטרד ,7םס7,9ם091 2258.51

לילי פעולה תחום 0111,130326

בה1"ל המדינה >//נ 0272,8471,120431

ותהוזויח חידג אגף 0410,432. 3855

1סיוע גינלא1חי סיתור 05
גותבחחוו! 4,9916,07719לארצות

1ח נהתיהדוי רזובה 07

הס"ח היטל חימון 08

יללי לגווו: תחום ום
8,500

30ו,זו
* * " . . ~. " .

ו&טה 9,953ניהול
=. = . =

269
=. =

החמוד הנהלת 01 012,50761

1וינהל אגר 01 037,446208

ותינוד ו&וחות אגף 01 04

1י חדי למחהד 1,17757תרנז

חונזייס י1ו1תים 01 05947 ,57

אוזרנלות 01 06230
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
, מותניתהוצאהסעיף ה1*אה

נהננקה
להתוו"נ אדםהרשאה נח שיא

החוז ח&וד 09

יחו"ל המדינה ינוג 0272^8471/120*31

בארז והטה נ ו ה י 8/965977111נ
 

ננגיגויות חטה 02 01
וה1וזווירי1ת ת 1 חט* 1 דיפנ

= * = . =

1/19466

ננ"ל ארגונים *1ף 02 024/07716

בנ"ל וף וזיק בגביה אגף 02 0331316

הונסולרייס טרותיס 02 0420713

.אחרנלות 02 073/174977

דידיוחסיות נגיג11ות
בחו"י 63/832143320וס1נ10לריות

מרנזייס וחים וזר 02 0937/072

~ . ~

320

אמרכלות 02 11'1 0/992143

ו ו בלבל ת ו ג ני נ ה 02 12

בחו"ל הנגיגויויז אבטחת 02 15,703י1

הטלום סל חדינייס דיונים . 02 15115

42
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף
ז09 הקן ן ר 611

מותניתה1*אה הוצאה
נהננסה

יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ותה*ורח4^ הידע 1אגף גל/0

505הסברה

. . "

9,2848

חונזייס0104 יוותיים ■3651/27

לחו"ל0304 21טניתויות

1ח504ם נגיווי  הסברה
ף1ים) ן וזה 11בד1ם 92<4615/

59928ףרס1!זום0704

א211ורח5יה£004 549חרנזי

גיבור0904 1503קוזרי

ר6מיים1004 5ל/2961אורחים

ו16ה0נ1וריה1104

482ספריה1204

וחדנ תרבות 927ק8רי
= ■ =

7

חרכזייס1304 7657טירותים

תרבות1504 נחי 162הס

1נ05 וסי בינלאוחי טיתוף
חתכחתות 9914,6/07719לדרגות

302אוזרנלות0105

■ *." . . "

19

0 וסיוג205 8יתוד 6894/6/077בעולות

להתיהרויות'ת רזרבה

ות0107 להתיקרוי רזרבה

וזט"ח08 הי10 ו ו מ י 715 006.

חס"ח0108 היטל ,5008קיתון
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתח"נ יהרשאה אדם כח שיא

וקחיאוס10 הכלכלה חי1רד
י ד ד מ1 נ י נ 1,397551ה

לילו01 בנתר, 79219תוחם

נלללי02 311517.5תכנון

הננווו03 המ8ה לייגוי 753.5המטה

הכללי04 הפיקוח 13811אגר

הטרד05 ביו לתאום המטה

31רזרבה06

י01 ליל בעונה 19?79תחום

וורנזיים.0101 וזרותים

. . 

*36

" .

19

356אמרנלות0201

חודי02 7.5ז5זז3תננזו

נינלי0102 311517.5תכנון

הגבורי03 המטה נייגוי 753.5המטה

הגבווי0103 החטק לייעוי 753.5המטה

הכליי הגיקוח 18811אגף

הכילי0104 ח ו הפיה 18811אגף

חוזרד05 ביו לתאום המטה

חוזרד0105. ביו לתאום המטה

1זרבה6£
. ^ . . ^

ת
. ""

31רזרבה0106
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אוס נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה

יט י י11 ב 1 נוהגות

וכיזויים01 540,950גמלאות

רליוויילד111 :540,950גמלאות

לזרים0101 גמלאות

 . . " . . "

1,050

נוסח0201 לחברי 4,320גמלאות
ולדיוה0301 לעובדי 308,070גמלאות

הבנ0401 זב* לאנטי 163,300גמלאות

לסוךדי501^ גחלאוח הבולמת
הוזנדם ת ל מט 360מ

נמל£001 לעובדי גחלאוח ה0למת
יכו אביב 2,600תל

יףן0יה0701 נוסי'^ מרביבים

1ידי1ה01וו לגובדי 30,000ביגויים

31,250רזרבה1201
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהס'>יף הוונאה

נהננסה
להתח"נ אדםהו'*אה נח שיא

ח12 11 ו 6 ת ו א 11 126,488ה

טונות01 126,4888/315הוצאות

ת01 ו 1 ו ו! 126,4838/315הוגנות

ות0101 ס ו ס ו 397ךיגויים

וחרוחוח0201 1,270הטתתבויוח

בחיסיס0301 5/466הנוגות

וזוזל'סיות0401 ריבית,הוזאות
840וננליוח

יגובדו0601 בתלואוח הטתח!:ות
ל"1הל" הגברה 22/8905/413המדינה

לעולד07011 נהלואוח הטתת
ל"הסד" 3/528357הוואההנברה

בחברי?0401 הטתתפוח
בלנלה 745לחפסלי

נלהדיסוס09 נכסי חוק בווע
12■ ואות01 הלו בהחזר הטתה

ודיח היה ונוות הס 6ל

ליהדות1301 לסיוע קרו
6/320התכוזות

בנגבוםי15 חהר&ניו רכיוזת חוק
הביגוג 1/0702/540חינהל

לאומי01?1 הרב הרח 33/165מיחוו

הבוהית2001 קניות הסדר

2/068רזרבה2101

וזס2301 דונאוחית הרנות
ב רה" 47/379א

חג"ר2401 לריוזוי 1/350אגף
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מ1תנ'ת הווגאח

10,980 חכלגות ומימון בחידות /*

10*200

300

480

10,200

10,200

300

11ת גוכל מייזוו 01

רזונו וסף 8 מללג1ת 1זי1ז1ן 02

יל01ת הבחירות הוגאות 30

חליגוח וזימון 01

8ו9ף תלג1ות ן 1חו מ 01 01

לבחירות הרלגות וזי&ון 01 02

רזרבה זומר ות חכל\ מימון 02

300
(30

430

רזרבה זוסף ות מפלג ו 171 י ת 02 01

ליוסת הבחירות הוזאות 30

לנוסח הנחירות הוגאוח 30 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה נ"תנ'ת הוצאה

נהננקר.

החינהל נחהזיל ההתחרות 7ו
האזרחי

הזטחים בתהזינ הטתתפות 01

כולי פגולר. תחוס 50

ו'זו1זרון 1הודה חינהל 51
וגיל תקןיינ

וו וחד ו8 יהודה חינהל 52
פיתוח תנניב

סזה ועת רז ל מינה 61
ס ו ו וזב גזו וזועת מינהל
סי וזלוו זזה ונועת חנה* 62

פיתוח תק5יב

וה8תח5וח ת ו 0 נ נ ה 69
המדיגה תנוניב

ה?טחינ1 בתקציב הטתתפות 01

794

411

295

88

22/078 28,155

28,155

32,54180

147,78418*300

42,385700

68,2482,816

10,48?182

301,440)(

35ד,?2

28,155 המטחים בתקגיב הטחתפות ום 01
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חדשים) שקלים (באלפי. 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף
ה.>זוחי17 המיגהי תקנוב

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתח"נ אדםהרשאה כוו שיא

י (ג נ. 02ו^ה 0 ו ג.תח 11>. 1 1

בטסחים ות הפגול 50880*3תאום

ות0150 נילי 126הונאות

כינטיס0550 38280*3ט1קום

מיתה מטטוהחרחב

יהודה אזוו חטטוה
1 729*7וטומרו

= , = , =
234
= . 

יונזיים2050 333234*6טוותים

396*1אמדניות2150

יהודה וטדי^אזור 1

ן 43וטומרו

מונזיק2350 43טדותים

אמוניות2450

רזונת 1זטטותאזוו
ו0י1י 5,839134נזה

\1ונזיי30500 919134*4טוותיס
920אמרכלות3150

יחטטוה 8,445וזונה

ימטטרה3250 וזובה

445*8רזובה3550

6.ל.ג.4450 סיוע
.א.ד.י. 558*5תקגינ

טוטפות4550 934*3כגויות

מיוחדות4650 1,458לגויות

166רזרנה4750

אוורויז 1,462רזרנה

אוגוות£450 1,462וזוב
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
האזרחי17 ההינהנ תק5יב

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהושאה נח שיא

ן1ל ו ו ח ז ט ו יהודה הונהג
רגינ 147,78418,300295תקציב

האזרחי 5,3083,600ה5י1הנ

התוזגיס0151 המוזמי חטה
והנזיגויות

= . = ■ ?

4,957

=* = . =

3,6004,500

351אחרכלות0351

החחזלה ראט 538מטרד
= . 

חרנזייס0551 447טרוחים

אחרניות0651

האוזר 12,1661,00031ח/ורד
, =

075111 המנגו נהל י 5964ח

הראיני0851 11,4411,00027המטרד

129אמרכלות0551

ןה11ו החנס 2,15869אגף

ראטי1151 11,77669זסרד

382אמרכלות1451
רכוס חזז 1 הנגזוה מס 5,79218אגף

לרחיים1651 ומטרדים הנהיה

   0 £

8ו5,564

228אמרכלות1851

הפנים 6,9111,200מטרד
=. = . =

36
. ~

י2051 אט הר 6,3431,20036המטרד

568אמרכלות2451

המטכטים 1,7869מטרד

הדאטיוזט^סים2551 1,1473המטרד

קרהע1ח2651 הסדר רטום
ופותףויוח 250חברות

ו

4
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב ,

סעיף
האזרחי17 המינהנ תמגיב

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

י1ל27 ה5 קר ח 70אמרכלות

ה6מאי2951 462יחידת

מזדסית3051 259אמרכלות

6מאות3151 14אמרכלות

ד ו החיו טרד 321ת
=. =

56/
. = .

1/000
= . = . =

14.5

ואחזקתו325 הראטי החזיר
החינור 09355/7001,30010מערכת

ארוייס3351 סגר 265250בתי

יה3451 ארכאויוג 338504.5מחלקת

לארכאולוגיה3551 107אמרכלות

לתיווך3651 513אמרכלות

הדתות 126מפרד
*" . **

2

הרא&י3851 1132המו1רד

13אמרכלות4251

הסבודה ת/זרד
=.=.=.=.=.=

26 82,100
=. =

9

הראטי4451 3,/0311החו1ךד

חנ!11ני46510 522100הנ*וה

תנ0והה4751 3486לפכות

לתסזזוהה4851 1אמרכלות 03

ל11בודה4951 264אמרכלות

הבריאות 14931/1/50011,5מפרד

הוא*ו5251 82627/1/50020/00011.5המטרד

/3233אמרכלות5751

הסער 443מטרד
~ . ~

6/
"" ■

5010
. ~

הוא*י6051 8402.10המטרד

מחוזיים6151 84מטרדיס 32/

סעד6351 0*340מוסדות

ו5



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף

. האזרחי17 המינהל תקגיג
מותניתהוצאה הוזגאה

נהננסה
להתח"נ אדםהושאה נח שיא

ת65 ו כל 71ר עוא

והטילון הבינוי 6,90730019מטרד

מע"ז6651 הראטי 5,63315015המטרד

הד60יוזדידוח4751 169703המ^רד

הראיויקיכוו6851 971החטרד

לוזסז51?6 91380אמרכלות

לטינוו7051 59אמרכלות

למדידות7151 36אחרנלוח

החקלאות 2,8268,70012מטרד
. =

ולתיים7251 ומטרדים 2,05030012הנהלה

המים7351 8,400מחלגת

הטבס7451 טחורח 0*2מחלקת

חקלאות7551 536אמרכלות

ותיירות חוזטיה מסחר 1,0325מטרד


הרא'זי7651 תיירותהחטרד

= . = . =

611

לתיירות7751 19אמרכלות

הראטימסו"ח7851 8763המטרד

מחזנות8051 וריטוי 331פיקוח

למסו"וו6251 43אמרכלות

והת*חיח האנרגיה 762מטרד

ר"חטמל8351 452מחלקת

לחט!זל8451 31אמרכלות

התחבורה 388מטרד
=* =

20011
י ■ . =

הראטי551* המטרד
/

70620011

182אמרכלות9£51
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה האזרחי המיגהל תגניב
סעיף
17

6 50
=. =

650

30

30

ההקטורת 38נ1י><מטרד
 . = * 

דואד9351 הראטי 2,135המטרד

דאר9551 234אמרכלות

הדאוזיסיהווזווהגיר9651 1,301המ9רד

יהג1ה9751 וו טיהוח 318אמרכלות

הרכו8 סג החתונה
והנסוז 1,051החמוזנתי

ומגרדיח9851 הנהלה
נכתיום

= . = . =

797

254אמרכלות9951
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
9'י'\'.
האזדחו17 המינהנ תקזינ

מותניתה1זנאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ן ו 16חו ו ד1ו והן נ11ל ה1
כיתות ב י ג ל. 42,385ת

. . ~ . . 
700

חים הרגני 4,700פותוח
=  = . =

חים0152 מכעגי 4,700כיתוח

יר9ויות ומעוקיס 8,700500הנו0ות

וו8ויוה2052 ומגלחים הנוודות
8,700חלומיות

= . =

500

0לר בתי .3,200בנית

3052. טףר בתי בגית

**.. 

3,200
דו'>ר גחי 100כיתות

=. 

405 דואר2 בתי 100200כיתות

החמתי ו8ת 2,600ףיתוח
=, = , =

200

הח&הנ5052 רטת 500,;2,600200כיתוח

הסיכווים ו8ת 4,900כיתוח
  £

הסיכוויס5552 וטח 00?,4,9009פיתוח
ח י ט כבי 6,100פיתוח

= . = . =

נבי&ים5752 6,100כיתוח

בריאות 9,540פיתות
= . = . =

בריאות6052 000,זוי9,540פיתוח

אזרחי חיוהי 400פיתוח

אזרחי6252 מיוהן 400כיתוח.

ארכיאולוגי כיתוח
~==.= == 

280

ארכיאולוגיה6552 280כיתוח
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חדשים) שקלים (באלפי $198 הכספים לשנת תקציב

יהתח"נ הושאר. מותנית הוצאה
נהנגקר. האזרחי המונהג תקניב

ק'4יף:
17

20 טבס 8חורוח כיתות

0ב5ףותוח6652 20טחורות

ליתוו
=.=. =

ל*ו1זיים 35גנים

יתולו6752 וא1רייםפ 35גנים

בדואיםהב1נ

140 בדואים 0ב1ו1 52 6!

חחגבות כיתות

300
= . =

300

100
=. =

100

1,270

מהגנות כיתות 52 69

תחבורה פיתוח

גינורית תחבורה כיתות 12 70

לתג8יר. כיתות הלואות

ותע18ות כיתוז הלוואות 52 72

בכיתוח ות להתיקרוי רזרבה

1,270 בכיתות להתיקדויוח רזרבה 52 73
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ס'>יף:
האזרחי17 החינהל תקזיב

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

6 1זה1 רלוונח [הל י ח
ס וורוו 1זד וגנח רז 2432,81688*68חינהל

האזרחי 940המילהנ
= , =

12

החחו1(0161 4282חטה

בוגונה0261 146נגות

ההסברה0361 8810*>גף

278אמרננות0461

המחילה רא9 308מטרד

חרנזיים0561 286^רותי^

22אהרנלות0661

הרגיל לחק1יב 2,070רזרבה
= . = 

חוהלא0761 יז י מ 1 ק 1ז 2,070רזרבה

האוגר 3,530ח6די
=.=. 

26

ראטי£061 811688£דד

רבו*0961 והס הבנטה מון 4291אגף

1061. והבלו המבט אגף ,65613

הדנב1161 נהל י 1194 7

המנגנון1261 3682תנהל

פנימי1361 862מבגר

ראקי1461 מ9רד 110אמרנלות

15611 ו נ מננ סה הבל מס אמרכלות
פנימי 129תבקר

מבס1661 137אמרנלות

והלנסיה הבטוח 194קרו
 . =

46

מדנזייס1761 94וטרותיס

46אמרנלות1961
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

האזרחי ר.8י1הנ תקגיב 17
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

הפגים 563*1מטרד
= * = * =

1 110ם

הו*8י המטרד 61 201,0898610

גבאות 1ו1תי 61 2116815

אמוננות 61 23. 306

החטכםים 11/6901זטוד

הרא6י המטרד 61 24

 ■ = . =

1*5931

אמרכלות 61 2797

החינור 22/4117005מטרד

הרא8י הח&רד 61 2822/0387005805

אמרננות 61 30323

פניטית ס ו נ; י 250/ז

רא!!י ח8רד 61 32

~ # ~

177

אמרללות 61 73יי

הדתות 1.422/ורד
= . =

1

פרסים דיו בתי . 61 343831

אמרכלות 61 3539

האנרגיה 601מטרד

ראמי מטרד 61 36381

אמרכלות 61 722י

העבודה 1/335מטרד
  .

623

ראטי מ/ורד 61 38

. .

435

. ~

222

טיתוריוח אגודות 61 3917

המקזו^י ר החי!ו 61 40665(01

הזבודה גל פיסות 61 4123

ה ה ו ת011 אמרכלות 61 43107
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף.

האזרחי המונהג תקזיב 17
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתחייב אוםהרשאה נח שיא

חהדונית הנ8רה מרננות א 61 44

הבריאות מטרד
 . = .=  =י

24,003
. = ■=.

8249

ראמי מטרד 61 4521,9838241,0009

רא&י תטרד 61 4888

ת 1 כל אמר 61 74ז4

ראטי וזטדד ©1 50128

אמרכלות 61 1437ג

אמרכלות 61 531*293

הסגד 5,518חטרד
..

205

ראמי מטרד 61 546735

לנירים לעברינים מוסדות 61 56119

לנזההיט תמיכות 61 573,451

קהילתית וסבורה 16ק1ם 61 586357

ו4) בדנובה 1זרת1ים 61 5933613

אמרכלות 61 63304

החקלאות 1,620מטרד
= . = . 

926
=.

7

החקלאות מטרד 61 641,1031487

וד&וס הדברה א1ר 61 71185618

בקורת מחנקת 61 י7
הדר 1כרי 04

וחקלאות מים סקרי 61 757056

אמרכלות 61 76262

והתוזייה ההסתר מטרד
  . = £ =

206
=  =

1

הרא*י המטרד 61 771651

אמרכלות 61 7641
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

האזרחי המינהל תקגיב 17
מןתניתהוונאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

התחבורה לי/517מטרד

היא&י המטרד 61 79159752

אתרים 8רותיס 61 60263

אמרכלות 61 י, 495

ומדידות 1570זע"1
~ . 

9

המדידות מחלקת 61 6£1511

מדידות המרכלות 61 87578

מדידות אמרכלות 61 9£362

מ1"1  אמרכלות 61 90

הח80ורת 663\!ו*רד
=, =

2

תתקטורת מטרד 61 916632

ומליון. הנדסה טרותי 61 92

דאר אמרכלות 61 95

הודסה טרותי אמרכלות 61 94

הרכוט גל הממונה
והוסוו! 358506הממטלתי

הרא&י המטרד 61 97

.

2526

וחלאכה תעטיה מרכז 61 9?22

אמרכלות 61 9910628

ו

ו
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
סעיף
וחי17 ז ה* נ המתה תקזיב

מותניתהוצאה ה1)יאה
נהננקה

להחח"נ אדםהרשאה נח שיא

ס■62 ולרון ווזה ונוגח הנהי
.. פיתוח 10/482182תסגיב

ות 1 *ו ניתוח 1/076182עבודות

גוווח0162 עבודות

. .

1,0761 82

בביטים0262 טתוח

לרטויות ומענהיס הגואות
5/572הנוחיות

ות0762 ומי ווה לרשויות 5/5721/000ח111קי0

חמזועית62?0 הבטרה

הסגד 101מטרד

הסעד1262 101חטרד

חקלאות 82כיתויו

בחיח1462 ו ו ב חם 32תנויות

הקרקע1662 יעוד

סטר בתי 029/?בנית

סילר1862 בתי 1/472600בנית

ססר1962 בבתי 557סיכונים

536בריאות

בריאות1262 536כתוח

וחטתית 632תננוו

ותקתיי)2462 632חננוו
הסללוליס ר9ת 106ףתיחת

הסלסולים2762 ר8ת 106לתיתת
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית ה1ונאר.

האזרחי המינהל תק?יב
ס^יוי:
17

348

348

< 301,440

) 214,297

)

<

()

)

)

161,489

52,808

58,988

58,988

) 28,155

28,155

לתוהסא) ניתוחי רזונה י

נליחוח רזונה 62 28

הח5וז( מעונות 2ת1ת 62 29

והטתחףוח זדלנסזוד ■ל?
המרינה תקגיב

נססח1ם טונות הננסות
המוחזנים

=.=.==.=.=.=.=.=.=

ותאזור 0ונ הכנסות 69 01
החהטל מטה

ותאזור נ 8ו הכנסות 69 02
י נ י וזז 11זה ונונת

הגילויים חקרו הננסות
בי8ראנ וזפווונים

יכויים הנ חקוו הננסות 69 10
בי8וא( מכוננים

הוזדינה תקזינ הטתתחןת

המדינה תקגיי ה8תתגוח 69 20
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית היצאה

נהננקה

486,600

163,747

322/853

'747,נ6ד

89/938

18/310

16/170

39/329

322/853

210/258

י 70/595

42/000

מקומיות 11יות ר 18

ות והי וזה לר16יות מענקים 01

הנוסה תמורת העברות 02

\זקו1זיזז1 דדקדידזז הותקיוז ום

לדקויות בנליים מענקים

חוזרת טאינה תבנית

חוזרת טאינה ית תבנ

מיועדים מענקים

ו מאינ ות ףו1ול
בהכנסות כלולות
מיועדים מענקים

להגנה רזרבה
הבלסה תמורת העברות

בוזיטריו לרטויות העברות 02 01

תענה דרר העברות 02 02
הבנים מטרד

להעברות רזרבה 02 י0
הכנסה תמורת

כללית ר,זרבה 02 99

0101

0201

0301

0401

0601

0701

02

62



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית ה\*אה

נהננקה

54

^

54

356

34

356
. . "

328

28

4/092

2*938

1,154

1/317

1/040

581

1/154

452

39

243

415

והלוחות נ ד ח ה ד ר ח* 19

חוח והלו המדע ח/זרד 01

יהו"ף וחית הנא ההוגנת 02

וה^וחוח ול!דד5 !זו1וד רם

והלוחות המדע מטרד 01 01

המדנ אגר 01 02

הבתוח אגף 01 03

יוזו"ב הנ^וחיח התונגה 02

מרנזייס טווו;י0 02 01

אחרלנות 02 02

ני"נ באיגודים חביות 02 03

וחתנים ובו0 נ 02 04
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהכנשה
להתח"נ אדסהושאר. נח שיא

והתרבות ך ו החינ 1זווווד 201/533/291
5 = = = = = = 5 =

*4,686;;.'181
= = = = =

כללי כעולה תחום 0197/16014680.5

מהירים ו ו חינ וזיוותי 0260/0478/398591.5

מקיריח נזו סירותי 03
חינור 101/4754047.5במוסדות

נדים י ני 1 0494,477

יסודי ן חינו 05401/85142,4671

הביניים חטיבות 06115/06114/628

וני פי יסודי על ו חינו 07
309/86879491.5ומק1ו1י

התיטבוחי חינוו 0895,3502/578219

י תיכונ גל חינוך 097,224.5
במגררת וטכוח סיו1נ 10

ו 64,9984210.5החינו

גונו 1124,70012038

ומדורי בינוריח טלויזיה 12
7,8103/581185.5רדיו

והטחלתותם מורים הנ6רח 1386,5009,910153.5

סיסים ומירותי הסברה 142,39971262.5
חרבות מבוגרים חינוו 15

51,3361/010125ועתיקות

ספורט 1613,0352814.5
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:
והתורות20 ך נו החד 1ז!זרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתדו"נ אדםהרשאה נח שיא

כללי111 בעולה 1)¥תחום ו 40ו60 ע; . :

המטרד0101 2,250הגהלת

."*

127

וניתוח0201 וזי ח ק8רי
166449*2מרכזיות

אדם0301 נח 6,154243.5חנהל

וממנוות0401 3/338211נסבים

ורימום0501 ו נו 3,90250הי

וסנניים0601 תוזקייק 87,66510יוותים

טונות0901 2,685נטויות

ותרנות1001 ר ו נ לחי ההגנות
ה?וים ונדת החלטת נבי

סזבונות ננויני

וח4001 גהתיהרוי 69,000רזרנה

תהילים02 ר נו חי י ת ו יו 78,1955^,60ט 71 .5

חרנזי^0102 812,831426רותיס

0202. הנ:ד1 המזכירות 2,212פ11י(ות

וחרטומים0302 לימודים תנניות
וניים 4,67210671חינ

ות0402 רונוגי 1,4313438חרנזיוח

וו0502 החיו מפרנת ן ו תינו
היווני ד1,301ומחקר

בסינויוגי0602 טרות
4,67785יעוגי

נתינות0702 ,4,9278חפציי 25043

הוזזרח£002 עדות 1,1505.5חורמת

0902 וחורים מיוחדות 2,939כבולות

מ1002 נ וי יג מ8ותףות לעולות
נינרסיםאות ו נא 307ו

הטחיגה4002 יה6נ0 ל8נו י23,600וזרנר,
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)ותקציב שקלים
סעיף:
והיזרבלח20 ו נו החו הטרד

מ1תניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ח0.5 1 ר ו ה ח גזר חירותי
ר ד נ י ח 101/475במוסדות

" . . " . ■ 
4047.5

ר0103 וזוו מוסדות 9117^1אבטחה

תלתידיס0203 74הזנת

ססד0303 לבתי ו/גהידיס 35/39663ל.ט1נת

חינוד0403 במוטדווו 1בטיחות 31

ורנוט0503 תלחידים 809241בטוח

ותזנידות0703 8רתים
ר ו הח1ל כת הער 61/844.5ב

לבייתוח.0803 1/260רזרבה

להתיקדות4003 רזרבה

ילדים04 94,477גני

והדרכה0104 2/257הנחיה

חובה0204 41,908גני

0304110000 חובה הדם גני
2700 בולו תלמידים

50,312ה&נהה

וגני0604 חובה גני אחזקת
רתוח ביטובי 11 חו1גד

כוו"ת0704

נהתיקרויוח4004 רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף.1
והתרבות20 ו ו נ החי 1זטוד

מותניתהוצאה ה1ונאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

0 1ל ז 1 ק י ן ו נ י ח
1

דגיו0105 1די יט חינוך
8"8 660500 בתוןת"ו
?"8 650693 170*1*266,957בתטח"ז

תהו0205 8נוח התות
התזה": 1/57013ובוגולות

ההקנוסות0305 2/506514הוראת

רדגוגיוח0405 ויזתות 1910י0ויים

1ול1ם0505 תלחידיס ק00ת
וחדות חי נות ו ובס .8/440י

חתוולים0605 1791תנ&ידים

ס8"ח1805

לבחי"ס0905 תיוחד ו ו חיל
וחיוחדים 69/667רגילים

הגגחאי1105 וו נ 39/634החי

איזר1205 מונו ו 6/610חילו

בדיר1405 ביסוד

ספוליות1505 קבוגות

ביזובי1805 זיר בתי אחזקת
2תוח .

יזדיוה1905 עובדי תורים
מבוגרים 5/178770בחילון

להתימריות05 רץובה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הר'*אה מותנית הוצאה

נהננקה

14,628

14,628

סעיף
והקרבות ן הת11ו חטרד 20

115,061

97,946

15,763

1,352

יייס 11 ה חטיבות 6ק

01 וזוו ו511 ו ו ח1נ 06 02
9"6 147398 תטת"ו
ן"זז 141860 חטמ"ז

הביו"ם חם11ות אחזקת 6ם 03
פתוח 111811

24113 תמח"ו מ1וחד ת1[1ו 06 04
י"8 23635 תטחז ,611

התחקב הבות 1מוד1 י 06 05
זט ניתות

וח להת1קרוי וזר1ה 06 40
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:
כות20 והתר ו 1 נ החי מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקר.

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

11 עיוני1 יסוד! נ ע חינוו
י 11 5311 1309,86379491 .5

ויחוד0207 8נר
עיונים בבתי"ס 1/372ותחינה

ונדוד707? ועות החהנ הוראת
סרורס 5710ו,3בעולות

רדגוניוה0407 ויזמות 1/003ניסויים

עולים0507 תלמידים 689קניטת

ונ'גולוח0607 נניס תלמידים
999מיוחדות

מדע0707 9וחר 977נוער

והנחיה0807 51237כקוח

ותחינה1007 ליהוד 8נר
מקזועיים סכר 145,279בבתי

ליוד1107 ברכי8ת הטתתפות
5,590םבנולוגי

5ט"ח1207

יחיים1507 ס:ר 3,100בתי

ים1607 חבואוח היחי ביה"ס
תלמידים 490 1,50277453,תטמ"ו

ם1707 י גר ו ל יסודי ל 11 ר ו נ י ח
חיוור ומרנזי 7,836עובדים

לימוד807ו 135,665*בר

לתלמידים1907 ומענקים 2,13810מלגות

טי2וו2107 לוח ו3עו עזר 118ודי
אדם 1.5נח

יסודי2207 העל החיוור קידום
חילוניים2307 סלד בתי אחזהת

רתוח ניקובי

כט"ח3007

להתיקרויןת4007 רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף.
והחרבות20 ך נ1 החי מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתוו"נ אדםהרשאה נח שיא

חי08 ו ב 8 י הת ו ו נ 95/350תו
# . ~ . ■ ~

מרכזיים0108 8וותים ל הו 1/26656.5נ

557אמרכלות0308

וחזבירות0508 349^62רתים

חורים0608 והוואהטכד תינור
*"מ 35/553 23/567ת6ח"ו/ז

ויסוז0708 כהות הנחיה
וגי כסיכול

זכר0808 בבתי תהיכה
11/173כנימיתיים

אזוריים0908 זולד בבתי 283תחיכה

ביתה10£0 החחוזלתי 37287.5ביהס

כרם1108 עין החמטלתי 1/06366540.5ביהס

אטל1208 י ת נ ט מ ה ה ביהס
ן 1ז ? י ו א י * נ 93ה 6710*3.5

כדורי1308 החחטלחי 91278536.5ביה"ק

לתן408ו יד הממטלתי 90537225.5ביהט

בדמה1508 מח8לתי 99189בי"ס

וחדות1608 מי וכעויות וז1זות 219י

וממגועות17£0 החקלאות הודאת
וסכים 1/514נ

ובתיס808ו נוגר תונזי
גובדיק 4/004לננרים

טכוח1508 לוח ורגו גור 807ט1גורי

לנח2008 מוחזהות ביגים 280תטיב*

לתלמידים2108 מלגות
ההתיטבוחי ר 150בחילו

סודי2208 י על לימוד 44/341/זנו

תלמידיי!2308 חת אחו
חי1ח וכני וזים 311בגב

החהלאי2408 במטה חוזר 500הוו

להחייהרויוח4008 לזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה והתרבות ו נו החי הטרד 20

1,005

3*441

2,057

17

704

ני נו י ת ל נ חינוך 09

מהגווגי לחינור תו0דות 09 01
וני תינ נ ו!

איזוריוח תבניות 09 02

אקדחיוח הדם חנינות 09 03

כט"ח 09 04

הסטודנסים נ8נת 09 05

ר ו חינ מוסדות 09 06

ות גהתיהרוי רזובה 05 40
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ס'ג'ו'

י בוח20 ויור ר ו 1 י ת ה מטרד
. מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהושאר, נח שיא

ביז1דלת10 וח טס ו ו!1 י ס

ו 984210.5^,64החי!ו

נדר 7י/י וטכוח סיוג
26,725הכורחנ1

.=.=.=

ילדים0110 ב11י וטכות 663סיוע

מרו0210 לי1י טסות 1 סיוע
ים 9,427היסורי

לזטיבות0310 וטכוח סיוע
386הביניים

העל0410 ר נו לחי ח ו טף ו סיוע
16,247יסודי

החיןונית הוווחה 23,07342תננית
, =

10.5
. = . *

חגוהה0510 יטובי 8,303ט2וח

0 גיל610 טללי 6ל9ה טבוח
4,065קריטיים

חחוחי0710 בלל הטכוח הע&הת
(7) 10,2054210.5הפגולה

חורים ל וחמריזים תמיכות
רתוח 5,961בעירות

~  ~

למורים10?0 ותמריזים תמיכות
פתול^ 5,961בעיירות

נוח זכו טיקום תכנית
ר ו החינ 9,239בהערכת

בונות0910 1 1ויהו0 תננית
ר ו נ החי 9,239במערכת

נהתיהרויוח רזרבה

להחיהרויוח4010 רזרבה
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
קעוף
והתרבות20 החינוך הטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ו ו700*24נוערו ט*
. . *

.58

וקדותיק0111 נהוג
24038מרכזים

מדריכים11י0 1,270הנטרת

סכר0411 בבתי חברתי חינ1ו
440120יסודיים

זוכר0511 בבתי חברתי ר חינו
יסודיים 2,760נ(

נר0611 ו נ 3,810חנונות

נוער0711 בבתי ח&ליס תינוד
/1111 0 ות ר 1 בחס 5,384ו

הארז0811 לידיעת 3,870חינוו

והמינות0911 מיוחדות 112ונות
9וני0 1,155בגופים

סלד1111 בנחי מל"ח בנולות
ומתנות נאותי 84,629רות

מדריכים1211 62הנטרת

480אמרנלות1311

י12 ו8דורי כיוונית ידיה נו ט
7,8103,5דדיו 81185.5

מרכזיים0112 ו8רותים 695ניהול

. " . . ~

38.5

והכהות0212 טלוויזיה 5,3513,495147תבניות

8ידור0312 49510הונאות

041 סרר2 ינתי רדיו 4וזדורי

1,26576אמרכלות0512

כו1"ח0612
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה נזותנית הוצאה

נהננקה והתרבות ו נו החי ח6רד
סעיף
20

נו ת 1 ח ג ח 0 ה 1 דים 1דד ת ד נ6 1,1

14.5

9,850

121

12

20

40

285

27*020

135

17,950

290 .

310

2*410

74 0

2,980

6,560

27,820י

ומירוחים גקות ו הו נ
מרכזיים

חוריס 8כר והוראה חינור
וחדרינים

זולים חווים קנוטת
מורים גהנזרח מדר8 בתו

ואחזקה הטתתףות

למווינ ה1זדר8 בתי קיניונ
חיוחדות ונבונות

וקירותים גקוח נהוג
(13.0) מרכזיים

למודינ וו 1י וימי קורסים
והוזי"ס היסודי ו ו בחי!

לעובדי עיוו וימי קורסים
(7.5) בכירים הוראה

מותוות והלואויז מלגות
סמיוריס לתלמידי

לחודים ת ו מ ל ח הט מענקי

מורים תות ל הפת קרנות
להתיקרויוי! רזרבה

0113

0213

0313

0413

0513

0613

0713

0913

/013

1113

1213

■(■£13
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקעיב
להתוו"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה והתרבות ך 11 החי ח8רר
סעיף:
20

52.5

52.5

10

10

672
=. =

22

134

94

10

162

250

40
. ~

40

1,809
=. = . =

974

64

^זרטים ודיווחי הזברה 14

ס"ה ההסברה חובז

ו8ירוחים מטר, נ נהו
ה&ברה ,חרכז חרנזיים

14 01

תערוכות יה בסנ הסבור, 14 02
אווהוייס 221ועזרים

הוזחטנה0314 וגנתון 133כוסומים

הגרביח0414 בקרב 45המברר,

יח0514 תהלכיזי 49אירוגים

57סיורים£014

330אמרננות0714

הסרטים 590וזרות
=# =

ו&ידוחיס£014 סרטים תכנות
514מובזיים

12אורכיות14ז0

יהסכרה ות 8ו1 פנויות
הסרםיס ו/וירות

14 10
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סע'ף
והתרבוח20 ר החינו גז&וד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ו !תל נ תר מבוגרים ו ו נ י ת
33651,1/010125ועתיקות

ואומנות תרבות 95244,233,5מדע,

וגירוחיס115ם ניהול
וזרנזיים

= . =

457

.  ■

17

מדע0215 מוסדות
ואמנוח /50525תוגות

נעם0315 ות ואוזל תרבות ת ו נ ו 357פט

לחרבות0415 הגבורית המוענה
ות נ באח 1184

וקר0515 ו וי נילדים 564תיאםרוו

תורנית£015 8956/214תרבות

ואחנים0715 ביוגריס 415תמינות

במתנ"טיטחדכזי£015 תמינה
וסלווס נער /1409תרבות

זיבודיוח15י$0 4351/2.5סבויות

מבוגרייז חינור
263
= . =

1,002"י
=. =. =

36.5
. =. =

מרכזיים1015 וו!ירותי^ ףיקוח
"א ב יא 3771716.5ט

בעברית1115 וסרסומיק עתונות
34390סלה

הל9ו12151 להוחלת ■,5781אולפנים 350

ל1315 11 תר ו תבו1ריח ת נ דר ה
הבערות 9601/54520ביעור

וארכיאולוגיה 121עתיקות
 

2,6


55


מרכזיים1415 וטירותיס נהול
נ"א ו!יא

.

838

.

55

ו*מורו1515 עתיהות על 295פקוח

ארניאונ)1יוח1615 933חכירות

המדינה1715 עתיקות אוגר
מדנייס 366ופרסומים
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
והחרנוח ו נו החי מ1דד

ס'>יר:
20

ר 4 .5

14.5

23

28

יו

35נז,3ר

400

2,025

10/610

אתונלדת 15 18

נהחיקרוווח רזרבה 15 19

בחרבות מיוחדות כגולות 15 20

זרותו ר 6

וחים ווזר כהוח 1הונ* 16 01
מרכזיים

וחאחנים הדריני! הנטרת 16 02

וטירונים ספורט מנעלי 16 03
מרכזיים
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף. הוצאה

בהכנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

גנוילה21 657,.<4?33/37יה"ניה
=====================

לילי01 בעולה 1/310תחום

ולידות02 בתקגינהח הטווח
גבוהה ר. נ כ ט ה 653^315/59844ג

ת03 ו י ו בפס 51/460ה&תחכוח

ת9רדיס04 עם ת 1 י ו סט
אחריח 8/360וחוסדות

וח05 להתיהרוי 11/650רזרבה

לילי01 כעולה 1/310תחום

ו0101 ו יחלל הונדה נ ה נ י 11

11 נתקן 1/310ו

בוןקוילהוזוזדזת?0 הזחחד
גבוהה 315/59844/653להטננר.

בתהליבי102: ה1תחפות
302/01044/653האו1יבר00<(ות

חוטדות0202 בתקזיבי הטתתפות
יהיובלה יבר0טאי€ לאאונ

13/588גבוהת

בבגולוח03 51/460ה^תתכות

ות0103 ו וזו חחגר 7,830"1נולות

סט"ח0203

אהדוזיוח0403 קדם ות 1/575חנינ

לסטודוטים0703 הסיוע 7/880חדנז

הסבילות03 34/125הקצבות
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
ס1יף:
גבוהה// נה הטב

מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

יח04 ח8רד ת~1י\ 5ו1ו1ו
אחרים 560*5ומוסרות

לתואר0504 לימודים תוכנית
נוד 1 נם 112מו0מו

בחקזיב1004 הסתתרות
למדעים ת הלאומי 668האסדחיה

רבואיים1104 ב&חהרים 780*4ה1ותת:ות

תקבוואוח1204 בהוראת 116הטתתכות

בחכויות1304 לחוסכים הלואות
גבוהה להטכלה 2חסכון

להכטרת1404 במסלול הטתתכות
אלקטרוניהה 683*2הנדסאי

ות05 להתיקרוי 11,650רזרבה

ות0105 להתיקרוי 1רזרבה 1/650

דזןזח י1ווילי ת6רד סד2297,3 3>:6יו,ז■ 67
= = =

כלליים בעולה 20112051"?תחום

דת02 15,75687843.5וזרותי

דתי03 והווי טבוח ■1,2366127

תורני04 ד וזו לי ו ר מחה 58,530619הלכה

ו05 תודה,חינו לימוד מוסדות
הלנת תורניים, ותרבות
ת 1 נ וחגיי ויהדות תורה
, יטראל 13,240מורטת

דחי06 5,052228.5טבוט

3,295רזרבה07
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת 'תקציב
■ סע'ף
י22 חי ו דת לענייני 1זי,'רד

מותניתהוצאה ה1זנאה
בהכנסה

להתו הרשאה אדם"נ, כח שיא

ו.לןי ולי., .2 נם 0ייחח 1?,
. . ^

ל' ,'" י י י "
■ ו י י

"נר0201 1964
, , ו ^ ו_; £ '

. 51
/.י י .

1101■ רונזייס ס י ת ו ר 'י120פו ■י"

ות1201 י1671א1/ונל 1י . י ;י".* י י.

ו1301 ו ב י ,.ז/70ה ,. ,,
1י1* ייי

,

ד2€71 קורדתי ,5ז755.
. . ^

75",י י:

. . "
, ? י! ... 1 .... ■ .: י: ;43.5

י202^ ; 9נו ■660.

 1

;;,,28 " י י.
": . ו.

. י ו י ו י

ז

43.5

1202! וח דתי ות ו^11111126612 ( !,,11 י: ;:ו.י י1 י 0

1302! דת טווחי
מוהזהים ,296.1ביבולים

1 *י

11■

. ~י י י

י י 1 .

יי . י י ו

? י ,י.: * 1 1י:

14

15

02

02

ובנות ,

י ננסח בתי י1061י

4

י.'../ י .י י.ו:■"!. י: . י:

16021 דן. ותהואות ו 103גיווני
ייריי1 (* 1י 1 וי י.1 י

' .

י1702 1נחי/ 74בתי :..■.■....י

2102] י י ואססקת יגור
י ,. י ות ח:8י
יי! י

148
.■

2

~> 1 1 ו* י 1 [ י ;1 : 1

"י, ז.יי;

0

2202
{ ,

/ הד1!ה חתיטי חחסן .8?.666

ילמראזם1102 דת טו1תי |107
י.1 י1 ו ■. 11 1 1 י . ו. . :;. 1ו

לדרוזים202י דת; ■64טירותי
ז * י. י

7 לחוטלחיף702 דת 06841וותי י176
י. י. ג י .י1

< . י י\י י 1 1 ו !

, 1. ■ ו| .חי.

לנוזריה3402 דת ■146*רותי .1 1י ]ו י ■ יי י יי

י502י 11י0 וחר "{ט ות טווחי ;

י> :
1

14

/

1
:
ו

.1 י ■ .י ■

80
ו
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

דתות לענייני תוורד 22
מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וקו והווי ח נו ט 27..23661,זלס

'1נר 03 0232327

בה והדד הנבדה 01 11134

דתי הווי 03 12123

וגריח בנוליס טכונ 03 49127ן

חזייס דתי ו חינ1 3מ 1592

הגויה 0!! ס י ווו ק 03.1 68?>

קד61י1 ווזות מק , 03 21385

חודוי רימוז ו החקר הלבזד טס7'י/?5י5^ קיד■ 

6נו 04 0227919

סדות ו בה נוו1 תו/י 04 11
תורניים ס י ר 11 י ו! 53,771נ

1י."ו0 חי םיז ה13 הבטחת 04 21
נונייח 2/922נאבוני

יזלמידינ ותמיכות חינגות 04 :250?

יס רנ ו ח נמנולים תחינו;/ 04 22720

וחוגצת הוגנים ל1נות 04 31
1הרבנות 86

ולווודי הסדרה הדונה 04 32
55יהדות

אחרנלות 04 33257

1זנ1נוין נ0בי 04 34
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננקר, דתות י נ י 1 נ ב נ מטרד
סעיף
2 2

?27 .5

228.5

13,24 0

ן דדה/תי11 !> דד י!/ ז ת ונדו ת 11
הב5ת תורניים ותרבות
ווונייווח ויהדות חווה

יזראל חווטת

?4013/

/5?5ם

5454/

33

16

176

2

32

2953.'

3,295

82

תודה, לימוד מוסדות
ייס, חורו ות ותר1 חינוך

ויהדוח תורה הכ*ת
י8דאנ חור"ית ות 1 והעי

אקרנלות

05 01

דחי ¥דוגד 06

טנר 6ם 02

הדיו בחי הגהלת 06 11

רבוייס דיו בתי 06 12

הדיו בתי אמרבלות 06 13
ים י הרבו

ודרוזים טיגייק דין בתי 06 21

06 22

רזרבה 07

להתיקדיות רזרבה 07 01



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה

926.5

109

58

718

129.5

518.5

1,165.5

70

75ל

1,184

453

0384,

3923,

281

9611,

10,249

4588/

756

17775730 □
= 5 = = = = = 5 =

21,925

958,500

3,288

15,444

15,116

15,601

63,289

13,207

20,416

117,303

9,211

וחה והרו העבודה ד ר גט ?3

כללי :עולה תחום 01

הח*רד השתתפות 02
לאוחי בביטוח

הייזור בחנוכת לעולות 03

והכוונה וו תכנ אדם בח 04

התנטוהה טוות 05

ום ינ, /ז 06

וםיח תהי להכטרה אגר 07

להלגר הטוות 08

ויות רעיל יטוח ו 09

וחברתיים איטיייז טוותיס 10

חנותה סר ד ל ו תקון טוותי 11
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים

סעיף:
והרווקה23 הענודה הטרד

מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

י11 !1 נ.ל * ו ז! 111 ב 21011^ 1 , *יי £ /1ל ו 0^49א . ל

חוזרד1001 תדנזיים טוותיס
1,48550ואי1י

תהגיבי1101 1418תכנון

ואירנוו1201 ו 1,47439547.5מתו

נדחוגרליה1301 622מונז

ואדריננים1401 מהנדסיס 40633וטום

ודוברות.1501 291155הסברת

05178148.5/?א&רניוח1901

1163650זברות2001

ונהול2301 תנגוו
טו"ם2401 נטית ה

םובדום2601 יהל8רח וזרנזי 61 ב
וי] התבדחו 1,47953920נטרותים '

אמרנלות2901

נ3101 ו ה נ ו 111 נ ת

טירול3201 י בד ו ננ הנטרת

וזו3301 נ מדווב1 הנטרת

ות3901 <>\ודננ

ואוט 238הדרבה
= # 

6
=

ואו"ט4001 2386הדרנה

מווחדום 646תבקידום
=. =

5.5
=. =

בונלאוחווס4101 4781.5ק^ריס

?ובור4201 1682מוסדות

וייטתום .למטוםום 12?1.15רותיט

וטטחום4301 למעוטום 15512טורותים
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק1"ף:
והרןוחה23 העבודה מ8רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

" ו ד י ה ו ן ד נ כ ת ר מחה
1תיס ו 8743

= . =
9014

קידוחים5101 וקידום 499906מתגר

אדם5301 נח נתנגוו 2448הרווית

ירו'זיים \וחוזיח לטנה
ו0 1,374125.5והדר

ונהוי6201 1123.5תננוו

1,324101והדרום£601

43821א1!דנ(1ת6901

והתרכז אביב 2,279207תנ
= .=

ל7201 1 ה ל ו 1628תכנון

ולקוח7801 1,646162הכוונה

47137אחרכלות7901

חי0ה מחוזית לטבה
2,151והנפון

= . = * =
200.5
 . = . =

ונהוי201* 1024.5תכנון

ולקוח8£01 1,693169הכוונה

35127אמרכלות01ז8

1 הגול רמת מחוזית 13לטבה
 =

1

=

ונהול201? 131תכנוו

כחוסדוח ות6ה נהל י 167420מ

במוסדות9401 וחמה 167420מינהל

וזח501ז פ
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף.
וחה23 והרו ודה הננ ח1וד

מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

ד2ס ר רימוז ■187ןתלות
(אוחי ת ו 13 < נ /?50095ב

וקאירים0102 זוהזה ,57079קיגבאוח

ל(כים0202 /154113קיננאות

ילדום0302 /471436קיגנאוח

וה0402 סי ו ובי לא קינבאות
וחדות /98914קי

טוגות0502 /7941הוצאות

/587.54וזונה0602

ה0702 ס 1 הב תנטחת /866253חוק

מוהל1002 /0694הוגאות

ילייזור05 1ח11דלה 9מ2537/4531בוגזלוו? 

ודר.10.03 נ ג 31514יתקי

/ויתולי1103 22214איגוד

בטיתוח1203 על כיקוח
דה וגנו 69217881נ

חזסוהתית1303 לנטיחות 75?32יחידה

ליריוו1403 נמנוו הטתחףות
והילוד, 0.העבודה 691"

ייזור1503 לףננולות 958רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
סי>יף.

ותה והוו ודר, ה5נ מטרד 23
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ ארםהרשאה נח שיא

וו7לד1ו71 זדדדור <)ד* כת 3,4444,03ר04 555

ב10ת אדס ננח היחידה 04 14
53235חירום

ואזורי אדח כדו הנו.ו1ת 04 15
1,3342912כיתוח

ו"ים נתנסוהת היחידה 04 2211,79010

להחזרת כגולות 04 י2
מחו"י 50091יטראליים

לחלינח הקרו ה8תח. 04 26
4/000)אבטלה

להת.ייהרות רזרבה 04 271,298

טוחןהזדנקדזןז; ■*ור,5ז05
. .  . . ". " . נ "■  .

9רות מרבזיי^ 8רותים 05 17
גר, ו ס תו1 9483221ר.

והה ס וו וו טרות לטנות 051811,993436515.5

אהדחאים לחעסוהיז ה&רנז 05 1965353.5

ת/זלו&יק חדור 05 202,13167

אחרנלות 05 211,09175821.5

והחי י'זט ליעוץ חרנז . 05 224 2,63539.5

2ט"ח 05 23

87



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף.1

ותה והרו ודה העב הטרד 23
מותניתהוצאה הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וס 311 061 1!60124/ל
. * "

1 5.'>י?

למרכזי 1וו1בייס ס ו יק * 06 19
ם ו 161/4866נ;

לףוגבליס הקנועי אבחון 06 20960459

בפנימיות גנים סדור 06 211,094

י&יהוס הטתת.בסיוג 06 22962

מוגנת 9,900תגסוקר,
.=.,

149
= . 

4

המ6ה"0. 06 246,474

בנווד. ו0י2וי 6יקוס 06 623,4261494

לחד8יס קמ18תי מעון
ח הו ו מה 32 2363311.5ניב

ומיפוי ר חינו 06 81

~ . י"

11210.5

אמרכלות 06 2£1241

המנון הפעלת 06 6333

לנכים ממ&לתייס 9639549מעונות

סימון ן 0 מ111ן 06 843474312

1י!1יה נכים מטון 06 856164737

טיקוס רזרבה

03"ת 06 86
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף;
והרווחה23 העבודה מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וגיח חהג להנ9רה ;.5וג39^/63אגף

מרנזיוס 66/649758156ווחים

תיוגף0107 מטה

~ * ~ * ~

816

. "

32

רדגו11יס0207 91טוותוט 540034

חהזוני0307 53724ףהוח

מקגוסיוח0407 6145719בח1נות

חטחנא^0507 46723וטו0

סננאים0607 הנטרת מטה
91222923והנדס^יס

וסר0707 נ הנטוח 7ו1/881חטה

^קדמאיס£007 928חסבת

למבוגרים מהגוגית 7/260595362.5הנטרה

וזמקיתיים0907 הנטרה מונזי
5/734למבוגרום

= ■ 

455

= . = ■ =

322.5

תחבורה7^10 נ"א
1/52614040א*רוד

בלזו11 נחנוגרים הנטרה
נומי ונווג חוו 49/380608גורמי

למבוגרים1107 קורסיס

. = . = * =

5/569

=. =

565

ם1207 י ד ג ו ב מ ל ת ו ע י ס 1/001נ

וסלואים7ס13 הודטאיק הנטרח
תלמיד 10/91243פר

יללי1407 נוגד 1/320הנטרת

למתבגדיף1507 ורסים 170/!?ה

8/035חנינות1607

תסמייתיח1707 ספר 12/000בתי

ל^וסר07?1 הקלועי 2,377אמון

וזה!ועית1907 הנטרה רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה והרווחה הענודה ד ר * ת

סעיף
23

5.ע6ו,ז

11

11,7£7ר

27

910

217.5

307

2,288

1 87

37

7,230

176

?,468

11,57?
316

13,067

5,538

63

20,06

3,000

17,416

ל1וף1ד הודורת

מלנריח אבחון
לטייח

ובית1 קהינתי טיבונ
ת ו 11 בחזו ביתו תוז טכונ

ו^רסיימ גי1ווי1ם

ווה1( תכנון אמרכלות
נמלגריס 1.1 תוגונ

וטיפול ו חיגו
אמרכל1ת

המעונות הבעלת

וח להתיקרוי רזרבה

מדיירריחן וון ו* י ו

0 5

08 50

08 53

08 55

£0 56

08 59

08 70

08 71

08 72

08 73

08 76

7ס

ט.ב.א. 09 01

להתייהדויוח רזרבה 09 02
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
והרווחי,23 העבודה 1ז6רז

נזנתניתהוצאה הוצאה
נהננקר.

להתוו"נ אדםהרשאה נח שיא

וחלרחייט או&י^ק 1^ י ת 1 1 ווש 1'* 30 נד57

ב8ר1חים דו וארג תכנון
24,124445וזסוחייב

!זו,ו\!יות1310 ברטויות 23,585ב"א

לר8ו*'ת1410 ומנהל 4473אר1וו

92422הדרנה1510

הררט לרוותח הטיות
3651214*10וה&טגתה



2210. כננייות 114תגינות

.

ולוא"ס2310 /ודוחים

דיור.2410 857*81וותו

לחזלהה2510 ו10וע 54539*6טלול

כחמלחה2610 גוגיאלי 689*1טפול

ונהול.2710 16045תכנון

וסר ובו בילד 2551/8987*58טכול

ביתי10?3 תוז 5101,91£*44טבול

ב*חי3910 גהולתי 1047*13טבול

ת4010 2417אהובנו

בזהנים וםיכול 5046.5*814,9776יקום

ואחדללוח4110 ניהול 8946,5תכנון

ביתי4210 חוזי 500*8516*7טיפול

וליתי4310 גהילחי 037*7טיפול

אימון
. =.=.=

1*40930

ליחי5110 חוז 97טיפול 2.

רע/ם5210 לאי&וז 1 1929.5חננו

בחירים5310 1111 1216ח

ואוויריות5910 נהול 1244.5תבנוו
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

והרווחה העבודה מטרד
סעיף.1
23

3

3.5

6

4

2

5

ס6?
". . ~

1 82

78

7^512

385

46

7/081

401

401

האזרח זכויות הבטחת

דח יאז וגנוז ת 1 כ ש ב 10 62

עדר ועדות ו 10 63

חית נ נהי עבודה

קהילתית עבודה 10 72

ושמרניות נ ו ה נ תנגון 10 79

ות וזנונ טיקום 10 61

להתנדבות היחידה

להתנדבות היחידה 10 94

רזרבה
=. =. =

רזרבה 10 95
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף

והרווחה העבודה מגרד 23
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקר.
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

חנותנו ונועד ון 1711 מרוחי ו2/יייוו :ט10 ג/

וניהול ן ת1כ11 11 20

נוגד חוקרי 11 2124

חקוחררים באסורים טיפול 11 22

נוער מבחן 11 231385.5

מבוגרי? חבחו 11 2422213.5

ל&תיס מטה יחידת 11 ו2545

נוערח?תני0 81/69668765י0ום

יס תמ'זלקי מבתנ"ים 11 321,112

= . =

87ג

. 

60

חסוהייס מכתנ"ים 11 3442884

ננהוי תנננן 11 591562165

במלונה 367נוטר
=. =

295

בנזירים ג נטפו 1רות 11 64367295

במגוקה 7504נ!1רה

בנעדר, נט^ול 8ו1ת 11 05

= . =

7504

הנוגד חסות ת 5,969ר/ווו
=  = . =

40281
= . =

1חוסים ביתי וזי ח טבול 11 661,099

ל ונהו תכנון 11 6840219

וטיכול חיננו 11 712,57816203

אמרכלות 11 721,87359

המעונות הפעלת 11 731724

להתיסרווות הרזרבה

ות להתיקרוי רזרבה 11 74
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חרשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב

5.ו0/^

יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננסה

356,29/

1/081

563

301/703

21,194

11,763

2,433

17,560

421,5017

18,646

9,424

21,351

60,556

74,834

36,200

99,852

77,850

16,08£

5,979

הברחות \1טרד 2*

י כיו בעתה תחום 01

חק!ו1ית הנטור. 04

אי8פוז 6רותי 07
ננניים

טנלולחחלוח 8ירותי 10
וזחוטנות

טופוי טרותי 13
ניאטוי כ0י

הזילוו נריאוח טו1תי 16

למוסדות הגברות 19
יח 11בווי וכואיים

ללתףליס ובוא! נטוח 21

גהתיהרויוח וזונה 30

זנו להסנתי רזונה י 31

487

203

.51,428

1,733

3,065

.52,096
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הושאה מותנית הוצאה

נהננקה הבריאות ח1רד
ס'ויף
24

.597

117

9

.5152

69

18

.56

.54

3

10

464

573

44

3,246

4,326

2,896

י 723

3,528

227

84

1,014

53

110

1,939

י נ1[ כ&וגה תהום 111

הגהיה 01 01

חרנזיות כעוגות 01 02

לתווים וניבוי חיח8וב 01 03

חולים בחי מה6וב וזיבה 01 04

ח 1 נ א71רכ 01 05

אסב0ה 8ו1תי 01 11

וומחות טווחי 01 22

וניסוח ויטוי 8יוותי 01 23
יה ולואי חק5ו1ות

וסקרי] מההרים 01 32

יורורתי למידס יחידה 01 34

רףואיח  ברא יחידה 01 35

רזרבה 01, 40

רזרנה 01 60
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה לז1תנית הוצאה
נהננקה

9,424

194

1,780

3,260

43

505

142

396

50

291

214

455

602

27

?84

453

64

306

356

הבריאות 1זטוד

ז זדי ו מק* הנזרה

סעיף:
24

זס

הבטוה 1112לו.ת 04 02

ספרדי אדם נח הנטרת 04 03

התחתית ת ה ס ע ה 04 0?

טולים ר,נס3ת 04 09

זינייס ווכאי הנ8רח 04 10

בחכניוח הטתתנויות י 04 12
הבטוח

ולח לאחיות טפו בית 04 22

לאחיותרחב"ם ס:ו בית 04 24

דנ0נוווזב" לטכנאי ביהס 04 25

לאתיות סבו בית 04 26
חידה ח\ו<ולתי גיווני

 לאחיות סבו בית 04 29
חדרה מטיוס ג"8

וו"8 לאחיותי ספד בית 04 :0
ורואי טינבורן1זונז

חלאביב חמטלתי גיווני

ביה"ת לאחיות סבו בית 04 34
תלה*ו1/ו

רוטגו לטכנאי 0:ר בית 04 36
תלתמוחר ביה"ח

וו"יי לאחיות ס:ר בית 04 40
גיבורים תל נפם11 11

לאחיות ס:ר בית 04 42
הווכא אסף

זויריו הדובה מונז 04 44

לביזיוסרףיה סבו בית 04 46
המווזו תל הווףא אסף

אוזהלוו לאחיות סכו בית 04 50

7ס7

36.5

5^3

7.5

18

3

15

12

26.5

26

1

12

15

3.5

9

18

67

76

48

101

99

53

4

42

27

46
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק'ג"ף:
הבריאות24 מ1רד

מותניתהוצאה ה1צאה
נהננקה

יהתח"נ אוםהרשאה נח א

אין"יו! י יו 1 ?וד
.428*70351*351301*21בנליים

30219הנהלה0107

חונזיות0207 19044010חותנות

ףחטלתים0507 בתיתול.י0 טווחי
ייםחת&לחיים 378*479298*20לגיוונ

א8לוז07 י ת ו ר <!ו 380קנית

ונלת1107 זיו ע"ז לים ח1 בית
( וויסות 355*20)1385599.

8מווה1207 בה חיוו 7חדי

לוריהסבריה1607 חולים בית
מיטות) 163)795330.

והריה2107 חולים בית
חיטוח) 330+7)795635.

רחב"ם2607 ע"18 חולים בית
1זיסות< ?16*50) 537*3851תיבה

חחטלתי3107 וי עירו חולים בית
חיסות) 375) 119693חיפה

יכה3607 הלו 1"מ חולים בית
מיסות) 7ס1586(14*348

גירווי4107 רכואי 1זובז
ירו תלאבינ מחילתי

חיטווז) 954*77)40551,933.

51071"5 7כ>*> מובז
ה6וףר תל וזיבא "ו ד
היטות) 1192*120)50052*349.

וולר0וו■5607 ג"יז חולים בית
(ק3*400) גיבוריס .3645896תל

להתכת.הילדחונוו5707 5תחנה

ע"61079 ביתתולים
ו גרייי וכא הו א0ף

(517*140)3641*145

71

76

07

07

ברזילי 8"1 ורואי מובז
יזיסוח) ^??*40) אטקלון
הוותיקה העיר ביחחולים

חיטויז) 40) יוומלים

?945660.

97



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
ת24 ו א י ו ב ה ד ר 011

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהושאר, נח שיא

ו7מחווח10 טיב טירות!
00,556ממו8נ1ח

. . " . . ~
733,ו21,194

 . . " .

1227.5הנהנה0110

מונזיות0210 5,789636חנונות

א&פוז03.10 י וזרות קנית
מיטות 313938,6544,487

1,334וזונה0410

פוימ11101 8"1 תוניס בית
!זי0ות< 194+8) 1,2583,910214חיכה

1ויא0ויפודס2110 מונז
חיטוח) 945 ) 5,3251,235491.5חנה

נחויה€110 גו1*>טו1 מונז
חיטוי!) 551*10)4,049815304.5

מנבסה5יד2710 טוותי
1חויה גוואטוי 27.5מונז

וח3110 נמחל חונים בית
בך תמוטנותכודס

מיטות) 95*25)9421,652110

'זמואנ3410 ע"וז נים חו בית
יגזזב באו הוופא
מיטות) 320+8)7,641348

ם"י3510 חנב0ה טוותי
הרופא י א ו ח ס 9" 11 ביה"ח

יעקב 12באו

ראוזוו3610 גויאטרי מונז
( וזיטוח 240 ♦ 25 )2,298243152

יוו'יולים10ו4 גויאטרי מונז
( מיט1ת 80 )38857550

הנלו4610 ע"'ז ביתחולים
תיטוק) >0י 39716ירושלים
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

הבויאות24 מ8דד
מותניתהוצאה הוונאה

נהננקה
יהתח"נ אדםשהדשאה כדו א

ו ^11 נ. י 0 טווחי
74/83411/7633,065פסינייוטוי

.393578הנהיה0113

וזונזיות0213 1/759לעולות

א&ףוז13י] 6רותי 17/5079/85קנית 8

להתייקרויות0413 835רזונה

0613 831 וחולי חונים נית
!זיסות< 474 90) .7/2141605375חזרנ

ענו0713 הוףמ לנויאות תחנות
ל. י הו נ 36625ו

ווזוזים1313 ניתתנוים טיפול
לנו 943נניה"ת

ה1ףט1513 ננויאוי) תחנות
ווזנ"ם לי"ח יו 1156חיכהעל

הורו!1,613 לנויאות חונז
הנוחל טיות

\זיםות< 273*56)4/5341735239.

ליוד1713 לט5ול ח10ות
חיכה .12857וננוגו

1ףט2113 וחווי ניחת1לים
חיטות) 634*20) 1זנ8ה 6,910420413ט1נו

חדוו2213 ה1ר9 ונויאות ות 1288חחנ

£2130?1 וחולי ניתחונים
מיטות) 3/707128192בווסיה(10*305

הלףט2713 לבויאות תחנות
.18313נתניה

לבט3113 לחולי ניחחונים
חיטות< 110*25 ו( <>ו ה ו נ

3613831 וחווי חונים נית
היסות) 620*75) 9,0924575503בתיס

תסחיח3713 לגחילה תונז
ויףו קהילתי וזונז 34818ויו

41 ח^סוח)13■ 18) ירו 483ח113

י13י4 כויין קהיותי חונז
הנפזייו לבריאות

יו£< חיטות 50)1/22315.563
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתחייב הרשאה מותנית הוונאה
נהננקה הבריאות חטוד

סעיף
24

ה1ר8 יאוו לבר תחנות
גו/ודן

זדדר

13 46

13 47

56

262

6

190.5

?.5

36

132

125

6.5

10.5

199

12

11.5

170.5

138

153

57

73

131

816

4,970

94

3/530

85

534

2/273

220

138

239

3/549

258

.192

3/354

ה1ר8 לבריאות \זרנז
מיטות) 335+15) יעקב באו

לטחים במתתנוימ טבול
י1קב באו בביה"ח

הורק לבריאות תחנות
יעמב גאר ביה"ת

הנפ* לקולי חולים בית
יזיטות) נסגיונה(60*165

הורט לבריאות תחנות
דיונה נס

אוגי הנל* לבריאות מרכז
וחלה הסוהר בית ליד

חיטוי/) 50)

1מ! לחולי חולים בית
(160 30) 8אול נכו

קהילתיים טוותיס
מ*ול ניר חולים בית

(15*15) יווטליק ת1גוו

ים חסתיח גחילה 1זונז

נר8 לחולי חולים בית
!זיטוח) 261*20) איתני£

קהילתיים טווחים
איתניס בביה"ת

הלף9 לבויאות תחנות
יוו8לים מחוז

הניי לבריאות 1זונז
וזיטות) 210*50) באר*ב11

£413

5113

5213

5613

6113

6213

6313

6413

6613

£613

7213

6113
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ץיף: ס
ת24 1 יא הבו מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

\>זי11ו76 וו 1 י* 11 י וח ע0:</6גוזד

73027.5ו2,5הנהנה0116

מרלזיות0216 1/796770.5פעולות

וזח16)^ נחג היתולי!
הריגה ו'זללוח *ויד 56611728.5זהום

לבדיקות1116 המנון בטוגות.
בת"א לנהנים 36315923רפואיות

ילדיקות1216 התנוך כעולות
בחיפה לנהגים 665.5רפואיות

לרלואה1316 ו ו כ 0 ה
באנולניר 5.ו436433מ/ופטית

לתקיוה1616 המלון
רפואה המרי 35529238ובקולו;

הזיבור2116 בריאות הנבדות
אביב 57£7736בתל

מרבזית2216 מעבדה
ת8ווזר 1תל 6955138.5לנ1יפים

ירוטלים2616 תרבזיות 8511243מעבדות

הילד£216 להתפתחות הגונז
27817.5בירוזלים

ואקווה3016 גזרה תחנת
ידו*ליח עתיקה גיר

ה1פו1 ד ו מוז לריאות 5/791223355לטנת
_ _ = . =

מונוות3616 ופואה 4/010223267טווחי

וזהונה2816 הריח בריאות 33925תרלד

תמוקלות3916 מחלות 1005טירותי

1/34358אמוללות4016

חיפה מחוז בריאות 5/828490789כטבו/

מווזוח4116 ורואה 3/874390טוותי

= . =

282.5

הילד4216 להתפתחות 16111תחנה

גרביה4316 אל  33610018.5מרכאהבקה

חמויילות4416 מחלות 1608טרותי
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חדשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב

ס'גיף:
הבריאות24 מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ואמרכלות4516 ,>!^7

וזוווז בריאות נטנת
3,617235238תנאביב

חו51ת£416 ר?ואה 2,624טרותי

= * =

235195.5

היוד4716 נהחפתחות תחנה

חמוקלוח4916 חחלות 81005.5רוחי

ות5016 ל כ חר 69337א

המרכז תרווז בריאות 5,796195לו1נת
   = =

ווו51ת5116 רכואה 4,403195315טרותי

\!!זו8לות5416 מחלות .100טרותי 6

1,29363אמרכלות5516

מחוז בריאות לטכת
1,42020483.5ירוטלים

ונוח5616 מו רפואה 90320456.5טרותי

חזוקרות5816 מחלות 252טרותי

ואדי1וז16ז5 קהילתי 301מרכז

46224אמרכלות6016

היקרייםו'רכז טרותים
אטהלוו ברזילי 1,345רפואי

=, = . =
6789

וזוועת6116 רפואה 1,2356780.5טרותי

היוד6216 להתפתחות 1108.5מרבז

הדרום מחוז בריאות 3,28497186.5ל*כת

וזוועה6616 רפואה 2,23997141.5טרותי

היוד6716 להתפתחות 1559מרבז

תמוטכות6916 חחלות 402.5טדותי

85033.5אמרכלות7016
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
יהתח"נ הרשאה נזיתנ'ת הוצאה

נהננקה
ק'>יף

הבריאות מ8דד

11 י נ ח נ 1 חונ
יכו ויאה

ח 1 ל חת ח
ווללטוו

דיוי7116 ווזעהבאבחוו

#7!י1ת7416 מ1ינה ת 1 נ 1 פננ

אחונלוח7516

ב"ח תנק"ו

79

79

106

106

12

5

3.5

3.5

55

55

233

ורת בי"ח תנח"ו

חחיוחריאו לרניעח תחנות

66

79

88

16 79

1 ז5ו ניונת תנמ"ו 16 80

חילה ל8נח תלמ"ו 16 81

חרנז ל8נת תנמ"ר 16 82

אקקלון לגינת תלמ"י 16 *4

דרום לטבח תל1ז"ו 16 85
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מ1תנ'ת הוצאה

בהכנסה הבריאות מי1וד
ס'ג"ף.
24

17,560

17/560

99,852
וסדות ת נ ות ה8בר

ים 5יבורי רפואיים

470

10/380

16,325

72,677

77,850

77/850

16/808
. .  . . 

10/748

6/060

5/979
."*.."*

5,979

חולים בקורות כוי/ תמי

הוייס בבתי תגוינות
ים יבורי 5

בארגווים ת&יבות
אחרים. רפואיים

ותוותוח עזבונות

במורות לתחינה רזרבה
חיוחדים ונוטאיח חולים

^9

19 01

19 20

19 30

19 31

19 50

ללתיכים רכואי בטוח 21

לותתכים רפואי בטוח 21 10

להתיקדויוח רזרבה 30

טבר ות להתיקרוי רזרבה 30 10

גויות להחיקרויות רזרבה 30 20

זכר להסבוזי רזרבה 31

8רר להסנמי רזרבה 31 ס1
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חרשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח ש'א יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהכנסה

62

" .

3.5

22.5

28

סק5

800

קס3

789

11

7?,755

23570,

255

38

994

4201,

6861 8,

0119,

01740,

69

105

לולזט זז11זן17ם 75

לנכילו תגמולים 01

הנהלהום11

אתוננות1201

רל1א21011 ו0ק1ם נוכ1נ
בנהגים מנחמה נני

חו220 ו ה 1 1ו ה ו ת1מ1ל1ם
לואוייז מלחמה ני נ

ורואי3101 ומי0וס טיכול
הנאןיס ודימות 01

1נ3201 ח ו והעלה תגמוליפ
הנאזיס ודיבות

להתיהדויוח3401 וזובה



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח '*"א להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננקר.

171711

244

434

126

194

139

212

421

350

והטילון הבדוי מטרד ^7

חמה01 ו18ו1ח1 22,700הנהלה

11יח03 זיר נ!יה ת נ 1,670הבע
נירית05 נבויה ה&ינהנ

תד8יק 11,540יט1בים

לדיור07 סובסידיה
90וזרנה09

מע"ג11  כללי פעולת 560תחום

180בניני12£

15,660נבימים13

והדוחים14 וז ביג יחידות

106



חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
ק'גיף
1ה8י.כוו29 הב.11וי ח8רד

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ת01 י ככד ו עירונית םםנ26,1בניה

מחה01 81ירוחי 22,700350244הנהנה

1חטה 10,600350נהוג
=. =

121
=. =

ה1ז8וד0101 1,37057הנהית

טכנולוגי0301 ידנ 280הכ1ת

לינוויים0501 8ינו1יק 820דיטום

בניו0701 חומרי

הגבנניס01ז0 3503ר/זם

ארגוניות1101 ופעולות םו940מהפרים

נירומייס1201 הנברה

7,19049אמרכלות1301

וניחוח דנו למי המרכז
435בלבני

= ^ 5
6

כלליים1501 435טיוותים

6

מחותיבות1901 מעדנות

ניזונים לעבוד 4,49024היחידה

כלליים2001 8רותים

= . = . =

4,490

. ~

24

ם ו נ ב א
= . = . =

4,38522
.

אכנווו2101 4,38522אגף

ודיור 140ננסים
=. =

11

כלליים201נ 14011טירותים

27013ררוגרמות
. ~

27013רעולות3301

107



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

ו והזינו הבינוי מטרד
קעיף:
29

16

5

5

22

22 1*520

108

נרים תכנון

715כעוגות3501

י ז י נ' 1ת טנונ ו!: ק 30ט

סגנונות3601

■ . =

80

ותסגיניס 65חיחוו
, =

וו;3701 ל ו 65סט

ת 1 נ ו סוכ .520*1/!ונום
=. = . =

ות טנוג י1י0ום 01 39



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:
כוו וה&י 11י הבי מטרד 29

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

נידווית בניה הכ1גנת וג.ע ,6/04.34

46גזברות
. =

כעולות 03 1£(6

והנדסה 9564תב111
. י

וטיוותים הנהנה 03 03959

ו5יקוח תננוו הבעית 03 0555

ה/ז פיקוח 03 072,900

חון תננ11 03 097,100

יוו8ני? 305מחוז
= * =

ני

החחוז הנהיח 03 25016וו

1ס אנל 03 13555

טנניח תחנקה 03 1532

הנגב 24557מחוז

החחוז הנהלת 03 1715012

אננוס 03 19959

טננית מחלקה 03 2136 .

ההונז 57093מחוז

המחוז הנהלת 03 23

= . =

^155

. ""

13

אנווס 03.2541538

ית טננ מחלקה 03 2742

והעמקיח חיפה 255מחוז
~* =

55

המחוז הנהלת 03 291459

אנלוס 03 1109וי

טנניח מחלקה 03 3337

109



חדשים) שקלים (באלפי ו 936 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
והזילון29 וי ו הבי מטרד

מותניתה1צאה הוצאה
נהננקה

להתחי"נ אדםהרשאה נח שיא

ל ג(י ה מחוז
=. =

616.
. ~

החחוז3502 1209הנהלת

370301 808אבב

טנגית3903 9*מחלקה

*ךלדיח5ס"י לבןיז; הר נ ולחי
תדיזיס 540*1ויטונים

.  . . "
126

ה והם 1,54024ניהול

נוליים0105 ו8יוותים 2155הנהלה

הבניה1205 23014ארגון

עירוניים0305 תובזים

1,0955אמובלות0505

בניה 102הכטנת

8\זנוות0705

נכרית0905 21בניה

חוז1105 850*1:יקוח

חוז1305 ו ו נ נ ם3#55ת

ירוטליוז1505 13חחוז

הנגב1705 13מחוז

המרכז1905 13חחוז

והסחהיק1£05 תיףה 16מחוז

נ2305 י הגל 18מחוז

לדיור07 סובסידיה

דידה0307 לטנר סובסידיה

0507/ לעולים סיוע
90רזרבה09

90רזרבה0109

110



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

1ה18נ1ן י 1 נ הני חטרד 29
מותניתהוצאה הוונאה

נהננקה
להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

זוזודיןוז לזוברדרח האגף 16,600966דד

תוג"ג  כולו 2נונר. תחום 11560194

1חטה נ ו 1ה 330119נ

הנהלה 11 0150

.

20

ונןלנו חיכוך 11 0218030

*חונל1ת 11 0310069

60כסכום

נ20ו0 11 06.
60

ת 1 כ ת ם 1 וז 230וטויות
= 0 

13

נווד ורוסוי ווסום חעסב 11 10
23015הנדסו

בויוי^ 2ר
. ■ 

 139

זח ורק 180139תכנון

מרכזו תכנון 12 01

= ■ =

180

.

54

וזוווזי ו?י0ות תכנון 12 0285

ים ג כנו כונו!

והתקנות כחבויס וזונווום 12 06

^טונויים בנונים נמת ה 12 07
והתהנות במבנום

111



חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:
ו וה8ינ1 י 11 הבי מטרד 29

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

לליזזיס ק5/86דיו
. ~ ■

וכקוח 60212תכנון

וזרלזי ותחקי תכנון 13 016098

טדה ונדוהות תכנוו*0קוח 13 02
114מחוזות

ונלודוח נ611ים אחזקת
15,800בטיחות

ננ61יס אחזקת 12 0515,200

רזרבה 13 06600

נביטיםתמוחות בינו!

וגבורות בביטיח החזהת 13 07
וונבודוח אחזקה רתוח

בטיחות

תקזיב ה6תח2ות 13 08
בבי6יםתמוהות כיתוח

ד8רחזי1ד 7י/ז1 יתירוהו ד42)ר
. "* .

וסרוחים ביגו1 421יחידות

א2םנא1ת 14 0147

החכני החטק הנהלת 14 02

וחוסכים דלב י תבנ 1י1ד 14 03147

רבב בני 14 04

אססננו 1זפו1ני 14 054

וחוסליח חלאבה בתי 14 06

לתמרורים חלאבה בית 14 0712

מקגונייס גוברים 14 09211

112



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

80

273.5

18

6

12.5

*0

0י

להתח"נ הושאר. נוותנית הוצאה
נהננקה

ז 70

400

70

קק4

75

325

סס5#5?

3/602

30/063

6/620

1/265

2,573

1/377

1/202
. " . . 

1,196

16

2/035

85

270

 הזוליזז לקדימת קוד * ס3

כילי בע1לר. תחום

קייטה טווחי

ותנתידי בסטודנסיס טי2ונ
וטיבה

חברתית סניסה

מדגנים קליטת

רזרבה

דידו ג^זיה תחונו

113

01

02

03

04

06

07

ונו

טנו 01 01

הח8רד הנהלת 01 11

ת ו בל אחו 01 12

ומחקר תננון 01 21

לעולים יידנ 01 32



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:
הגליה30 לקליטת החידוד

הוצאה

1

מותנית הוצאה
נהננקה

יהתח"נ אדםהושאר. נח שיא

110 י ) 1/ 111 1 1112 / .5 . ל

01023/778273.5

ווחם02// והכ גויים 295סבלת

דא18ני1302 11102,078

קיוחד1402 1/352סיוע

ר1502 ו בחי! 0562יו1

נעולים1602 בריאות 11/48570וותי

קטיטים1702 לתולים 4/683וזוותים

לגויים18.02 64פוויסטים

190 הגסהה2 בקידום 2/686סיוג

גוליה2002 בתעסוקת סיוג
והכזזרה הסבה 3/515במסגרות

וסרורםאים2102 לאחניס סיוע
51גונים

בדיור2202 3,447סיוע

נולים2302 בתעסוקת סיוג
1/177עצמאיים

בהחי&בות2402 114קליטה

בתעסוקה3002 . ה6תלבות תובנית
אתיודיה 4/776לעולי

<

114



חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

הזליה לקליטת התזרד 30
מותניתהוצאה הוצאה

בהכנסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

1זזל1ןידי מתררתמיד טינררר 3ק
£יבה 6,62018י

6נו 03 1123618

הסטודנטים חינהי כעוגות 03 22
6,026ס10דננ1ים

הסטודנטים הינהל בעולות 3ם 25
יטינווז 358לתנ&ידי

חנותית קליטה 41/2656ם
.

נהול תונזייס טווחים 04 11
1/2656ומטר.

תועניס קליםת 06?/5 5.?ז■73

להלל וזונזיים טווחים 06 11
19912.5ומטה

נחדגנים סיוג 06 12.2/298
למוסדות סיוע 06 1376

רזונה 07
. ^ . . 

1/377
.  נ . "

וזונה 07 111/377

מיוחדת וזונה . 07 12
אתיוליו! עולי

115



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

6/000

8^000

8/000

8/000

116

0ילי למדווי ים 31בידוי

זויוי למלוני ףיגויים 1ם

ני 1י גמלוני ליקויים 01

ייני ל58וני פיג1יים 01 סו



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הושאר מותנית הוצאה

בהננקה

530,000100,000

335,300

47,670

2,400100,000

64,430

80,000

חזוני נ1זתיד1 תחינות .34
חהואי ובייגור י0וד

יסוד במגוכי תמיכות 01
י0וד ו*דותי

והבטחת היזוו תננון 02
נחקנאיס הננסה

גיח בחומרי תמיכה 03

אחוות תמיכות 04

המים במחירי תמיכות 06

7וו



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהננסה יסוד ומרותי במגרבי תחי
סעיף:
22

1רע 1 1/ 7

י0וד 300^335ו0רוו/י

נהזרכי ותגינות חזו
. 

180/300

בני1ס01 53/000חלב

42/000ביגים0201

0567/000יו7יט01יס

מנות0401 18/300לחם

ומרגרינה0501 9מ1

בירותים 155/000גיבורייםתגיכה

בתחבורה0601 155/000זיבוריתתמינה

118

התקתי במחיר תמיבה 01 0?



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף.

יסוד ו8רותי 1ח1רלי תחי 32
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

והגסיות ו7 היג ן ו תננ ^ע
לתקנים 47,870הנ01ה

מקומי ניגוד 20,980תחינה

עורות תחירי הטלמת 02 02

ירקות 02 800,ל03

פיוות 02 041,700

ד1י1 02 0550

לרבייה הודיםחחינה 02 062,400

סכנ נזהי ביטוח 02 0811,83011,830

בחהיאות טוגות תתיבות 02 093,200

חהי<*י י1וא. 26,890ונדוד
...... .

עקיףות תחינות

. . .

6,350

היזוא גזדוד קון 02 107908 30

ות הניד קידוס 02 114,800

וונירה התיוזבות 02 1395100

ודיווחים מחניים סגרים 02 154550

וירעוווח גהחיסרוי; עתודה 02 16620630

ענפיות 20,540תחינות

עונים תחינות 02 1720,5402 0 540

אתווח המילות 02 18

1

.
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיףי
יסוד32 ומדוחי במגרני חמי

מותניתה1צאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

י 111 111.1 1)1 י וטט>*/1111£ ע/עט ע ט

מ0חרי ח8בון מזון 1/600100/000מןוני

ומינוי0103 תמיכה
המ0חר בחטבון

בחיאי
1/600100/000ו

800וז50וא
=. =

800מ0פוא0603

התנאי נהגדלח תוזד הון

המלאי1703 להגדלת חוזר הון
ו ו הניע כיסוי
למחירי ה6ואה

בהדן
דלק

הגרונון2003 נסוי
דנק למחירי

הה8ואו לקרן

אתרזת04 430,^6תמיכות

מתירי0104 הפרטי
גרעינים

בלח תו

..".."

24/200

ות0204 מוג 600נתסמיהתמיכות

לייצור0304 1/730מזוחמסימה

"ח0404 ל 4/100מ

בחעוויה0304 3/700פסרוכימיתתמיכה

27/365רזרבה04

לסימור0704 2/713אורגיהסחורה

120
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

יהתח"נ הרשאה נחתנית הוצאה
נהננקה יסוד וקדותי בחנוני תחי

סעיף:
2י

0,000

52,000

7,800

10

2,800

850

(,200

1,000

11,340

1 ח .1 11 ו נ י מ /1

תו

התים בחחירי תחינות 06

מים לחחידי ו ה*יזו קרן 06 01

ל"זהורות מע"ח ת/ונוחי 0602

תףא"ר וריבית 5חת

מים התכלת תתקוי

06 03

06 04

לחהלאות בקוליזיו תחינה 06 05

האתזויות 06 06

בדקויות לחנקיה חענסים 06 07
חפוחיות

חנאנותי נ/01 06 08

לחתירי,חים 1תודה 06 05



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף הוזנאה

נהננקה
להתה"נ אוםהרשאה נח שיא

החטאות3.5. ו,'>יל(1101וזטדד 8, 8 כ8

נגלי01 בגולה 9708,1,535215.5תחום

לחקלאים02 29314,2,410615.5בעולות

ומווזונ03 להדונה 18.5*0,1,480י3851וזדות

וזקלוניות04 ופעולות 52521,13,460917.5החקר

,8301הטתתלווות05

להתוקרויוח06 ,7701גתודה

טאבה07 חוף 2272מונהל

01■ ו נלל יה ו 11= 970תחום
* ■ "

8,
. ~

1,535215.5

ווזםה 309חינהל
=. =

7,
~ ■

1,430
=. =. =

140

01 1זוכזי1ס01 5311,86.5טירותים

01 הו"ל02 וקמו1 4931ס1וע 3י60

01 ונדוד03 מ11רנות ותות
4201,15018.5ותווים

01 ו!ז8ה04 בנוי 6152,11032נכסים

01 0250.2,10טונלות05

ופתוח 661תנגוו
=. =

1,10575.5

01 וו06 74010032.5תנו

01 חקלאי07 31320פתוח

01 חוזי?0 47819מחד

01 ואוובקה09 החידים

ן

5י130 4י

י

122



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

החקלאות חי4רד נ 2
לו1תניתהוונאה הוונאר.

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

לתנל'>ו^ לווודת 5.5ד6סו214,7932,4ס

ח ח ו נ ה 1,59224593הגנת


וזונזיים טיוותים 02 01916210

.

57

ה1לו* גל ליקוח 02 0254424

אמונל1ת 02 031323512

5,055וטרינריה
= . = . =

1/690218
=. =

וטריןרייח טירותים 02 041,91543088.5

וטרינרי ן מנו 02 072,46546090

*1ורנלות 02 9.5ל08675300

593דייג
=. =

12035

דייג 02 1359312035

ומיס 2,467105152.5קרקע

המיס נגינות 02 14

= . = . =

2,467105152.5

הקרקע /*מור 02 15

01,886זורי^
=. = . =

250117
~ . ~

ולן ג גנת אזור 02 172161512

ק'>ן ךית טבולה אזור 02 182621017

גדת נ אזור 02 191601210

(ענו) מגרבי גליל אזור 02 2014148.5

, וודרה אזור 02 212622218

רעננה אזור 02 222141411

רחובות אזור 02 233661 6022

טבע באר אזור 02 242351117.5

ידו&לים אזור 02 253021
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הושאה מותנית הוצאה

החקלאות ד ר 0:1
ק'>יף
ך ד

ל.02
. " . . "

400
=. =

351

13

36

18.5
. = . =

18.5

ס48,ד

1,480
י" . "* . ~

480

220

780

?/700 7דיול^1€ ^גורות אהונלות

?/700

10/385
. . ^ . ■ "

ס0/35ו
.  . ~ . 

5/975

3/595

780

35
.=

35

וחהלאוס ויות לנ אתונל1ת 2ס 26

זוזזלזזוו לולדדרה 9רות ^3

ולתוחהדונה

תונזייס8ו1תי0103 £

1תאמרכל0303

י1זי^8ירות0403 מדה

נקו"יהדונה 11101

ניויאוחי ל8יתוי' ה1וות
חוץ והוונת

03 05
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חדשים) שק^ם (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
קע'ף:
החקלאות33 ד ר 811

לוותניתה1צאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

זוזךייהןזזחו04 ומוונרק 4>1ד575/ד2זדדולךר 7.3ר9ק6

החקלאי המחקר נ קינה ,19,72012/600917.5
= . =  =

מרנזיים0104 1/655100120טווחים

ה7וחח1004 להגנת ו 1,940430109החני

נתטעים1104 73534078*1המנון

זדה1204 לגדולי 2/660935142המנון

והים1304 לקרקס 2/04025064המכון

חייח1404 לבעלי 1/83036073המנון

חזון1504 יזו לאיחזון 1/66531581תמנון

חקלאית1604 להנדסה 1/13552038המנון

לחקהר1704 חקלאיות 1,8104,300192.5חוות

מיוחדה1804 540מחקרים

ח"ח04ז1 ה במימון 4,300מחקרים

2/510250אמרנלות2004

בהנוונת מהנוגיוח פעולות
הו81וד 1/5053הנהלת 60

= * =

מקגוזיווו04םי 39060בעולות

וסיות2104 מק5 בעולות
>קמ"ת) יזוז גורמי 800במימון

מוגדרים3204 לנומאיס הרן
והדרגה 1/41למחקר 5

>
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב

י תו ו 0 נ ה ח ה ד ר י1 /1

מותניתהוצאה היונאה
נהננקה

יהתח"נ אדםהושאה נח שיא

וח05 והטתחלוי סנ8/

וארגווים וח ד ס ו ח ב הטתה,

ואר1וני03050 במוסדות 455הטחת.

0ב11 ת ו ר ו 11191/375

דגול0405 בתחליב ה&תתכות
הי1בו1 6מורוח '375*1ווזות

זהזןיזזדויות06 ס77,דנתודה

וח' נהתיקרוי 1,770נתודה

הח8וד0106 י'1,150תנ15ב

המחקר0206 מינה! 610תקנינ

בא0306 ם חוף ל 10מתר.

יקליסח0406 ל&נו עתודה
החים בנגינות ובדי0 ע

סאלה7ס חוף גהל 12272וי

472אמרכלות

472אמרכלות0107

טאבה ת ה 130אחז

גבורי■0207 רת5ה 130חוף

טאבה0307 50אזור
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
נחתניתהוצאה0'>>\<.י הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא .

והחמחית יה ה*נו1 11ו<וד 346/399
= = = = 

254*638252

כייי ה ל ו ט ב חח1ם 012/310■85.5

תג"ר 1זי1ר.נת 02174

הדלק 1נ1ני י 1 ר. נ 0399929

האדמר נוזדסי ר המחק חינהנ 052,145564103.5

וגי י ו נ סכ נמודע המרנז 1056272034

נחמניס גופים 11

1ח להחיהו1י וזונה 14209

יהה זז מ ר. ות חטג1ג 15
דלק י ר * ו מ 354*253למחיוי

כללי פעולה תחום 012,31085.5

1ןוטה 2,31085.5(הול
. = . =

מרכזיים טיוותים 01 011/47885.5

א&וכלות 01 0279 7

עתודה 01 1035

חג"ר מינהלת 02174

חונזיים טוותיים 02 01

. . ~

50

ות אמרכל 02 .02124
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים, לשנת תקציב
סעיף

והתיותיח האנרגיה ת8רד 34

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקר, 

להתח"נ ארסהרשאה נח שיא

הדלה עניני ל הו נ 0399929

הדלק חנה(
. . "

99929

וזרנזיים טרותים 03 177029ם

א1/וננ1ת 03 02229

האדחר בוזד!1י המחקר 1זינהי 05?,145564103.5

האדמה במדעי החחקו 98ובוז
. =

4

מונזייס טרוחים 05 01774

אמרכלות 05 0221

הגיאולוגי 2,047המנון
~ "" 5

56499.5

מרכזיים טירותים 05 03

.."

1,98956499.5

אמרכלות 05 0458

וגי ול 0כ1 למידע המרכז 1056272034

סכנולוגי למידנ 562המרכז
= . =

72034
. =

מרנזיים טרותים 10 547667134ס

אמרכלות 10 06. 8649

נתמניח גוכים 11

נתחבים גוכי0 11 01

ות נהתיקרוי רזרבה 14209

להתיקדוי1ח רזרבה 14 01

. . "

209
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
בהכנסה

והת8חיח האנרגיה מסוד

סעיף

4י

636

189

1 84

62

^4

62

69

16

253,354

354י,253

5*884

2,674

20

770

2,420

הון&יהה ח*בו>1ת 15
דגה מוגרי נ&חיוי

הקסלקה חטגונות
דוה חוגרי נ5חירי

חד זז ח ה 1 התעטיה 29,615ח/זרד
בגבגגג

81יוויזים מונהג
6,133ננגיים

התע6יה 7,015ננידוד

ח81ייח1 יגוא 5,890עידוד

כנים נחו עידוד
יגונו 1,380וצוותים

חע8יתי נמחהר 3,070עדוד

מהקיחי סחר

ריתוח באזווי 4,480תחינה

693וזונה

התחיויס על 954ריסוח

15 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית ה1!נאה
נהננקה

והמסחר החזטיה מטרד
סעיף:

36

189
. ~ *

,164

38

17

105

25
. =

25

6,133

5,663
=. = . =

1,933

150

730

2,650

470
=. =

340

130

ודיווחים נ מינה 01
ננניים

ותטה נוהול

הדנזיים0101 8ו1ת1ם

הסברה0201 ד חגו
גובןר ונחסי

וזיד03011 0טנ1יםט31ה
ומינון

אחוננות0401
[הנקנות 1זרנז

ננייים טירותים 01 05

אמוננות 01 06
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

36. והחסחר החגטיה 1ז8רד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אוסהרשאה נח שיא

הת811יה02 7/015טוד1ד
. ~ * . "

2/674184
■ " .

לחסטיה נגלייס 1/460/זיוותום

לחל18ה0102 ננויס 1/1/460יו1תים

ותתגבייז 720ני11וה
. =

24
, =

חונזי1ם0302 49024טיוותום

להידום0402 זיז פי נ ע כותנות
א ו ג י ה

ענפי0502 10תננון

220א&ונלות£002

תו1הל חתכת
קה י נ ו אנקםר 680ו

 * =
33
.

חרנזיים0702 47033טיווחים

להידום0802 עגפיות פעולות
א ו 5 י ה

ות0902 210א&וכל

ר ו 21 8001/60031טקס0ינ

חונזוים1002 /!ו1וותים

= * 

566

= # = . =

31

ומחקו1102 יגוז בחינוו 41,600תהינה

לקידום1202 נופיוק פעולות
היגוא

230אחונלות1302

ו 1/080הזו
=. = . =

280
~ . ~

39
. =

מונזיים1402 84028039עיוותים

להידום1502 סופיות פעולות
היצוא

240אחונלות1602
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה כוותנ>ת הוצאה

והמסחר התוגטיה ח&רד

סעיף:

36

13
. =

13

16
* =

16

28

28

310
=. =

310

450
=. =

480
=. =

360480

90

770
  =

540

230

74 5314
=. =

745314

132

קי1ת חוג&יות

הי8ראוי הסדט עידוד

הי1ראי1 הסדט עידוד 2ם 20

וזים ו היהג ע1ל גידוד

מדנזיים טיד1ת1ם 02 21

במוכנות 02 22

זגידה 1תג6יה מנאנה

חדכזיים טירותים 02 23

אמרננות 02 24

לפיסיהה המעבדה

נריסיקה המעבדה 02 25



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

והמסחר36 ר.תע8יה חטרד

מותניתהוצאה ה1*אה
נהננקה

להתח"נ אלםהושאה נח שיא

031 תסטייח י?1א 5,8902062עידוד

וחסה נ והו נ

. "* . . "

1*280
=. = . =

56
. =

מרכזיים0103 96056טירותים

ת0203 ו ל נ הר 0320

היווא 570*2קידום
=. = . =

20
. .

יזואנים0303 בפעולות חמינה
90בחו"נ .

ליזוא0403 גוונים 67020תנותית

והידום0503 מיוחדות פעולות
810*1יגוא

0603

וזגפיות בפעולות הטחתרות
הי*וא 620לנידום

ומחנליק 70נימיה

ואלקסרוויקה0703 חטמל 20מתנת

ו6נוסות0803 ו11ור טנ0טיל
ותנטיסים 140אופנה

קלות0903 תע&יות

390תזוו1003

המאוחד היגוא 640מנון
ג י =

המאוחד103ו היגוא 640מנון

ה טדו במרלזי והול 6106הוואות

טרוו1203 במרכזי והול 6106הוגאות

יוהנסבורג1303 סחר מרנ*

לילוא1403 מיוחד עידוד

קנדה 170נגיגות

קנדה1503 גוה י [ג

= . =

170

וידיר£103 מסחרייז 1גי1ות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהננקה
והחסחו הת1נ9יה ד ר הי? 36

54

50

50

1,380
. " . . "*

1,310

20

1,030

260

70
. =

70

134

סוים סחר עידוד 04
לגדכו וטרותים

ומחירים גרננות

הגרכו יהג1ת חוק הכ1נלת 04 03

ומחירה ות 1רבנ 04 05
01קיים והגבלים

אהרננות 04 06

החסחר ןףיתוח גידור
.=.=.=.=.

החסחר ופיתוח ידוד 11 04 07



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
קעיף

והמסחר6ל התגוזיה חטרר
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

ח61יחי05 נמחקו 3,07077062עדוד

ומטה 77025ניהונ

חונזייס0105 59024טיוותים

.אמונלות0205 1801

לת01יה 112וזיוותים

גתע'זיה0305 112טיווחום

1סי>וי ותננוו 720מתקויט
= י =

וליחוח0405 חחנרים/סקוים
תטתית

ו

ו0*7 ,000

מחהר בחגווי 568תמילה

חי0605 ה1ו נחחקו 14אגוד

לבעית0705 נמחקו 14איגוד

וניזיויקםים05?0 נקומיקה 30חנון

החחנוח0905 34מנון

ו6י1205 3וימ נמחקו 440מונן

כט"ח1305

24מינ1"ו1405

נכנסטימה1505 12חנון

פט"ח1505

הקינים 79077037חנון

הסיבים2005 79077037מנון.

טכנויויי מדעי מנון
לה נ הה 110נבעיות

=# =

0לוו*ו1י2105 מדעי מנון
לה נ הה 110לבעיות
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים

סעיף:

והיזטחד התע8יה מ0דד 36

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ממטלתי 0וור 062,42069

1חטה ונ יר. 12,310
= . . * =

69

ו/ריזייח "ויוותיים 06 011,30069

וחנוסב יוננוו 06 02130

אמרכלות 06 03880

חזון מלאי 110אחזקת
= . 

ן הזו מלא1 אחזקת 06 04110

ףיחוח באזורי תמונה 074,48016

ףיחוח באזורי 4,480תמינה
=. = . =

16

ננלים טירותים 07 0129016

למבני דירה בקנר ת.1ינה 07 02
באיזו"2 ה י עט 3,950ת

חסטיה לעובדי תמריןים 07 03
באיזו"כ 60נזרטים

אמרכלות 07 04120

הגליל מתאם 07 0560

רזרבה 08693
■ . "

693רזרבה
=. =

רזרבה 08 01693



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"ג הרשאה מותנית הוצאה

נהננקר,
והי'טחר החג/ויה גו/זרד

קעיף

26

1 91

.549

.580

39

12

10

.5

. "
49
" .

.549

989

387

410

101

91

954

954

"'57924
£ =

,0052

,4392

/69418

933

369

139

,0052

763

,2371

5

המחירים ל 11 נתנוון 09

החחירילז עי 12קות 09 01

התיירות מטרד 37

ליניים ושירותים חינהל

בי5דאל תיירות ■1ירותי

ליוזראל תיירות גירוד

וללילה וו תננ כעולות

ויבור ויחסי הסברה ר חוגר

רזרבה

ללליים ו6ירותיס נהל 1 ח

01

02

03

04

05

06

01

*דת נח תנוחות 01 01

ארדבלות מרבזיים 9רותי0 01 02

וגזברות נזכים 01 03
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ס'גיו':

1ת37 הח1יד ד ו וו ח

מותניתהוצאה ההנאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

בו"וראל02 תוויות ותו 2,43938780,5טיו

אדם0102 נח 0.5?1,258805תאומות

בארז0202 תוויות 18058135טויותי

בוטךאל0302 תוויות 154210אויועו

וארגווום6402 ננוכיס 45תחובות

05 ינויז02י תוויות 100100150נודוד

הענף0602 נס תטותי'ות 343181327בעונות

וזותקנום0702 סי ולוקות וטוו
5323וטורותום

חוויות0802 למקזועוח 12762בתוסכו

נחאדם0902 להנקות 17925255המחלקה

03' לוקואל תוויוח 18,69441039עוי1ד

אדס0103 בח ■תטומות 1,37839

הלקבות0203 גם לו<!ור.ם

כוסומוח0303 9631501/329תחלקת

ני011ום0403 ויוח תו עודוד
ו06וד01יס נר ו נ וח נ 1 י נ *14530171

בללוות0503 193הוצאות

אתלוההים06 גרון 3,6623,477ניטנות

ורה0703 אוי 5,5335,098לטנות

אחרות0803 616י672ובטוח

(החוקיווח0503 רזונה
חוויות 705בעוווד

בחו"ג1003 רר&וחח ל^ודוד 460230640קרן

חוזוחרות1103 לבעולות סרו
תוויות ורמו ג .עם 4,594

וטוב1203 רזו 16ריר 389תבג1
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

הח371 ותמטרד יו

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

להנ:11ולות04 וכ ל ו 93310112תכנון

אדםתנוחות0104 17512נח

יהסוגולות0204 ל לו ו יחננוו 127*נ2

התיירותתחטוב0304 128הסוו

396101180וטקדיםמתקיים0404

ליבוי05 1יח0י הסברה ו 3699110מער

אדםתנוחות0105 14610נח

הטברהכעולות0205 22391אגף

1רזרבה06 39

139רזרבה0106

כיתות 1א34 יז ל 000^18664וקי0

016 יכתוח תעטית וא לינ ם 578,650וקי

כעולות04
שווקים

לריחוח טונויז
וא 6,750ליג

יביטוח05 חוזי טחו י ל ו כ י 61,200ס

וחרזרבה06 סירי ו 17,400נהה

139



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

ליזוא18 טווקים כתות
מותניתהיצאה הונאה

נהננסה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

תםטיתי01 ו* ליז 6וסים 578,650לתות

תיסים 160החזר

ונו*0201 תס 160החזר

הובנה בהוזאוח ת 1 ר.11תתב
680וביטוח

סחורות0301 1080יטעון

07 סחר01י זינווי ביטוח החזר
חוזי

ליטוח !בוי חגוה ביטוח
560/400שצו

ייטוח0801 1בור מ9וה ביטוח
560/400

ויזוא0901 ף5תי חו פיגוי
ייזוא וחד מי 6/800כיגוי

ליזוא1001 קיותד ףיגוי
"י . ~ . ~

6^800

קונות ורגולות תחינות
היגוא לקידום

.=.=.=.. = .=. = .=. = .=. =

10,610

חברות1701 תחזור נל 1זו1נה
2/100יגוא

בחו"ל1801 וירידים 3/650תערובות

תיוחד1901 סדוד
ינד לארזות

אחוד2001 מטעו 15מדנז

ללבו2301 נחו בתבזוז 160ה/ותתבות

נארה"ב2401 המסחרית 1,690הנזינות

ר2501 איזו הסבם
אקה"ב 01 חופטי 2/555סחר

החוזר2801 אמינות 30ביטוח

נ ליזוא01ו תיוחד סידוד
לאירובה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

לי?וא38 טווסים בתוח

מותניתהוצאה הוצאה
בהנפקה

להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

יותעידוד201י לחטוי וחד חי

גת3301 ו בארה"בחג אכנה

ותסבסוד3401 קרנ

החיירוח2501 לקידום קוו

36 רזרבה01.
עידוד

להחיקרויוח
א ו 3 י 360ה

רזרבה701י
ות בקרנ

וריח להלרטי
וא הי5

נבולות04
ם י ק ו ו ט

לריחות וח טוו
וא נ 6,750ני

טווליםבעולות 6/750לרתוח

וו0104 ידנפתוח א ו ז י .ל הים ו ו

= . = . =

150

יב0204 תקצ
לנידוס

לףעולות תיוחד
בחו"נ 1,600תיירות

סעולות0304
0 ו ו י 1 ה

לקידום
5,000בחו'יל

חוזביטוח05 סחר 61,200סיכוני

ו.ה חוץביט 0חד 61,200סיכוני
  3

7//זביטוח0105 סחר סיכוני

0*0

61,200

וחרזרבה06 17,400להתיהרוי

וחרזרבה 17,400להחיהרוי

וחרזרבה0106 להתיקדוי

. = . = . =

17,400
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
מותנותהוצאהקע'ף הוצאה

נהננקה
יהתח"נ אדםהושאה נח שיא

1תחבורה40 9/2915/550
:1= = = =

771

נ5(י01 פעולה 5/7881/852159תח1ם

יבטתית10 8/8991/036382.5תחבורה

וחית15 1/06770942תחבורה

אוירית20 67851841תחבורה

תחבורח1ים25 נינ 2/59£1/385146.5טרותים

כללי01 פנולה 5/7381/852159תחום

י
וחטה 5/788ניהול

=. = . =
1/852
=. =. =

159
=. =

ווה0101 חד11 וקביגח יהול 72152נ

בדרנים הבטיחות 1/4351/82117.5מינהל

בדרכים1101 בטיחות 1/1041/821כעולות

כלליים1301 33117.5טרותיס

נלבנה 47729תכניו

וכלכלה3101 47329תכנון

במוסוות5301 4הטתתפות

3/0953160.5אמרכלות

3/0953160.5אקרנלות5901

ו
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק'>יף

החחב1וה מטרד .40

מותניתהוונאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

יבטחית תווב1וה 108^8991/086382.5

נווכ1ם 1,6343583חגגווה

11רנזיי0 טווחים 10 01

= . = * ~

155

. **

6

וח ובםיח תנועה הנדסת 10 03
27623בדוכנם

גינווית תחבווה טווחי 10 052103116

ומנוגנים חנה 10 0735727

אגונלות 10 09633411

ו1ה1ים וכנ נלי 6/092864259.5ויטוי

חונזיים טווחים 1015

= .  . =

526

= . = .  . =

7

מחוזות 10 172/248158.5

ייוום וו נתונים 11וו 10 191/50518471

ה 111 נ ת לםנדיני הטתלמויות 10 21680

אמוניות 10 231/81323

חחזוזזד וטווחי 1,17318740ונב

מונזייס "טווחים 10 31143416

ויבוא סחו ייגוו "10 3339416

תהינה 10 3589175

מוקנים 10 37581*419

א&ונלות 10 412714
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ס'>יף

התחבורה .1טרד 40

מותניתהוצאה הוזנאה
נהננקר,

להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

וחוח תחבורה 151,06770942

ות 06770942*1ספג

מרנזוום טרותים 15 0122710.5

"ם ניב! טרותום 15 051566259.5

י1זו אדם בח 15 07192,6012

אגרנלוח 15 439246ל1

קטנוס טיט בנו 15 15534

אוירית תחבורה 2067851841

האזרחות החגורה 67851841מונהנ

חרבזיום טרותום 20 01

~ . ~

149546

"ל נ בי והזזבחוס חון וחסו 20 03166625

וזבצגום 20 0550322

אוידי בוטר 20 071689

וזטוזזימ ויגור הנדסה 20 091525

אוור חבגינו 20 13604

אויר וותות נ רוטוו 20 15474

סיסה בטיחות 20 16151

אוירייז תעבורה 20 19262

אמרכלות 20 2121233
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

התחבורה חטרד 40

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנעה

להתח"נ אדםהרשאה נח ש>א

תחבודחיים נ ל ב /זרותימ 3851465*252,8591י

ו(וני מטור 2/5591/385146.5טווח

מרכזיים טווחים 25 012148

חחקר 25 151694611

החחטב יחידת 25 25451?4313

יים טכנ טווחים 25 י33188221

אזוויות תחנות 25 4387466

ימיה מטאורולוגיה 25 162ל<493

אגרווזטאורולוגיה 25 53131559

וסטר חיזוי 25 5934961448.5

אוירוגוגיה 25 67151928

יד8 וגליות קלימטולוגיה 25 75124258

הדונה 25 61131

אחרבלות 25 8394322619

הרכבת בתקזיב הטתתכוח 417/050

יבטיזית תחבורה 017/050

יבטחית תחבורה 017/050

נגלית 01 057/050
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
כו1תניתהוצאהסעיף הוזגאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

לתחבורה42 והחזרים י300'תחינ1ת (!5*5 00

יבי1חיח10 רה 1 8401/000תחב

וא1יוית15 יהית 8001'תחב1וה

ירוזחוים22 מענו ק0וףי
וזוו"ם ומראי 2,500ו050'בגבול

תחבוותיום25 כבג 610'טוותום

■ יבטתית10 1,000תחבווה

החזי1ם0110

■ * "

840

." . . "

ל0וו"ח0310 11,000.פ.ג.הובלה

חוזר1110 והון כתות קונות

80ראו1510 ב10אי הקלות
הנטוידוח


ו110ר1ת15 ומית 3001'תחבורדו

החזרים0115

* . ■ "

'800

■ "

1

הגחרה0515 הפרטי

מטוסים0615 וניטת

פטח0715

חיתית0815 להרחבת הלוואות
יטראל וח בח6ףו ים לתיהונ

י

/
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף;

יחחנווה42 והחזריח 1ו\זינוח
מותניתהוצאה הוצאה

נהננסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

ינמחיים22 ח1בו !ז0ו3י
חזויים יטראל 111/050בונ

. ~ . . ~

2,5 00
. " . . "

וכיח ח10ד
=.=.=.=.=

300
=. =

1/500
=. =. =

בתטחית0122 יה8ק8ות

המסור0222 נ ו 3001/500תבע

ניגנה ח ו ם 65335מ

בתחתית0322 הטקנות

. ~

גסוף0522 65335תכנוג

בה ט 135תסור
= . =

665

בת&חית0822 ה&ננות

התסוף122)1 135665תכטול

למסובים גיוד
0 = = = = = =

נמסוכיס1522 וינד

550וזונה

550וזונה1722

חחבוווויים25 נלנ 4/610טווחים

ינקותית0125 להוכלה תמויגים
240לאילת

אחרים325ם והחזרים 4/370תמינות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הושאה מותנית הוונאר,

בהכנסה

50

288

50
" .

14

5

11

5

15

288

92

66

106

24

2,950
= = = = =

2,950

2,950

2,950

המדודות אגף 43

והטה05 ניהול

וחדידוח06 מיכוי

ומטה05 נ והו נ

הנהגה0105

אונאות0205

י^0305 טנ1 6יוותים

החבויה0405 טווחי

ונסרים אמובנות 03 05

ומדידות מיפוי 06

קרטוגוכי 06 01

והנדסה קדסנור 06 02

וזות ו!זח סדה מדידות 06 03

ואוסוחזיה גיאודזיה 06 04

וקיחוייים. הנידות 06 20
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
גהננקה

694/180
= = = = = = =

100

1,260

2,020

675,000

15,800

100

100

1,260

1,260

רבי וזלת וה אטראי סבס11 44
= = = == = == = = = = = = = = = === = =

אטראייזקלאות סב5ודי 02

חיהוו ח ו י ו י בנ1 הטתתפוח 03
1ויבית הגמדה הבו8י

א8ואיתתבורה סבסוד 04

טוני ייונל'ייז הגמדה בטוח 05

לעננ'י לאטואים תחינות 09

אטראיתהלאות סבסודי 02

אווראי בתנאי הפלות 02 01

הימוו בעלויות השתתפות 03
וריבית דה הזוז י 1 הכו

חיחון בעלויות ה8תתכות 03 01
ורירית הנרדה הבוטי
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה
ובית והוזלח א&ראי סבסוד

סעיף:

44

2,020 אטואיחחבורה סבסוד 04

יבטתיז0104 ,0002תחבורה

ואוידית0204 יחית 20תחבורה

ה5חדה05 טוניםבטוח ■"000675לגופיה

הגחדה0105 /000500לחדדבטוח

ההגדה0205 /000175ייזערבטוח

וזווכי09 לאטראיק תקינות
80015/

5/530

7,900

2/370

150

בטקגים חיתון 04 01

קזו דולריזתו וזימון 09 02

אדון דולרידחו חיתון 09 02

ל&יחון רזרבה 09 04



1986 הכספים לשנת חךשים)(באלפיתקציב שקלים
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהו'*אה נח שיא

1ם45 ו0חווחת0נ ,580,0005ויבית

ת02 ו ו כ ,270/0003בניםמ

,310,0002ח1זחמות

,0003',270בניםהנוות02

יבטוח0102 ח 300,000גאו

הנוות0302
הנוות

תנהו נאחגעות
1ה ו 700,000ההד

ובנקים0502 אהיסיוח ב0בי
באוזר ,530,0001טהורקדו

חלבוןהפקדה0702 50,000בתוכניות

בנקאיותהניוח0902 הסדר

חניכוןטבירת1002 120,000תוכניות

וטונותהל11ח1302 240,000הלקדוח

90,000רזונה2002

,310,0002חוןהנוות>."

0104/11 והףיתןחתלו 205,000ה0ז0אות

כיניאו&ינ!הנוות0304 35,000המוסדות

מחיייתייםהנוות0504 /510,0001בינ

גהנוות0704 ובתו בארז 345,000הבנקיח

יםהנוות904ס 1111160,000

55,000רזונה2004
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה

338.5

328.5

328.5
. ~ . . ~

328.5

919,015

919,015

919/015

919,015

נינוח וזובר. 47

ננ0ת רזרבה 01

נננית רזרבה 01

נלנית רזרבה 01 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסע"ף הוצאה

בהכנסה
להתוו"נ אוםהושאר. נח שיא

ממטלחייח51 6,06090בנינים

מדלזיות01 זח נ 1פסו 350טכ"ד

מקטנה02 4,61090בניני

מטכט04 1,100בתי

מרכזיות01 נפגולויז 350גנ"ד

מדיזיות0901 ופנולות 350400טנ"ד

ה02 נ מחט 4,61090בניני
. 

ממרדי0202 310500תכנוודיוי

ביווטלים0402 מטרדי 300500דיור

החיסים0602 ליחידות 1,6002,300דיור

הדיור0802 ו מער טיבור
2,400903/600הממטלתי

אביב0902 תל הממטלה הרית

04
ו

מטפט 1,100בתי

מיזניט0104 לבתי 1,1003,700דיור

זוהר52 ובתי מטטרה 18,870680מבני

מקסדה01 למתקני 9,730500מבנים

וזוהר.03 בחי 8,620.180פיתוח

המטטדה10 520מטרד
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(באלפי 1986 הכספים לשנת יתקציב חדשים) שקלים
ס'גיף

סוהר52 ובתי חטטרה

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

ת*קדה01 נמחגני 9/730500מבנים

!!סטדתי<ח0401 סרו 415בתי

אמונים0501 ופתוח 2/1153/200רני&ה

600*1/6852.■אסנת"0601

וזזטרה0801 תחנות 500150הק&ת

הזזםרה1701 מבני 4/7255004/800סיכוז

פיתות1801 בחהזיו ה0תתפויות

290רזובה3001

סוהר03 בתי 8/620180כיתות

נפחא0103 סוהר 1/6602/200בית

רמלה0303 וט 300/י830נ

חדקים1103 3/5302/200פרויקטים

תנזזיה1503 71מבני

ונה1703 י נפר סוהר 330בית

אסירים2003 מידע 180מעדנת

ואיהטוו(יקה2103 נן9ו אמצני .840

והתקנות2203 במבנים 581סינויים

גיור2403 220פיתוח

פנימית3003 258רזרבה

המטטרה10 520מטרד

החטוטרת0110 מסדד 520פיתוח

.

ו

154



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים 'לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוגאה

נהננקה

830
= 2 5

830

630
נ* *. "*

474

41

315

/08592
£ =

/15521

/7201

/58011

57/630

חזפט נבתי בנינים 53

ח6כ0 נבתי בנינים 01

ח8ל0 נבתי בנינים 01

מ8פ0 בתי נבנית ו/ננון 01 01

תקפם בחי מבני טיפור 01 02

וזובר, 01 03

החווסס בתי ו בו 1ז1 01 05

חקומיות רטוינת 57

ח ארזיו פתוח פעולות 01
ומיוחדות

וניהול מיםטיקום 02

ביוב מכונני 03

לףיהוח בללי תקניב 04
מקומיות ד10י!!/
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נתכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וח57 מהוחי י1ח וטו

וח01 ו אר1 רתוח ת ו נ ז 11 פ
ןחדות 111121*155

800*4001*1כבאות0501

דחגה0601 תופי 280פתוח

תיוחדות0701 פתוח 085*14בעונות

פטח0901

א&כה1001 לינוק אחרי וזיפור
כת ו פס 400ו

הוזהו&יות1101 ברטויוח 700בטחוו

ברגיויות1201

נביווים1301 200*1טיקום

090*3רזרבה1401

וניהונ02 720*11זים8יקום

חים0102 י 1זחק1 פזם י 330*1ט

גירוויים0202 חים 390קינהנ

נהחיקרויויז0302 רזרבה

ביוב03 580*11חכנני

בתוגזוח0103 בערים ביוב
והאזוריות 500*7544*3החנוהיוח

התינוטים0203 בחיגזר 365*3211*1ביוב

0 דו603 גו8 500*8856*4ביוב

נהוג0703 580600דחי

גפוי0803 ביתי נפעויוח 542515רזרבה

נהתיקרויוח1003 498560רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
מקומיות ר8ויות

ק'>יף:

57

*50

450

57/630

55,900

1,730

27,430

14,845

8,697

3,888

לליחות בנלי תנויב 04
מהותיות ר9ויות

ו8ויות נרתוח ת3ג1ב 04 01

ר8ויוח גכתוח תקניב 04 02
רזרבה מנוהיות

ותרבות חינוך 60

תנויוח פיתוח חגגיב 01
ת ו י ב טט ה

חינוו ףחוח 1986 חננית 02

קנויות טיקום תבנית 03
986 0נולוח טיפוס תבנית

נהתיקדויוח רזרבה 04
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

יס'ייף

ו60 ו חנ
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ות01 קבלי פיתוח תק5יב
ת ו ו נ חט 14/845ה

יודיס0201 גני בניית
> 1ת המוילי 1ת תבני )841841

י6ודיים0301 ספר בחי בנית
וח) הח8לי ות תבני 262,נ3/262(

ביניים0401 חטיבות בנית
יסודיים גנ סכו בתי

ויקיים וזקירים
> וח המ&לי ות תבלי )4/7774/777

חקיאייס0501 ספר בתי בנית
( ות הת&לי ות תבני )1/8041/804

מדדו!0701 בחי בנית
ות) המטלי 184184(תננית

הגייזודית0801 נטלבזיה בניה
נמ8ליוח) 388388(תנניות

מתנסים0901 בנית
המטליוח) 59י3593(חבניות

טדה1001 סלר בחי בנית
ות/1זח.ד,ני 1ת/0ברי ני אנס

לדגוגיות סבודט/הרבזיוח
וחינייו חובות בתי

ונר נ לתנועות
( ות ה1ל8לי ות תבני 05י305{

מ3(טים1101 בנית
( וח החקלי ות תבני )'

ר1201 ו חינ מבני תבנוו
( וח הוזוזלי וח תבני )116116

קרקעות.1301 וניטת

ו1401 חינו מבני 7878גיוד

ר1501 ו חינ מבני ז יפו ט
( וח הח?לי וח י תלנ 126126ג

13"ח1801
פט"ח

נחגזר2001 ספר בתי בניח
המילית) 1/6861/686ה1גרבי(חנ1ית

במגזר2101 בחיספר בנית
המ8ליח) (תבנית הדרוזי

טלונות2201 טיהום
המטלית) 919919(תבנית
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
קעיף:

ו60 חנו

מותניתהוצאה הוצאה
נהכנסה

אדםלהתח"נהושאו נח שיא

ית02 1רתבנ חונ ח ן נלת 1986/6978450

ילדים0102 גני בנית
1986 תוכנית

בנית0202
תבנית

יסוזום סכר בתי
1986/2743/186£

בנית0302
נבתי

ניים בי חטיבות
יסודיים על 0,9462/3657כו

בנית02י04
תבנית

תהיאיים סלד בתי
1986378450/7681

בנית0502
תבנית

מדר* בתי
1986126252

תכנון0602
תבנית

וו חינ מבני
1986116232

תבנית0702
ה11ובי

ימגזו בניה 1986
278696

"ח£002 פט

8יףוז0902
ת*ניח

ו ו תינ מבני
198511623 2

1086וניטת1002 97194קיתונות

מבוי1102 לפיתויו מותגים
התנ&יס ספווס חובות

1 £98 תבנית ונו נ 1621/3242/ו

פיתוח1202
תכנית

הייחודית הםוויזיה
1986204408

ית03 תבנ
תבנית

ות ונ 9ב טיקום
1986 וח ונ סב 0יקום

1תבנית0103 986 וח ונ כ זז טיקום

ותוזובה04 8383/להתיהרוי

ותוזובה0104 8883/2884/נהתיקווי
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

גבוהה61 7/908הטבלה

11והו01 הטבלה מוסדות 5/696פתוח

תיוחד02 ה1ופיםחנו1ס 1/975הו

להתיקרויות03 237וזיבה

גבוההו0 הנובלה מוסדות 5/695בתות

01 מוסדות01 לכיתות מענקים
גבוהה 5/696הטנלה

וחד02 חי הגופיםמוווק 1,975הו

02 מיוחד01 ה?וכיםמ11ק 1/975הו

להתיקרויות03 237וזובה

03 להתיסדויות01 237וזובה

דת63 4/550מגני

סדוזיס01 4/550מהוהות

ים02 קואליזיווי מסוקים
לבניה

ו 60



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף.

דת63 1זב11

נו1תנ>תהוצאה הוצאה
נהננקה

יהתח"ב אדםהרשאה נח שיא

הדו6ים01 חקוקות
~ . .".■..".."

4/550

נדושים1101 275מהומות

כנסת1201 2,1751/250בתי

35יטיבותו150

וגויים1601 דיו 85בתי

ואות2001 ותהו נלתיו 500*1/7151בתי

לעדות2101 דת חבגה
יהודיות 35לא

בה2201 זו 180ר

נואליזיוויים02 חנגגים
(בניה

0102. ים ווי קואליגי מונננןים
לבניה



והוווחה העבודה מטוד 643/780
552 5 =

1/300

חקגוניח01 1/890300הבטוה

יום02 מעווות

סיהום03 8וותי 50כיתות

וגקהיל04 ופוס וווותים 340לתות

לחרוו05 קוותים 1/2551/000כיתות

ו06 חמו וזוותי .לתות 150

כללים07 טווחים

תעסוקה08 וזונת

בה09 זו 95ו
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

ורווחה64 דה 1111

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקר,

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

תהגוגיי!01 .1890הנטור. 3 00

הנטוההקלהה0101 1,045מונזי

לטבואים0201 סלו בתי
150והנד0*יםה8לתוח

1ח0301 מקזוגי 1ת 300ףניוזי

תגוזיתייםהטלתו^0401 סבו 280בתי

יזה"ל0501 תעוזיחיים ביה"ס
30הטלחות

לחויכיסהטלחות0601 0בר בתי

וטיבוזיס0701 .290זיוד

95וזויה0801

יום02 1111111ת

יה0102 ו ב מת המל העונות

יום0202 חנינות

הוס03 וזי טרותי 50ביחוח

וגולים0203 לח טיקום 50טווחי

ולסהיל04 לסרט טרותיס 340רתוח

לזקויח0104 40טווחים

לילדיק0204 300חוסדות

בוקויות0304 רווחה לטנות
1ת י מ ו החם

בקהילה0404 טווחים

162



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק'>'ף:

ורווחה4< דה גגו

מותניתהוצאה הוצאה
ננסה בה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

יחרגו05 טווחים $1/251/000כיחוח

וההילה0105 למפגר 80טווחים

והזםיידות0205 בניה 1/155המוזן

במוסדות0405 201/000טפוגים

חהון06 טווחי 150פתוח

וטפוז0106 120גיוד

מבחנים0206 .30ליתוח

נלנים07 סרוחים

חלףיוח07ום ראטי מטרד

בטחון0307 אנוצני

ה08 3 ו זדעק ת ו ר ט

מינון0108 כוגולות
חוגסוהה0208 גטנוח בינוי י

ן0308 נ לפרי מנון

מינון08■04

ו 63



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

מותניתהוצאהק1יף: ה1*אה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

1ר11חה דה 1 ב נ 6 4

95רזרבה09
. "

09 95רזרבה01

הבריאות67 35,530מטרד

כלליים07 חולים בתי
חדטר. 13/445בניה

וח10 ליזחג נים חו בתי
חדווה 764ח0ו8בותבניי7

1פ138 לחולי חולים בתי
הדמה 1,600בניה

קיימים14 במבנים הט150ת
חולים 2/909בבתי

ליזנות16 / בריאות מרנזי
218ותגבדות

זיוד17 5/129וזנרבות

ות18 טונ 3/999הוגאות

וזוזודוח19 בפיתוח תחינות
6/401בריאות

וח20 להתיקדוי 1/065רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

בריאות67

מותניתהוצאה הוצאה
ננסה בה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

נלליים07 חונים בתי
חדטה 13,445בניה

גפת1107 זיו ו1"ט בי"ח

פוריהסבריה1607 חונים 1,0351,035בית

להדיה2107 חונים 2,6851בית 6,400

רתנ"ם2607 ע"וז חונים בית
חיפה

י3107 רחטלת לי גירו חונים בית
2828חיכה

יפה3607 הלל 0"1 חונים בית
חדרה

סירווי4107 רפואי וזובז
ת"איפו זוחטלתי

טיבא5107 דר ("! רפואי יורנז
המומר תל 2,7852,785

וולפסוו5307 8"8 ביתחולים
גיבורים תנ

הרופא5607 אסר ע"ט בי"ח
1,6221,622גריפיו

ו6607 אמקלו י ברזיל 11"ט 4,6803,870בי"ח

רזרבה8507

ו0גרים9007 יוגוז

נפרויהטים9107 תטבולות סור
140140טלסתיימו

לדייסות9907 270רזרבה

165



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים עישנת תקציב

ק1יף:

בריאות67

מותניתהוזנאר. הוצאה
נהננסה

יהתח"נ אדםהרשאה נח שזא

והחלות10 ח111ם בתי
חד&ה יה חמוטכותב1
.*". . ~ . ."*. . ~ . . ""י . . ~

764

חנה2110 פרד0 גריאטרי מונז

ותויה3010 גריאטרי ז ב ר מ

גיראטרי3610 מדנז
ו 1 י 5 נ 11 אט ו

גריאטרי6010 נ1 מר
הרופא 170170ט&ואל

י7010 וזחטלת ני ערו רפואי חרנז
יפו  חנאביב

85 גריאםרייח10י 594594מרנזים

1ר128 יחויי חונים בתי
חד9ה 1/600בניה

וזזר12131 תולים בית

לרוזל1613 טירת ביה"ח
חניזה2113 18ר תולים 515*1,5151בית

פרדסיה2613 ביה"ח

ינקב4613 באר בה"ח

אנרבנאל4713 ע"וו ביה"ח
ם תי ב

ונר.5113 י ג 1ס ביה"ח
בקהילה9013 5?85פרויקטים

166



/

חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה

14

30

142

58

240

61

42

211

51

208

192

130

86

64

155

28

53

212

115

41

37

71

82

97

27

מותנית הוצאה

2,909
. " . . 

14

30

142

53

240

61

297

211

51

208

192

130

36

64

155

28

53

212

115

41

37

71

82

97

37

167

בריאות

הייחוס בחבוים הוזקעות 14
חונים בבתי

קיתים מו&דוח אבטחת

זיוגלת ע"0 חונים בית

לוריהםבויה חונים בית

נהריה חונים בית

רוזל"םחיכה חונים בית

ע"חחיףה חונים בית

יחהחדרר. היי חונים בית

ילו יז"א רפואי חונז

ילודים ג חי יוונים בית

ה*וחר רלואייזי חונז

הדולא אסף חונים בית

הרולא מתואנ חוגים בית

ן ו אסלונ חונים ביה
חזר! חונים בית

חוזה ססר חונים בית

יה כרדט חונים בית

 נלק נחוני ביה"ח
ווהאוו חונים בית

בתים חונים בית

באדי!והב חונים בית

יווה ויז חונים בית
נלר'!אונ חונים בית

ים איתן חונים בית

הלרחנ טירת חונים בית

לרדסחנה גריאטרי תונז

וחויה אבות בית

לרדסנז גריאטרי חרבז

סעיף.

67

0814

1014

1114

1214

1314

1414

1614

1714

1?14

1914

2014

2114

2214

3014

3214

3314

3414

3514

3614

3714

3814

3914

4014

4114

4214

4314



חדשים) שקלים (באלפי 1986 'כספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה חותנית הוצאה

נהננקה
יאות בר

ס'ג'ף

67

4414

4614

4714

4814

4914

9

14

4

26

53

91

213

9

14

4

26

33

91

218

218

יק וזי יר 1ת <>נ ית י

וזיון וא'זוו אבות בית
וטיים יר הלסו חולים בית
חיכה לייחו חונים בית

וטנוגים תיקונים
ו8ונות גפויים בלתי

■ ראזווה נזרה תחנת
יס העתיקה הניר

8בס באר חונים בית

למנות , בריאות הונזי
ומגביות

ומעבדות לטנות

14 53

14 54

16

16 90
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה

*23

648

314

3,744

3/643

■ 73

283

מותנית הוצאה
נהננסה

5/129
. ~ . . "

423

648

314

3/744

3,999

3,643

73

283

169

סעיף.

בויאוח67

זיוד17 העונות

לב1יה0117 הגעידות
חדווה

חטהי5317 גיוד

הזבוו5417 נבריאוח גיוד
גיוד5517 דני8ת

קייוזים למוסדות

טונות18 הונאות

חיוחדות המחכות
חרום  מסת והגטינדות

18 10

קוסעות וניסת 18 20

ראטווי וחכנוו פקוח יגוז 18י 30



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתח"נ הרשאה מותנית הוונאה
נהננקה

בריאות

סעיף:

67

4,840

350

5 65

225

421

1,065

*50

565

225

421

1,065
.  . . "

1,065

דוח חוק בפיתוח נות תהי 19
בריאות

תוייס נהוגות תמיכה 19 01

תולים בבתי תמיכות 19 10
ים יבווי ג

ים באירגוו תמיכות 19 30
אחרים רפואיים

וטובת ותרומות עזבונות 19 40
בריאות וזווודות

נזקו5019 קרו

רזרבה9519

להתיקרוי20 וחרזרבה

להתיהרו9520 יותרזרבות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהכנסה

519/142

*51/672

67/470

346/900שינון70
=======

נדיוו01 1ננ י 169/728ם

זידות15 לדני&ת הגןאנת
(6) מנהני 3/270חרכו*

ליוו20 28/556תנאי

הטבח27 ל תוכנית

ת60 י רו נ 16/650בניה

אדגיות70 31/750רעננות

וזירת80 חינוו 5/560מוסדות

ו96 הו מי 41/386בעניות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ן70 8נו

מותניתהוצאה הוזנאה
נהננקה

להתחייב אום.הרשאה נח שיא

וו01 נדי 169,728451,672סיוע

דידה01 לחסוי 63,103290,342סיוט

גגיוים0101 לזוגות הלואות
אחויס דיוו 40,403238,142£27,545וחסוי

ים0201 לעול וו ידי 22,70052,20074,900הגואות

ה02 ו די י ל בג נ 84,725161,330סיוע

דיוו0102 תנאי להטבת סיוע
העיווני 19,25085,110104,360ב1/גזו

דיוו0202 י תנא להטבת סיוע
הכבוי 5,7006,3101ב10זו 2/010

ייח"ד0302 ותנוהו הלואות
וףיתוו תיקלוס ילדים בתי

בהתי8בות
> א1ודות באחנעוח 6,55013,85020,400(סיוע

להיבוזים0402 לדיון 7,50019,83027,336סיוג

ףיתוח0502 באזווי 19,10027,24046,340סיוע

בחח"ל0602 לתוסלים הגואות 7,4007,400

הבע0702 בא ג לאנטי י8,025הגואות 1,59017,115

להחיקויות2502 18,600וזובה

דיוה07 בו71ד ה/ותתרות
הלואות והחזו
י29) 21,900(הגבוה

דידה0107 בטכד הטתתפות
ח ו א ו ל ה י ו ז ר.ח 21,900ו

דידות15 לוגיקת הלואות
(מ) חוהלי 3,270מובו8

15(0) 3,270הלואות

1015(8) 3,2706,650הגואות

'
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חרשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהכנסה
קע'ף

י1נ11 70

?,760

35,030

2,190

28,556

20,636

173

להטבת תונ3יח 20
דיור תנאי

תנאי יהטבח תוננית
1986 דיור

26

8ל ואחזקה חידוו! 26 20
בחברות 3,330האנוסותדירות

סלונות2226 16,056גויגום

פיתות2626 הטנחת
ותיקות

ות נ8נונ
1,250

(הטבת27 תוננית
1985 דיור 7,920תנאי

ואחזקה2027 חידוט
בחברות דירות

8ו
סות 700מארי

טנונוח2227 7,100טיקום

מיתוח2627 ה/ולמות
ותיקות

במרונות
120



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:

טנון70

מותניתהוזנאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

נכרותס6 0116#650ה

66

. . . . .

כדרי 1986 1ת ת1נ(י

* " * ~ ■ "

13,190

ותולדות1766 נתוזחיוז מנגנים
חדוזים ביטובים 945*8802*1גיבור

ת2166 דו חוס י ים והוגנה הגואות
ותהלוט ת&תית ליבוי

ים ה0נ וישובים 190*4002*1בגוטבים

י&בני3466 ו1ז11נהים הגואות
ופיתוח ת0תית גיבוי

460*9101בניבונים

וריחות4266 לתוזחית גזגנקים
ניקובים גיבור ו&בני

וזרקזיים 500730דרוזים

נתעברת66ם6 הגואות
(י) נמתישביוז 50017500*8בתים

כמרי67 1985 460*3תבניות

בתים1367 ת העבר ג הגואות
>ס< 300נמתי&בים

וחוסדות1767 גתטתית מענהים
חדוזים בי*וביס 690גיבור

למוסדות2167 ומנגהים הגואות
1חיהיו0 ת8תית גיבור

הטוים ו81ולים 740*1ב&וטבים

לרבני3467 וחוגוהים הגואות
וליחוח תטתיח גיבור

ם י נ ו ב י ק 260ב

4267. וריחות נתטחיח חננהים
לי9ו1ים גיבור ו1זב1י

וגרהסיס 320דרוזים

סיני8067 נמכוגי כיגויים

906784 ולולג עד 150תוכניות

יזוזרים9167 11אי1ם כרטיס
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתוו"נ הרשאה מותנית הוצאה

ן *כו

סעיף:

70

47,500

*,670

1 1/140

1 8,975

95,300

£3,010

67,470

58,530

20,520

38,010

81,750

64,580

8,760

2,660

7,490

12,930

26,900

5,840

אוגיות כעולות 70

19?6 אוגיות תוכניות 76

נבויוח חוזר הון 76 12
ור די יחידות 5000

חלקי) גתימוו
8ו1ות כגולות 76 21

הונאה 1זרא9 פיתות 76 22
מוחלטת

לבי8ים ומיקום בויה 76 24

יח"ד 1450 העבדת 76 31
(8) בטכידוח לאינלו0
דירוח להמרת הלואר. 76 34

לוניוזה מטנירות

להנ"מ תטלותים 76 60

ו 75



חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקר.
1 וזנו

סעיף

70

8,940
." . . ~

8/930

10

190

16,970

,07011

,5501

50

800

,5003

200

200

19*5 ארויח תוכניות 77

לבניית חוזר הון
וו דו יחוזות 5500

חלנ,י< >ר.ימו1

1דח ו ט פעולות
היהודי ברובם הטתתכויות

הולאה חראש ריחות
מוחלטת

יביקים ו8י0ום בנייה

יח"ד 1600 הגברת
(9) בטנירות נאינלוס

דירות להחרח הלואות
לרנימה חוזנירות

ארזי 1984 נד תונניוח

77 12

77 21

77 22

77 י2

77 24

77 31

77 34

79

1984 וכולל עד תבניות 79 75

חוזרים 0אינם פרטים 79 78
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מ1תנית הוונאה

ן טרו

קעוף

70

5/560

4,960

וגיבור ר ו חוג ת 1 ד ס 1 ח

ד וגבו ו לו הי 1986 תבניות

1,460

4/085

3/600

830

2,330

1/800

600
. * "

100

400

100

177

לחסירת והגנוזים הלואות
>*< גיבור וסדות וז

חו1רים טאינח כרטים

60

86

היוור הוטדות הקמת 86 10

זיךור רן ו ו0ד 1ז ההחת 86 12

יחסיות ו&ענהים הלואות 86 15
(0) גיבור חוסדות

חינוך 85י<1 תובניות ?7

חיוור מוטדות הקמת 87 10

זיבור מוסדות הקמת 87 12

87 15

7£



חדשים) שקלים 986ו.(באלפי הכספים לשנת תקציב
סעיף

טנון70

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

וו96 חוח 41,386בעולות

96

. . . . . .

ףימוו 41,386בעונות

לבניה3096 בניים 36/096מימון

לסגולות3496 מיוחדה רזרבה
להתיסרות3596 290*5רזרבה

חקנא1ת.והתיקבות 72106/710

חרטה01 51/203התנסבות

26/705יגוא02

(ייגור03 אזוריים מנעלים
חפזמי) ס וזו ל

וניהוז04 1/500הים

ואטראי05 11/730קרנות

יבוא06 7,345מחליפי

החקלאות07 ממדד 2/150הטגעות

הרחות08 תהזיב 3/115ה1תתכויות

בלגי10
להתיהרויוח18 2/962עתודה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

חקלאות72
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

התי&בוח01 51,203סה"נ

חד8ה01 51,203החי16וח

03.011 ול הג 11,3.301רמת 4,332

הירדן0501 11,35014,213בקעת

07011 נגיו 511 ו ו ר מ וטו 12,5431יהודה 5,886

וח1601 תורד ו קטיף 811
חברון 8,63610,700הד

ויזמה!1801 חרנזיות 7,3447,502כונולות

חקלאות02 פ1חוח 52,545סה"כ

יצוא02
~ * . ^

26,705
..**..""

ת ו 11 הסו, ל והלואות .מענקים

26,705ליגוא

ינוא0202 13,5001ענפי 4,845

י1וא0702 2,5052,755טרותי

וויזות1102 חים 10,7001תאגרי 1,760
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חדשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב
להתח"נ ר.ו'*אה ל!!תנ>ת הוצאה קע'ף

חהיאוח 72

יייגוו אזןרי^ חב1גלים 03
גול,וחי) ק 111 נ

1/650

11/730

1/500
. " . . "

1/500

11/730
. . " . . ^

11/730

180

אזורייםמכטלים0303

0411 וזהים יה

יסוז0104 איזורי1

תקומיניקוז0204

וא8ואיפונות05

לי9ובים טוונז 1יה1ו 05 03

נחהיאוח סיוג קוו 05 05



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף

חקלאות 72

מותניתהוצאה הוצאה
בהננקה

להתחייב או0הושאר, נח שיא

יבוא מחניכי 067,345

חינם 6,880בוגלי
=.. =

הרו1הה8תחרות רטויות 06 03500550

ובוי"ח בתטתיח הבקעות 06 056,3307,020

דיג
=. =

465
"" . לי

דיג 06 11465510

החהיאות תסרד הטקעות 072,150
0  ם ■ 

התמדד ביחידות הטהנות 07 011,7501 "?70

התחהו במילהו הטקעות 07 02200220

דגן בבית ההטרד תבני 07 0,3

דנב הנוואות 07 04200260

הרתות תחליב הטתחפויות 083,115

נתונים נבוד 08 01680700

הםבס 1מודת וטוח 08 021,4601,630

לנומאים בקרו הטתתלות 08 03
והדרבה 1825825זוו1ד5ים

באנריטק הטתתכות 08 04150150
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הושאה מותנית הוצאה
נהננקה

חקלאות
סעיף:

72

1,593

1,835

2,962
*" . ~ . ""

2,962

1,257

1,705

כללי 10
^ . . "

ההר אזור בותוח 10 09

חלולאי חינו! 1011

התיסרויות סה"נ 18

להתיקרויוח עתודה 18

בחקגיב להת1קרות נתודה 18 01
הת81בות

בליתוח להחיקרות עתודה 13 02
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"ג אוםהרשאה נח שיא

דים73 פגני 1150,6209/020

בנאמנות01 8,949)1כעליס

אזוריים02 חפעלים ת ו כ צ 19,8027,270

קולחיח03 11,945ניצול

4ם ואנוס. ניגול טטפונוח
וזית05 מקוונת פתוח
וזליחים06 חי וניגנל התכנה
א0יהה07 ואונות 5,2131,750טיפור

נ02 ל בו ו ננו 2,030ת

ת09 ו ו ו י ס נ ו 1,468ו/תקוים

חותנות10 8,680הועאנת

גב11 ל ל מים אספקת
חטה"נט פרויקט

בניה13 ו המנו ח ם קי 875פיתוח

להתיקרויוח14 1,658רזובה
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י חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה לוזתנית הווגאה

נהננקר.

החים תטה

קע'ף:

73

1,370

757

6,800

2*845

7,625

472

4,381

7,270

7,270

7,270

30,696

?,949
. " . . ~

516

8,433

757

5,331

2/3 4 5

9,602

5,573

443

3,786

חים 8/1*ני פיתוח 01

וו! 1 א1ז 1 ב וזפענימ 01

הירדן תפסי 01 01

ת ו י ו ז אח ר,

1 ול הג ר!זיו  וח האחזוי 01 02

היודו בקעת 01 03

וסוחדון יהודה האחזויות 01 04

קטיי 8לום חבל 01 05

אזוריים חסעליס בעלות 02

איזוריים 1/לעליי! בענות 02 01
ופון .

דרום הכסליסאזוד 1י1לות 02 02

הערבה 02 03

'זתיה במלעלי הטתתפות 02 04

יסרוער) חזרחי נגב חבעל 02 06
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה

ננקה בה
החיס 1זטק

סע'ף

73

550

33,000

11,943
. . " . . "

945

11,000

ח י ת ל 1 ה ל 11 י נ

185

03

הקיטון חטלנת 03 01

ו איוו עמק ק1נח1 03 02

דן 1ו6 קולחי הוובת 03 03

אילת קולחי 03 04

לסכו"ו וזונה 03 05

ו^גום ל ו 5 י נ וזטכונות 04

ואנוס י ז 1 י 1 סטפונ1ת 04 01

1זי0 מגורות כת11) 05

וזחהר קידוחים 05 01

להגברת.ההסו פנולות 05 02

יזליתים !זי וניגוי התפלה 06

באילת מלוחים קדוחים 06 ו0
באילח התפלה מתק1י 06 02



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סע'ף:

החים73 מוזה

מותניתהוצאה ה1*אה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

ואו'יגוח07 לחתקר כעולות
8,7111,750התעונו/

אסרהה07 ובינות 5,213טיפור

" . ~ . "

1,750

!ונ"ח0107 פעולות

. ** . . "

625625

ס0207 י ר 1ל,ו י 1 ו 3,1501,7503,150חולוי1ום

זיהום0307 ועת 1,4381,601תג

ל0607 ה" ח

נולל08 ו ו 2,030תננ

נולל0108 2,0302,350חננוו

ויו09 ונ י וגס 11,468/ח3וי0

גחו"ף)0209 ופתוח 9351,032חחהר

וו51י03090 243ו

היז040901 לפתוח 2402ה0גר 40

הותןות10 11,213הונאות
4

מותגות10 680,?הונאות

תפורט0110 וו תננ 4,5804,580הוצאות

חיתון0210 הונאות

וי'קוח0310 כלליות 4,1004,100הונאות

בנוזו0610 קידום תיהוו

נללית0710 עתודה

ופיחוח0810 בינוי תנודות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

המים73 הטה

מותג'תהוצאה הוצאה
ננקה בה

להתח"ב אוםהרשאה נח שיא

גבוו 1 ל מים אספקת
מ8ה"נ0 פרויקט

התעופה0111 ל!!ד1ת מים א0כקח

וה"ו0211 והחלות תים אספקת

וזולים0311 ריק גה"נאזו ות 3,100חחנ

מטה"בם0411 סדנוו

ונווה0511 ומוזב הטתתכוח

בסיוי0611 מתקנים לווה

האזרחי0711 המוהו 2,800הטתתפות

בניה13 ן 1 ה8נ וז מים "875פיתוח

יומוון0113 י הרנ אזור מים א

ואריאו0213 מים א

(אפית0.313 מים א

ורוויות0413 כיסוח 11 נ 115115ת

זליוו0513 111 ביונ מים א

הורדיח0613 עיר מים א

מיתר0713 ו א.ח.

ביו"יי0813 חדטיס 760760י6ו1ים

קולים13ז0 ויטובים 5,5003/500:א.מ

ו1013 הגוכו מטרד )(3,500הטתחפות

גי>י11131 ביגוע הטנממוח

והתיהרויות14 1,653רזרבה
. "* . . "

להתיקרויוח0114 1,658רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

מותניתהוונאהסעיף: הוצאה
בהכנסה

להתחייב אדםהרשאה כח שיא

והליחות הו/דנ חו*דד 743/7086*037

והליחות ר.מדנ מטרד 013,7086/037

והליחות המדע מטרד 013/7086/037

לתו"כ הלא1וזית הק111נה 01 012/8706/03713/420

המטרד מחקרי 01 028388/990

ה ו אוד! מקורות כיתוח 75
= = = = = 55 = = = = = = ==: = == =

36/70697/754

החוזחי כותוחמעדנת 0197337/130

ו05 חופוטי ו מער 0212/165

ופיתוח מחקר 0510/523624

האדמה מדני מינהנ 067/480

האנרגיה ת8ה נתוני מינון 0 7235

הביויתי המוביל 08

ומדיניות תננוו 10536

הפחם מ/וק פתוח 1160/000

אנרגיה טימור 123/724

להתיקרויות רזרבה 201/070
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

וה75 0ור\ \1קווות 2הוח

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקר.

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

החקחל01 973ףית1חהסדנת
. . ~

37,130

להיקזות יטליס \1יח1ן
תטחל 37,130חבות

מ.ד.0101 הנח תחנת

וו0201 ל ה 60 ב הנח 8,690תחנת

חדווה301ם נח תחנת

בוזנירכת1001 וח 8ונ חנפנות
סזו והעולות 6,320היוןוו

והחלונה1101 המגורה 22,120מוגדלת

המדינה הטסעות
, המונרכת 973בפיתוח

גרסינית2001 נח 434577תחנת

והנוהים2101 הלואות
הרו6חל ר8ת 489489לכוחות

גווז2201 וזו הטקנות

נרם02 חוכוטי ו 12,165מער

0102

.. .. .. ■. ..

לףם בקידוחי 10,54313,300.הטסעות

1ת9תיחיממ1"ג0202 1,6221,622תהינה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

וה75 אורג מקורות כתות

י מגתניתה1צאה הוצאה

בהכנסה
להתח"נ ארםהרשאה נח שיא

וניתוח05 10,523624מחקר

8חק0105 ןאגתי נוח 802802נוי

אחויס0205 מחקרים
הי1מ9\ 1,9142/307באנרגית

030511119 5,1901פגני 8,703

טמן0405 ברזלי אחריס ,החסרים 162210

וחוזריו0505 בכחס 145181טימוטים

רוח0705 1,2861,594אנרגית

בטכנולוגיות0805 מו"פ
575750אנרגיה

(בססיים)0905 אחויס 144624170מחקריס

פרוייקטים1005 ננ 225225כיסוח

ח1105 כ ת ו גו מ ה התוכנית
מייק 6464להמתקת

נחו"כ1205 רזרבה

חו"פ1305 אגף כגולות 1616פרסום

הארוזה06 מדמי 7,480מינהל

האד.חה0506 מדעי 7,4804,780מינהל
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סע*ף.

יהפח75 אורג ההורות וח

10תניתהוצאה הוונאה
נהננקה

להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

הגרגיר07 חוזה וחוגי 235תיכון

האווגיר0107 ,7?/! וחווי 2352תינון 35

הביןיהי המוביל

יחי0108  ו הגי ג החוב

ומדיויות10 תנווו
#^*...^.■"..

536

וסקרים0110 5מח3וי£ 80

0נ1טיםטי0210 101120חידנ

האודגיר10י0 ת&ה י נ 1 ת נ מינון

הרחם11 חטה 60/000פתוח
. ." . . ~

הלאוחייז0111 החברה
ב!ו"ה לחם 60/000לאספקת

כחם0211 /!וו1ו11

אורגיה12 ,3/724טיחור

ות לספי כות תחי
חור וזי ות ול 2/480בפ11

הה0112 הדג 1,4362,0£0תתקוי

ות0212 אחר ירוו! 11 580*1,0441תחינות

בהילות פעולות
אורגיה 111/244י\1ור

ופירסוק12י0 470520ה0ברה

אחדות0412 נקיפות 774774פעולות

להחיהדויוח20 070,ורזרבה

וח0120 .להתיקרוי רזרבה
. ~ ■ ■ 

1,0703^000.

506,0005/190ת;ך1יה76

 החנייה01 371,700פיתוח

תגטיתי02 ופיתוח 134,3005/190חחקר
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

תע1יה76

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

התעמיהום 371,700נ'ותות

טות הטה 1329,940יד1ד

וחוסדו0101 והלוואות 89,14968/374ה0קעות

בחברות0201 ואות והל הטסנות
התע1ווה 47נבתוח

לגדוד0301 חוה לפי מגנקיס
הון 230,790277,582המהנות

04 תנמיה01, להרגלי 9,9545,954חננהים

ערולה0501 תדיואן
באזורי התעטיה כיתות

24,174פיתוח

באיזורי0801 תסטיה מבני
9,7965,900פיתוח

תוזמיה0901 איזודי פיתוח
ריחוח באיזורי 12,3241חדטים 2,264

לידוטלים1001 הנלניית 2,0542,000החברה

לתעמיה 6,636הגואות
= . = . 

לחגטיה1501 חוזר להוו 6,3201הלואות 0,000

316316יעוך,בקורתסיו16015

לחףסלי ערבויות ב10י
יה 1/11 1,530ת

הלואוח2001 על ערבויות ביסוי
תעטיה 1,5802,000למפעלי

להתיקדויוח 9,370,רזרבה

וח2101 להחיקרוי רזרבה
= ■  . =

9,370

קונסולידציה2501 הלוואות
לפרוטרום
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
ה ו תעני 76

191/1*0

4/800

280

3/200

5/190

390

4/800

75

75

134/300

131/890

280

/1302

/60030
= == == =

/5006

/28023

820

י ח81ית ופיתוח חחקר 02

ח!1סיתו ול'ייזוח נמחקו פרן 02 01

נאוחייח 001ים פרו 02 02

ה ר ו 1ז ת גוו 02 03

(חנוני וח12היס ה38סות 02 04
לחוומיה וטיווחיס חח3ר

ווז והחיהווי רזובה 02 10

תייווח פיתוח £7

תטתיק 2יתוח 01

תייווח נ&כעני סיוע 02

רזובה 03

וזיוד מחטב וני/זת 04
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

רותחי75

מותניתהוצאה הוצאה
ננסה נר.

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

01 ת&תית 6,50075פיתוח

אזורית0101 הי1חית 6/00075פיתוח

נ"א0201 הלירה ןווסדוח 100תטחית

איות0301 חוף ת ו גרת חברה

איזוד0501 ת9תית פיתוח
בולוק יו ע

חון0701 י ר מגבה 400אנ0ניה

ירוה02 חי נו/כגני 23/280סיוג

תיירות0102 רף1ני נהקחת 23/2801סיוע 1/350

20!רזרבה03
# ■ ~



820רזרבה0103

וד04 וזי 1זחמ.ב רבי8ת

וייוד0104 מהסב רבלטת
י ל יא ס ו ס>

התחבורה79 29/170פיתוח
= 5 5 = = ■=

35,*?0

יבווחית10 26/31115,830חחבורר.

ח15 י ח י 395תחבורה

תחבורחיים25 כלל 2/464טרותי0

ו 94

ו



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
יהתח"נ הר'*אה מותנית הוצאה

תחבורה

ק'>זף:

79

910

*/000

1,?50

220

' ?00

500

1/615

5/190

146

182

25,760

1,400

680

1,020

1 6/038

35/880

8/300

4/000

4/300

1/820

1/820

25,760

25,760

26/211
. . " . . 

5/830
=. = . =

83£

1/340

214

1/200

485

1/572

136

יבטתית תחבורה

נבח בר ה8ק0ות

קיימות מסיגות טיכור
חח1וח והקהה טיקום

חדקוח ות ל מסי בניית

חדמוח נות י מ0 ן תננו
וו האייי בתואי מסילה

וטילוב חטמל/אתוח עבודות
ומתהניס מבנים

ודוח וסב 5יוד רניטת
טינום

בחבגקים בטיחות

הרנלק נסחוח רזרבה

10

0110

0210

0410

0510

0610

0710

0510

1110

1310

1410

בטיחות בחטחייו 3/537הטנגות
= . = . =

בםיחוק1510 3/269ת1תיח

תנוער1610 וסקרי מוקדם 142תננוו

יד1ו1710 ז ריח מחק ו 176תבנו

בנבימיס 15,419הטג11ות

אדומים2210 בנביקים הבקעות
תחולק בלתי

. = .  * 

2י 1,164ירוטוים.31

530חיפה2410

אחרות2510 795ערינו

12/833תלאביב2710

להתיהרוח.לביטים2810 97רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ס'>יףו

תחבורה79

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

יהתח"נ אדםהרשאה נח ש>א

לוגה ת ניהול 1/184בטונות

חל*ביל2910 004623מטדולזגין

3683ירווזלים3110 79

2?1761חיפה3310

1נוה3510 ו ת וניהול 36וזונה

בחחלווה אחוות הטהעות
ת בטחי 291י

1הי1ה5110 והי ב0ו הטקנות
2913וונב 00

ת15 יחי 395תחבורה

י\זית 395תחבורה
= . =

ימאים0115 395הנטרת

חחנורתיים25 נ נ ב 82,464וותים

נונחחבורחייפ 2,464/ורותים
= .  . =

המטאורולוגיה0125 142146ףיחוח

ומחקריח0525 1,3111,311תננון

זיבורית0625 תחבורה 530546כיגוח

1בבמחוו0725 בחנ"ח 53.55המסעות

ומחשוב1125 265273מינון

תחבורה1225 נריתוח 163עתודה

ו 96



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותמת הוצאה
נהננקר,

1,000
= = = 5 =

1,000

25,730

22,430

2,545

755

נביטיס ריחות 80

וגטריםלביטים01

בבודות04
ההגונה

במיתון
י וגורמי

וזירדי
ווז

וו06 ובטיחותהכקסותתינו

הוזיתטוהוו/07

החולקתרזרבה08 נא
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

נביטים80

י מותניתהוצאה ה1צאר.
נתכנסה

להתח"נ איםהושאר, נח שיא

ה01 י ר ו1ט 22,4301,000נבי18£
." . . "

ודיים ואז ואדייק 22,4301,000נגיטים
=. ~ . =

דו0101 ובגוט במונז 160*5,1605נבוטים

ובזרון0301 בגגיי 5303003,535',1נביגים

ו11גב0401 בדרום 15,44070016,320נביטים

וכביייס גיטה נביטי
אזוריים

ולבימים0601 גיטה נבי8י
אזוריים

מקררי04 בחימזן גבורות
תוז וגורמי ממטלה

חיירדי בחיתון עבודות
חוז ונורחי חת6לר.

חיידדי0104 בחיחון וגבורות
חוז וגורמי המטלה

ובטיחות06 הףקעוח 2,545תיננון

והבהסוח .2,545חיננון

והבהזויז0106 תיננון

= נ  . 

2,5452,5*5

בטיחות

בטיחות0206 גדרות התגות

נביטיח יקום 11

נביאים0306 לטיקום רזרבה
חרך07 ת8ו1זות

הרז0107 תטומות

מחולהח08 לא 755רזרבה

מחולקת0108 לא 755755רזרבה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
להתחייב אדםהרשאה נח שיא

התהילות81 הפנני .>'17,96פיתוח

וחטרד01 המדינה הנוואות
17,969התגבורת

לח8וד01 המדינה הלוואות
17,969התג8וות

יתמיד01 ה1ודינה הנוואות
17,969התקטוות

טוניס83 106,146מפוגנים

החח8נה01 בתכוניי 1,460הטקגות

זיבוויים02 במפסניק 830הטקענת

10נ1ת04 1,100ה1130ת
בחברויז06 הוזהעות

ואתרות 102,736בטחוניות

חוז07 סחר סיכוני ביטוח

החוזטנר.01 במפזיי 1,460הטקעות

ה&תטיתי0101 53המדפיס

ויווז1001 ילו ז עבודנח 567מחלקת

החדידוק1101 8401מחנקח ,260

ייגוויים02 בחפעיים 1350הטקגות

נאומייס.0102 350גנים

1ח04 נ 10 1,100הטהננות
. " . . "*

מניות0104 וניסת

ותא0204 י,

קותא0504 1,100וזונה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ק'גיף.

11ני830 חב1נים

מותניתהו*אה הוונאה
נהננקה

להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

המהנות06
ני בטחו

גחבוות
ח ואחרו 102,736ות

ת0106 ו 1 נ; ט ה
בטחוני

בחברוח
ואחרות 102,736ות

חוזביטוח07 6חר סינולי

ת&נום0107
סינוני

ניםוח בגין
חוזי סחרי

ום54 515/0005/חובותת0(
=

ת02 ו ו ל ים1/ 025/0004/פ1

490/0001,חוזהנוות.04

025/0004/בניםמלוות02

י0102 דו ו א נ 650/000בטוח

ות0302 חנו
ת ו ו נ ח

.חוהל באהנסוח
100/0001/החדילה

ובוהים0502 אוזיסיוח נסכי
באודר 470/0001/טהוכהדו

והבנדה0702 ח1נו 110/000בתונויות

בלהאיוחחניות02?0 הסדר

חסנוןטבירת1002 350/000תוכניות

חע1הים1102
וגופות

ו ו חטב ח ו י בל ו גת
75/000גמל

ות1302 וטונותתנו 160,000הלקדות

110/000רזרבה2002

200



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אוט נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

בהננסה
חובות תטלום

סעיף

4£

1,490/000

240/000

55/000

275/000

870/000

50/000

547

547

547

547

חוז הנוות 04

והרחות העגוזאות מלוות 04 01

ביולאומים מחוסרות מנוות 04 03

בוגמח^יתיים מלוות 04 05

ובחול בארז מבנקיח חלוות 04 07

טונ01 מלוות 04 09

וזיבה 04 20

תהזיבי חוזר הון 85

תקזיבי חוזר הון 01

חקזיבי חוזר הון 01

תהזיבי חוזר הוו 01 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הרשאה נזיתנית הוצאה

נהננסה

222<'1 51

222,131

222,151
" . . " . . "*

222,151

202

ריחות והונאות רזרבה 67

ריחות נהוגאוח רזרבה 01

ריחוח נהונאוח רזרבה 01

רחוח נהוגאוח רזרבה 01 01



שניה תוספת
עסקים מפעלים תקציב הצעת

חדשי טקליס ם)(אלפי

שניהריכוז תוספת
הכנסה
הוצאה

הרשאה
ב י להחחי

שיא
אדם כת

המפעלים הכנסות סהכ
1,051,050העסקיים

האוצר89 24,280מפעלי

השיכון90 169,200מפעלי

העבודה91 לפריון 7,549המכון

הוראה92 לאמצעי המכון

ישראל93 55,350רכבת

יפו95 3,900גמל

התקשורת96 י149,271משרד

הממשלתי97 הסחר 522,700חשבונות

ישראל98 מקרקעי נהל 118,800סי

המפעלים הוצאות סה"כ
.1,051,05006,398העסקיים

האוצר89 .53ו24.2800מפעלי

הסיכון90 169,200202,405מפעלי

העבודה91 לפריון .7,5490154המכון

הוראה92 לאמצעי המכון

ישראל93 .55,35001,345רכבת

יפו94 .3,90006נמל

התקשורת95 .149,27126,61504,260משרד
הממשלתי96 הסחר 522,700540,400חשבונות

ישראל98 מקרקעי נהל .118,80014,3860480מי
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוונאהסעיף: הוצאה

בהכנסה
להתח"נ אדםהרשאה נח שיא

האוגר הוזרד מבו1ל1 89
================

24/280
======

153

הח&זזלחו החדפוס 0324,230153

הוזמטלחי ה&דפוס 0324/280
. .  . . "

153
■ " .

חוכזינם וטווחית 57הנהלה

הנהלה 03 015

ומננווו אחונלות 03 025

וחוזה אספקה 8וותי 03 0330

ויזלווו דפוס טווחי 03 045

ר 1 ח י1 ה ו חסנונות נסבות 03 0512

בם^ווי דפוס 3/32652אגף

01ירוח הוגאות 03 062/572

■ "

52

סקנפות הוגאות 03 07754

נלליוח הדפסות 2/42043אגף

יטירוח הו5אות 03 08

= . = . =

1/696

■ ~

43

י עהיפוח הונאות 03 09724

204



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
האוגר מפגני

סעיף

89

31 וחנה הדפסות א1ף

50יט1רוחה1צא1ת3ם10

31סק1פותהונאות1103

בודות 098*חוז8

יטויותהונאות1203

. = 0 =

נ368*

730בק1כוחהוזאות1303

יםקניות 691:3**נחחס1

10,968

2*501

יוזירויז הונאות 03 14

סקיפוח הונאות 03 15

הוןהונאות

16031 החדיוה.ריבית אונר

ואויר703ו הטקתות החזר

והי£103 פחתתו1ל

886והטתתלויוחרזרבות
~ 

הדיתות1903 בתהגיב 307הטתתכות

579רזרבה2003



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא יהתח"נ הושאר. מותנית הוצאה

נהננקה

24,280

24,280

24,230

האוגר מ&רד מרעלי הכנסות 89

הייהסלתי המדריס הנ1מות 72

החרטלחי החדףיס הכנסות 72

24,280
. = .  . 

60ו,7

3,705

1,609

11,806

והכנסות הפחתות

חמיילה ממ1רדי הכנסות 72 01

חוז ודחי וזג הכנסות 72 .02

תמחיר
=.=. =

ו8דותיס. סחורות מבירת 72 03

היחידות זינוי

הוומטלה דל'וס בתי זיכוי 72 04

תוז עבודות זיכוי 72 05

ו1זט0 אסיהה טרותי זיכוי 72 06

מהמתסניח יויאות 72 07

הכנסות סל הוזאות עודפי 72 08
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספלם לשנת תקציב
אדם נח ש'א להתח"ב הרשאה מותנית הוצאה

נהננקה

?/500

/

207

8יכווהכנסות90 169/200חפעלי

כפריתהכנסות17 13/370בניה

102/834*ר1יותהכנסות27

וזילווחו0דות37 1,900חינ1ד

31/096וזיקוופונולות57

ליריתהכנסות17 13/370בניה

דיווח1017 תחכירח הכנסות
חנהלי 61 נ 750ר

1417/1 ו ס נ נ ר.
פיתוח

זח זע ן ה מהחזר
1*חית יה 1/450לבנ

בחים1617 מהעברת הכנסות
50לחתיטבים

ניםהכנסות2217 מו ורתים 1/800ח1

לחינוך2417 חהאגד הבגסות
400התיטבותי

ולוזהכנסות3017 120ח\ום

חוזריםבוטים4017 נם טאי

ה4517 ס נ להסבותהב וזהלואוח
>י\< למתיישבים בתים



(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף:

ה?כוו0? מב11לי הכנסות
יוחזנ"תהוצאה הוצאה

בהננקה
להתח"נ אוםהושאר. נח שיא

102,834ארגיוחהכנסות27

הנ101ת1027
הונו*

ות דיר חהנירח
5,260מנהלי

הכנסות1227
דירות

נימת יד ואות ההל
(ט< חנהיי 3,320ונוט

הכנסות1327
ויוות

החניות
ו ק 9,190םי

הננסות2127
פיתוח

הוזאות ההחזר
18,300הד^אט

1,024מונותהננסית2827

הננסות3027
יטואל

ההרקעי ההינהי
ףווייס 5,460כבור

ונו*.הננסות3527 50הה0

הביטחוןהכנסות3627 ההטרד

קדהנוחהננסות3727 12,710הטווה

91271450 ההעברה הננסה
לטנירתייו) 47,520יח"ד

חוזריםכוטים9527 ט*ינם

ת37 1 וסד וזינורח וו 1,900חינ

הננסות0237
חוסדוח

חהעווות
(6) וו וחיו 1,900זיבוו

51,096הימווכעולות57

ו3057 ינויהמיהו 36,096בניים

להסגר7857 קביויס 15,000חטבונות

חוזריםבוטים9057 טאינם
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חרשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף: הוצאה

נהננקה
להתח"נ אדםהושאר. נח שיא

זילון90 2/1ע1> 169,200הונאות

י66 נלד 1986 16,950תוננוות

נדרי67 1985 10,560תונניות

1984כףיי69 עד 100תונלית

א7/י76 1986 79,710תנניות

אולי77 1985 35,220תבניות

*ר?י78 19*4 סד 3,480תונניות

חיוור86 1986 7,480תונניוח

חילון87 1985 700תונניות

בה111ד96 קבלנים 15,000חטבונות

נכרית60 27,610נניה

נסרי66 1986 16,950תונניות

וליחות1166 בניה בגולות
ה\ויו וברקת 4,390בגניל

.

8,760

יחוח1266 ול בניה פעולות
וטוחרוו ביהודה

היודו 3,6407/300וב10ת

וריחוח1466 בניה ננולות
הטיף וגוז גרבה 300*3,640.7בננב

1ת1866 ולנ ה6 במיתון 400700בניה

חיוור2066 הוקדוח 2,0304,380בניית

בחוייבים2566 וכיתוח בניר,
קטנים 1,6203,650וי1ו1ים

ות3566 חד'ז וח ל8נו1 תטתית
וזרקסים דרוזים 8102,190בישובים

האגף4566 11בור בניה
התיטבותי ו םס3407לחינו

י/יבה4666 יזסי נ ו ו יה 80100ח
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אום נח שיא להתדו"נ הרשאה מותנית הוצאה

11 םכ קכגני

סעיף:

90

200

200

200

300

100

100

10*360

3,470

1,900

1,580

1,650

1,140

310

410

60

40

100
■ . "

100

כלוי 1985 תוכניות 67

וכיתוח בנוה כעוגות
ו י ו 1 ה ובו&ת ל י בגג
וניחוח בניה בעולות

ו ו הר וטו והודה ב
הירדן ובגעת

וכוחוח בווה כגולות
הסיף ו\ו8 ונרבה בנ1ב

וח הכוס כנגד בניה
היהודית נות כ חהםו

חיוור חוסדות בניות

במו&בים וכיתות בניה
קטנים ויטובים

ות חדק ות לסכונ תטתית
וזרקסים וזים דר בוטובום

הא1ף 11בוד בניה
ו החייזבות ר ו לחיו

בה או נוזקו תוקון
1984לררו 1ד תוננות

1167

1267

1467

1867

2067

2567

3567

4567

4667

69

19*4 ונד תבנוות 69 30

חוזרים טאינח כרטיס 69 38
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה
וזנוו הבנלי

סעיף:

?0

1 *,550

37/910

5 5/000

6,920

32/570

2/630

20

118,410

79,710

7,460

20/550

6/290

16/630

2/060

20

300

24,400

וניתוח בניה פ11ולות
ארציות

מל נטיהום בניה
וחבנים דירות

ל"ר דירות 750 רניטת

1000 לרבי5ת התחיבות
הפרסי ר ב0קט1 יח"ד

בליה לחטרות בנויים

תזדד עבור בניה
(16 (סעיף הביטחון

1/רא/< פיתות

ית וחטח פיתוח פעולות
בדואים בריכוזי

איבה י זר, י נ תיקון

והרדוזי ריבית תטלו&י
הנמדה

ףיחוח תקזיב הטתחפות
רגיל ב י ג תה ב

76

ארזי 1986 תבניות 76

76 10

76 1ו

76 25

76 30

76 32

76 40

76 50

76 60

76 63

76 65
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

8בוו90 הרסני

מותגיתהוצאה הוצאה
נהננקר.

יהתח"נ אוםהושאר. נח שיא

ארצי77 1985 ת ו נני ■220,ח 35

8ל1077 וטיקום בניה
ומבנים 500,דירות

. .

200ו

ו"ו1177 דיווח 1000 ?300,רניטת

נ"ו1277 טכונוחדירות 8100יהום

נר1377 דיווח ובנית רני8ת
וריר אתי נלי 11 52017,גבנו

257720 לרכי&ח התחייבות
הרולוי, בסקטור 0001,יח"יד

בויה3077 לגטוות 100כינויים

תיזרד3277 גבוו בניה
(16 >ם5יף י100הביםתוו

מואט4077 1006600,ףיתות

ית5077 וחסת פיתוי! פעולות
בדואיס 450150בויבוזי

איבה6077 ניזקי 50תיסוו

אוזי78 19*4 גד 4803,תננניות

257880 נוביוזת התחייבות
פרטי מ0קט1ר 3803,יח"ד

80781984 תד 100תובניןח

חוזרים8278 טאינס כרטיס

י
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה
נהננקה

סעיף

וזנו! הפנני 90

1 135/י

400

1 00

8/180

7,480

/4807

700
. . ~

600

50

50

/00015
. "

/00015

15/000
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ור חיו ת 1 וסד ת 6£

ר ו ו 1 ת 1936 תונניוח 86

ו ו חי1 מוסדות בניית 8610

ו ו חיל 1985 תונניות 87

ו חינו מוסדות בניית 87 םו

יס 1 ו 1 גיבוו חוסדות 87 12

19?4 נד תונויות 87 80

חוזויח טאינם ברטים 87 82

6י*19 וזימון ת 1 ו 1 פננ 96

בחנבו הבלנים חטבונות 96

בחגבד קבנלים חשבונות 96 08

חוזרים טאינס 2דנ1ים 96 12



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

נהננסר,

154
= = =

154

154

24

59

38

12

14

7/549
ן ו י נ:ר נ החנון הונאות 91

והייגור העבודה

לכידיוו01 7/549מנון

לכיריוו01 7/549מנון

וו1101 לדי חהד הידע הפגת
וזדנזיים 805טירותים

ווזחהר1601 יעוז 1/999יחידות

הדדנה2101 מרנז 2/548יחידת

ר2201 מטח לטיווק הה מחל ה
373וצרכנות

לחעקיה2301 לסיוג המחלקה
682ז1ירה

מידג2401 לחערכיז המרכז
1/142ולע.1.א.
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ארם כת שיא להתחייב הרשאה ל!\תנית ה\*אה

נהננסה

7,549
= = == *

7*549

7*549
* " . . 

2*040

2*789

404

642

1*223

451

11 לכרי ו ו נ הה ט,ות הבנ 91
והיזור ה11ב1דר.

נכיוי7111 11 כ ח

נכיריוו71 חנון

ויעוןי0271 מחקו יחידות

הדרכה0371 וזונז יחידות

ח6חר0471 נטיווה החחלהה
וצרכנות

ותס"יה0571 לסים הקחלקה
זעירה

חיזט0671 לתערכ1ח המרכז
ו(ע.נ.א.

אחרות0871 הכנסות

ו0971 ו גרע כיסוי

לאוזןיכי החבוו הונאות 92
הוראה

לאוזלני החנוו הוגאות ום
הוראה
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

הוראה92 לאמזעי המנון
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
יהתח"נ אדםהרשאה נח שיא

01 י 115 ח א ל החנון הוצאות
הוואה

חונזיים0101 ,שירותים

אמרכלות0201

ומרוחים0301 חידג הדונה
בדגוגיים

לויאים0401 ?י וכתות 1זחקר
טכנולוגיים נוטאים

05 ייחוד01י 0כדי הוצאת
ד1חים0601 יגור

והמחלחות0701 הדונה טווחי

כדוייקםיסום08 מדויקיו! מדעים
מדנזיים

*חדוו0901 מדויקים תדגים
.א. 1ג.נ נ

הםרםה1001 חדור

1101

ותונור1201 לוחדה לכפנה חונז

ואמג!1י2001 ליחוד 0פרי מלאי
ה חח8 ה

המנון2101 הוצאות
הודאה לאתגעי

.

■
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דוךשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננקר,

1*145

1*345

לאחזני ו ו כ הח הננסית 92
הוראה

לאחזסי התנוו הנגסות 71
הוראה

לאח1ס1 החנון הכנסות 71
הוואה

דנההחודסהננסות0171 הד ו

ת0271 10 נ נ וריחותחמחקדה

לתוזףהוגאתהנ01ות0371 סירי

נוות0471 ורהננ דגחים1זינ

חוזר0371 והון וולאי

הכנסות0671
י נ ג א1ז ל

החנון
הוראה

55*350

55/350

יטראנ רנבת 93

יקראל רננת הוצאות 01

7ו2



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

יטראל רננת 3ז

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב אדםהרשאה נח שיא

ייזראל רכבת הוגאות 0155,3501,345

ומטה 4,72673ניהול

תדיןיוח וקביעת ג ו ר. ו 3,50031נ

מרכזיים טווחים 01 0136910

הרכבת אבטחת 01 034133

אמרכלות 01 042,71818

מיוי^דיח תטלומים

ריבית זם 07

כחת 01 08

ונסיים 1,22642חטבונות

מרכזיים טוותים 01 1168342

אמרנלות 01 14543

ומחסנית 22אספקה

מרכזיים טרותים 01 1522

סחורות תנוגת 01 16

אמרכלות 01 19

9,458הנדסה
=. = . =

313

מרכזיים טרותים 01 2191572

המסילה אחזקת 01 226,003132

וגסרימ מכניס אחזקת 01 231,13445

מכוניות ומומו מנני 5יוד 01 24 ■
38

רככ והנצלת אחזקת 01 2526

פיתוח עבודות 01 26

אמרכלות 01 291,406
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חרשים) שקלים (באלפי 986ו הכספים לשנת תקציב
סעיף

י8ואל ול1ח 93

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתחייב ארםהושאר. נח שיא

וחזהו ק8ו 2,16672איתות

חונזיים סוותים 01 311908

תלוי ו6ילונ איתות 01 3230615

תמוזיי ול ושיל איתות 01 3344815

ואלקסווויהה תנטוית 01 3450418

ונבלים חט&ל 01 3536116

ניתוח 01 36

אגונלות 01 39357

25,934495מנונאות
= . =

מונזיים טווחים 01 4139426

חחלי! נח ת ל הבע 01 4213,310220

מתויג נח החזקת 01 434,104

קווווח החזקת 01 446,7>?

ומוסניי! סדנה 01 45248

כיתוח 01 461

אמרכלות 01 491,384

וח&חר 10,318תנועה
.=.=.=

370

חונזייס טווחים 01 5170042

החחילה הפעלת 01 523,450131

ווססים וכבוח הכעלת 01 531,02545

ח&א וננוח הבטלה 01 543,020140

גיוד והחזקת הב0לת 01 55
נבל 35812וונ1

נוליות הונאות 01 56455

אמונלות 01 591,310
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
יהתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

יזראנ רננת
ק'גיף:

93

7*8

375

122

1*1

110

2/000
= .  ■ =

12

1,462

372

125

29

תאונות נזקי

הנדסה עבודות 01 61

אותות עבודות 01 62

ואות חנו עבודות 01 63

בלניות הוגאות 01 64

זי ו ח וורחי במיתון עבודות

חדנזיים טוותים

הנדסה עבודות
איתות עבודות

מנונאות עבודות

הסחר ו תנועה עבודות
יו ו נ ו ט וגאות ה

01 71

01 72

01 73

01 74

01 75

טונות הוגאות 01 91
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(באלפי ו 986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

ננקה בה
להתח"נ אוםהרשאה נח שיא

ת93 ן ס נ נ י8ראלה 55,350רכבת

יוזראיהננסוח71 55,350רבבת

י6ראלהכנסות71 55/350רבבה

הרכנתהכנסות 48,300חהפסלק

יםהכנסות0171 יזון 1 נ 1ז

. = .  . =

6,650

!ז?אהננסות0371 37,660ההוביק

430הגבורההבננות0571

וחהננסות0771 1 1,360טו

ת0571 ו 0 נ נ ה
חוזי

י1וו1זי חע:ודות
2,000

הטתתכות
ה ו 05 ו בה

הרגנל התקזיב
7,050הונבת

בלייתהטתתפות1971

= . = . =

7,050

יפו95 נ 11 חדדהנ 3,9006וגתל

ילוהונאות01 1,400גמל

=

3

חדרההוגאות02 112,500זל
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(באלפי 1986 הכספים לשנת חדשים)תקציב שקלים
סעיף

חדרה כ ח נ 1 יכו נמל ?5

מותניתהוצאה הוזנאה
נהננקה

יהתח"נ ארםהרשאה כח שיא

1חדוה ירו נ&לי הננאות 013/9006

ירו נחל הונאות 013
.

ילו נחל 1/4003הונאות

מונזוים 8רותים 01 17

= . = . =

673

המסגו חכירת 01 185

אגורנלות 01 15133

תננווכתוח 01 202

הוחל לה1גאות רזרבה 01 218

יחייות עבודות 01 221/080

לאוגר העברה 01 23

לפיתליז רזרבה 01 25105

חדרה (תל הוגאות 022/5003

חדרה וחל וגאות 2/5003ה ■

קדרה לחל הונאות 02 012/5003

ילו נחל הכנסות 95
חדרה 3/900ונחל

ירו נחל הננסות 711/400

חדרה לחל הננסות 72,2/500

'
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חדשים) שקלים (באלפי 1986. הכספים לשנת תקציב
ק'ויף

חדרה ונחל יפו נחל 95

מותניתהוצאה הוצאה
בהכנסה

להתח"נ אוםהושאר. נח שיא

וחדרה יפו גחני הכנסות 713,900
■ ■ . . . " . . . ■ .

ילו נחל הכנסות 711,400

יי'ו נמל הכנסות 71 011,400

חדרה נמל הכנסות 722,500

חדרה לחל הכנסות 72 052,500

תק'זורת י נ. ט פ ה הוגאות 96149,2714,260

כללי בגולה חתום 017,803?23

הדואר בנק 0326,446199

כולאות 051,10259

לדואר עזר טדותי 089,302141

דואר ג ו חבט אגף 0971,2473,638

לתכ11ול הזרגה 1515,402

החטרד בותוח 216,352

הדואר בנק פיתוח 232,225

הדואר טירותי פיתות 268,8 5 6

לפיתוח רזרבה 29536
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

ס1יף,י

התקטורת 1זטרד 96

10תניתה1וגאה הוונאה
נהננסה

להתח"נ אוםהושאר, נח שיא

תפעול הוצאות 01111 "3024,260
. ■ . . . .

כללי רעולה תחום 17,803223ם

ו1ז0ה ל ו ה ו 17/303223

חרנזיים וווותיס 01 102,44664

נ כ 1 מ נ חטגה 01 111,43731

ראט1 מדען 01 124864

הודסה טרותי , 01 1573530

נסכיים טיוותו 01 161,52247

בלבלה טווחי 01 201,17747

הדואר בגס 0326,446199

הדואר בנק
=. = . = . =. =

26,446199

טבר 03 173,120199

הדנזיים טרותים 03 186,271

אבודיק חובות 03 2030

לויבור ריבית י וגו ל (1 ת 03 276,715

הטתתלויות 3ם 9010,260
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לשנת (באלפיתקציב 1986 חדשים)הכספים שקלים
סעיף

התנטורת96 מטרד

מותניתהוצאה הו*אה
נהננקה

יהתח"נ אדםהושאר, נח שיא

1/102בונא1ת05
. ~ . . "

59

1/102בתאות
=. =. =

59

89759מנו1505

הונזיים1605 1/577טווחים

אבודיס1705 8חוב1ת

בינ"י1805 180טיוותנם

11ת2005 (הטתתףו 1/560(

נ"ו2205 הלי הנולים תעוונת

לדואו08 גזו 9/302טווחי

אפ0נא1ת

. ~ . . 

נו1808 8

וטווחי?2008 אחזקה

וםנים ח
. ~ .  . ~

9/302
=.=. =

141

1*2/7291*נו24£0

וטיווחיס2508 1,723אחזקה

ונב2808 4/050וניטת
ולק2908 800וניטת
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
ס'גיף

התקטוות מטלד 9 6

מותניתה1זנאר, הוצאה
ננסה בה

להתח"נ אדםהושאר. נח ע\'א

דואר נ ו תבע אגר 0971/2473,638

מרנזייס 15,61095טוות^

טנו 09 281,41395

ןט1וותים אחזקה 09 294,919

י ל בי טווותים 09 09,278י

הגפו! מחוז
# = ,= = = =

9,970
=. = . =

533

. , טנר 09 317,866533

תיק ו וטו אחזקה 09 322,104

חיפה 6,249חחוז
~ ■ ~ . ~

352
=. =

מנו 09 335,253>352

וחים וקיו אחזקה 09 34996

התונז 13,341684מחוז

וזנו 09 35

■ ~ ■= . 

9,950684

וטיווחיק אחזקה 09 363,391

תנאביב 11,011מחוז
.=.=.=

682

טנר 09 379,850682

וטיוותים אחזקה 09 381,161

ו ו החי 7,525בית
=. = . =

380
= . =

טנו 09 ם395,76938

וטיוותים אחזקה 09 401,756

יווטניח 8,501502מחוז
= . =

טנר 09 41

~ . ~ . ~

7,500502

וטיווחים אחזקה 09 421,001
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לשנת (באלפיתקציב 1986 חדשים)הכספים שקלים
סעיף

החקטוות96 ח*רד

מותניתהוצאה הוונאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

דר1ם 7,723חח1ז
= * = . 

410

6,21800טנו4309

וטיווחים4409 1,505אחזקה

יו"ז דואו 17קה"ט

וסווחיק4609 17אתזהה

(הטתת^1י1ת ?,700(

.5 (הטתתכוו1ת09ט ?,700>

ותהלוגים הון ה51א1ת

ים5509 111 ומה הון וגאות ה

נחסעול15 15,402הזונה

יעודית4015 6,866הזובה

נהתיהוות5015 1,705וזונה

נסנו6015 2,093וזונה

נהרו5ות7015 חותנח 4,738וזונה

וות21 התה* סיתות וגאות 17,969ה

החסוד1: 6,352כיתות

הנדסי0121 4614גיוד 61

טידוו0221 5,0576,374ניוד

ואמי0321 834834חטוד
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

התלן&וות 1ז8רד

סעיף

96

1/000

2,483

7,409

6,049

2,225

1,000

1,225

8,856

4,525

4,331

536

536

149,271

4,650

18,437

3,000

105,215

17,969

הדואר ה 1 ב פיתוח 23

הדואר לבנה ם י נ ב 1ז 23 01

הדואר לבוק ניוד 23 02

הדואר טירות! ניתוח 26

ניוד רניטת 26 01

וטיכוזיס בינוי 26 02

לףיתוח רזרבה 29

לכיתוה רזרבה 29 01

התיטורת חרעלי הנוטות 96

ה&טרד הכנסות 76

הדואר בנה הכנסות 77

לאי הבו הטידוח הכנסות 78

לדואר עזר טרוחי 79

הדואר גויוותי הכנסות 80

החדינה מתגגיב העברות 81
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף.

התקטוות96 מטרד

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אוםהרשאה נח >*יא

ת76 ו מ נ ב חר. ו י ול 302*131תפ1נ

76

* . .

מ"ות נ נ ה

. . . .

650^4המטרד

לילי0176 פסולה 4,650תחום

ת77 ו 0 ג נ הדוארה 437,?1בנה

18,437ואונותנמלות0177

הכנסות78
. ■ " . . *

הבולאי 3,000הטירוח
. ~ . . "

3,000מבירות0178

ודוארטרוחי79 עזר

רבבמנירה0179

ת80 ו 0 נ נ הדוארה 105,215טירוחי

97,755הדוארמטנותי0180

5,896מברקיס0280

625י11וד1חטונות0380

ות040£ יזוודייח110 939ל*

החדינההעברות81 17,969מתקגינ
. ^ . *" . ^

המדינההעברות1? 17,969מתקגינ

העברות0181
לכיתות

המדינה נ הגי ח ח
17,969התק/זורת

דוארמימון1?2^ 9ו0ף גדעון
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
מותניתהוצאהסעיף הוצאה

נהננקה
יהתח"נ יהרשאה אדם >ח שיא

סחו97 ות חטבו1 הוצאות
ים י לח *1111 י

= = = =. = = = = = ===== = =:£
522,700

המסחרי10 החטבוו הונאות
ו) 498,500(חזו

הובלת12 מחירי ה^רטי
24,200גרעינים

לחספוא20 איזון קרו

הויסחרי10 החטבוו הוצאות
ו) 498,500(מזו

טוו)0110 (0,000י<6 יחיטה 220,100£24,400

טוו)0510 (0,000ז מבוא 500*89,600.92כטר

טון)0810 400,000) ויה 0 177,600184,900כולי

טון)0510 10,000) סויה 11,2001טמן 4,600

הובלת12 התירי הברטי
ים 24,200גועינ

הובלת1412 מחירי הבדטי
ים 24,200גר11ינ

לוזסלוא20 איזון קרן

לח&כוא0120 איזון קרן

סחר97 חטבו^ות הכנסות
ים 522,700חמטלחי

=======

סחורות71 החבידת 596,900הכוסות

מהטליח73 )(100,000הכנסות

חוו74 למי הכנסות
במלאי 1,600טינוי

. הובלח75 חחירי הפרטי
24,200גר!1ינים

במס2ו<1£ וו איז הדן הכנסות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף

הוזחטלחיים97 הסחר 1ת ח9ג1נ
מותניתהוצאה הוצאה

נהננקה
להתחייב אדסהרשאה נח שיא

מחניית71 0900#596חור1תהכנסות

0171690/000) /110100220)ח111ה

(00ס0371# קכוא 110)נטו 70600#189

0671000) סויה טון)פולי #400200#175

>ססס0771# גלמי 110)שהן 10000#12

11ה0לים73 000הננסות
■ . ~

) ו#100

חיטה0173

קכוא0273 (000בטו #100(

סויה0473 כולי

0573171 ל ו 1 טמן

לחיחז.ו74 הננ&ות
בהלאי טיווי

^ . *^..^..^..^
600#1

חי0ה0174

הבוא0274 ב*ו

סויה0374 400#2כולי

סויה0474 )(800טמו

הוביח75 מחירי הכרטי
200#24נרסינים

הו1475 מחירי הכוטי
ים נ גרוני

בלח

. . "

200#24

איז81 קרן במסכואהגנוזות 1ו

01 ירח81. 1ז1זנ חזרואהננסות
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

480

480

232

י 3 ה ר ה מ חינהל הונאות 94
118/800י&ראל

01>558)
נילי כגוית 11,790תחים

חסוקעיו02 14/025ניהול

וציוויים03 ח8תית תננוו
כיתוח 28/155לגוני

נחהרוזעיו04 זנויוח 11,980וניטח

.2/510רזונה05
וחדים08 מי תטלוקים

נגלויות 49/340לכי



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף!

יטדאל מקוקני חנהל 98

מותניתהוצאה הוצאה
נהננסה

להתח"ג אדםהרשאה נח שיא

וגיל תנגינ 0125,315
■~ . "" . 

480 

(558) 01
כללי כעולה 790480*11תחום

87,830480נו
 * =. = . == . =

וא8ית לי8נה 01 0132920.5
1יוווית קוק! טיחוטי 01 02956.5

חקלאית הוקס טי&וטי 01 031027

חהוהניו ורטום נעלות 01 041399.5

ופווגדחוח 11 נ נ ת 01 0517512

וטליטה חידג 01 0640928

וחטבונות נסבים 01 0727225.5

תלאביל חחוז 01 0865745

אמרכלות 01 91,07721.5ם

ו נבו חחוז 01 101,14678.5

תירה חחוז 01 1186258

המרכז חחוז 01 1295665.5

ירווזליח חח1ז 01 1392062

דרום מחוז וםי 1459140.5

וא&רניות 3,960תוהל
=. = . =

מנהל 01 5345ו

אמרכלות הוגאות 01 163,060

רזונה 01 18555

וזובהילטכו 01 19
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתוו"נ הרשאה מותנית הוונאה

בהכנסה
יטראי מקרקעי ג1נהל

קעיף

98

4,330

14*025

1*605

.4,235

800

455

4,015

2,915

מקרקעין נ 1 ה י נ 2ם

ניליוח הוצאות 02 01

דיור ונסי אחזקת 02 02

ומדידות חיכוי 02 11

לפקדים לונסי אפןטרובוס 02 21

חינוו 02 31

הרקע סל טתידה ףעולות 02 41

זח והתיהרוי רזרבה 02 61
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
סעיף:

ייודאי מקרקעי נ ה 1 1ז

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתח"ב אדםהרשאה נח שיא

הו03 והוזאות בית1ח 40/135ת3ו!יב

ובילויים03 ח8חית תנגוו
ריחות 28/155(גוני

1/130חננון
ייי,

ו6קריס03ו0 בלגי 180תננון

ווזיתאר0203 אב 130תנניות

יטוות303ם חפורטוח 690תוכניות

חדטות0403 חפורטוח יות ונו 130ת

1,985תטתית

אחרים1103 1/080כתות

חברותים14 באחגעוח 516פתוח

וי1503 1גירו 905פיתות

יגרכי טטחים פינוי
17/420פיחות

. = . = . 

והים2203 יז 6/025פינויים

וזו0פי^2303 7/750פינויים

בינוייס2403 ז3/645קידום ,100

והחזרים 7,620העברות

וטווות3103 490התזרים

המנחהים32 תל 7,130ת&ורח
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חדשים) שקלים (באלפי ו 986 הכספים לשנת תקציב
להתח"נ הרשאה 10תנית הוצאה

י8ר*ל זוקוקגי היל \ז1

סעיף,

9 8

11,980 ן בחהדקעי זנוווח וביטת 04

6,270 ות הבננ

יזוחות0104 3,100הבקגות
ה^קסוח0204 בעד כי115ים

1,860קודמות

הארוטרורוס0304 חוב החזר
ן יזהוקעי וכיטח חוק 1,310ובצו!

.5,710ונימוח

5,710רניטות1204

וזיבה05
"" . ^ ■ ^

3,510
 . " . *"

רזרבה05
. "" . ■ ^

3,510
. "י . ■ 

3,510רזרבה0105
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
להתחייב הרשאה מותנית הוצאה

יטואל מכונני 1ז1הנ

סעיף

92

49/3*0 תיחוניוח הענווה ת3?יב 03

49/340

32/560

חיוחדים ת/זלוחים 08
בגלויות לבי

יאוגו והענווה הלואות
המדינה

22/690

9/870

16/780

וקווה חקוקווי הלואות 08 01
הפיתות

ה\זדי1ה ווקוקזי הנבוות 08 02

ליטוא חת הי לקוו הענוות

16/780

116/800

45/560

73/240

לי8וא היהח להון הנננוות 03 05

חהלהסי הל נ י גו הננסות £9
י/וואל

טוטלויו ת ו ב01 ה 72

ן ו ה י ת ו ס 1 נ ה 73
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב

סעיף:

ייראל£9 חקרהני !/7ד,(

מותניתהוצאה הוצאה
נהננקה

להתחייב אדםהרשאה נח '6'א

ת72 ו י: נ1 1 ט 45/560הכנסות

נלווים0172 כרח ט ה ח 8/240הכנסות

/זוטפים1172 חכירה 18/130דמי

הסכמה1672 9/540דמי

וח2172 טונ 8/890הכנסות

י2272 לנכס האבומרויווז הכנסות
יפהדים 460נ

מריבית2372 הכנסות

הון73 73/240הכנסות

ראשוניים0173 חכירה 21/410דמי

חד/יה חבירהבליה 24/870דמי

מקדה117311 יס נ מהוו חבירה דמי
מוזב"/ז "י 11 י8ירה בבניה

. =   . =

90

גנניה1273 מהוונים חבירה דמי
חטב"ט בהמללח חברות 14/580ע"י

חהווליס1373 חכירה דמי
ים ו בל לה קיק! ת 10/200מהקזא

ות 0חר הוו 26/960הכנסות
 = . = 

אחדים1473 חהוווים חבירה 16,940דמי

קניו1573 מהר 6/190מבירת

טונות2173 3/830הכנסות

נו



238



חדשים) שקלים (באלפי 1986 הכספים לשנת תקציב
אדם נח שיא להתח"נ הרשאה מותנית הוצאה

נהננסה

1,300,000

500,000

800,000

500,000
* . * " . . 

500,000

800,000

800,000
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יטראל לבנק ח1ב1ת החזר 100

הוו 01

ריבית 02

קו! 01
. . 

קרו 01 01

ריבית 02

ריבית 02 01



שלישית תוספת

ס י חד ו סי עודפים רסיכזת

והרווחה העבודה מסרד

האפוטרופוס  עזבונות

נזקים בעד פיצויים
העוני מעגל פריצת מחקר

העיוור בהדרכת השתתפות

■ עיוורים לטיקום תרומות

הםסרד למעונות תרומות

המפגר לרווחת והוצאות שיפוצים

ובודדים למשפחות תרומות

בטיפול לילדים תרומות

לזקנים תרומות

הצטיידות

חומרים וקניית פעולות
לנערים מיוחדים מפעלים

חינוך פעולות

צמ"ה קרן

כנ"אגמר כפר

במעונות שיפוצים

רגיל תקציב

23011104

23011914

23015103

23066243

23066252

23085652

23087005

23102505

23103903

23104151

23115908

23115912

23116403

23117103

פיתוח תקציב

64010305

64050204

64050401

23

64
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קמח במימון מחקרים

מקצועיות פעולות

חוץ גורמי בסימון מקצועיות פעולות

וארגונים במוסדות הסתתפויות

המשרד ביחידות השקעות

המחקר נהל במי השקעות

"יהב* בנק באמצעות .ליכב הלוואות

דלק למחירי הסוואה בקרן גרעון כיסוי
החסמל במחירי תמיכה

החקלאות מסרד

רגיל תקציב 33

330419

330430

330431

330503

פיתוח תקציב 72

720701

720702

720704

מצרכי במחירי תמיכות 32
חקלאי וביצור יסוד

32010701

32010801

והתשתית האנרגיה מסרד 34

הדלק למחירי השוואה קרן חשבונות 341200

נסים משה
האוצר שר

פרס שמעון
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא
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