
התשמ"ז987ו* ,1987 הכספים לשנת התקציב חוק

הגליית  זה בחוק .1

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

נקודה. קו שסימנה כותרת בשורת הנקוב משרות מספר או סכום  פעולה" "תחום

סימון; בלי בשורה הנקוב משרות מספר או סכום  "תכנית"
והמסתיימת (1987 באפריל 1) התשמ"ז בניסן ב' בעם המתחילה השנה  "1987 הכספים "שנת

;(1988 במרס 31) התשמ"ח בניסן י"ג ביום
יסודות חוק  (להלן התשמ"ה1985י התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו  אחר מונח כל

התקציב).

ההוצאה י'?*יב חלוקת חדשים; שקלים אלפי 40,082,0001987 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
י"^"י בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים זה סכום

/ "הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של הראשון

ההוצאה תקציב בשנת להוציא היא רשאית 2 סעיף לפי. להוציא רשאית שהממשלה הסכום על בנוסף .3
נהננסה המיתנית זה סכום חלוקת חדשים; שקלים אלפי 2,273,873 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1987 הכספים

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

כוח שיא לחלקים, זה מספר חלוקת מש1ות; 64,300.51987 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .4
"* התוספת של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל

אדם". כוח "שיא הנקרא הראשונה

מפעלים תקציב היא רשאית ו3 2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על בנוסף (א) .5
עסקיים השניה בתוספת השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1987 הכספים בשנת להוציא

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 בנוסף (ב)
לתחומי תקציב, לסעיפי זה מספר חלוקת העסקיים; למפעלים משרות 6,2181987 הכספים בשנת
העסקיים. המפעלים תקציב של השני החלק של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה

כמפורט היא 1987 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי ההכנסות תחזית (ג)
השניה. התוספת של הראשון בחלק

לעניו הוראות הצעת לפי תקבע, ולתוכניות פעולה לתחומי 17 תקציב בסעיף התקציב חלוקת את (א) .6
מסייימים סעי0ים הכנסת. של והבטחון החוץ וועדת הכספים ועדת של משותפת ועדה הממשלה,

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

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

חבריה. מקרב הכנסת של והבטחון החוץ ועדת שתמנה

.13 עמ' ,84 הצעות בח"ת פורסמה החוב הצעת 1(1987 בטי* 31) התשמ"ז בניסן א' ביום בכנסת נתקבל .
.60 עמי התשמ''ה, ס''ח 1
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 של סכום על 1987 הכספים בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .7
48(א) סעיף לפי  הממשלה הוצאות למימון חדשים שקלים אלפי 1,261,931 (1)

התקציב: יסודות לחוק

לפי  ישראל לבגק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים אלפי 1,660,000 (2)
התקציב. יסודות לחוק 48(ב) סעיף

כפי התקציב, יסודות לחוק ו43 ,27 ,17 ,12 ,11 בסעיפים הנקובים הסכומים (א) .8
אחוזים. ב20 יוגדלו ,1986 הכספים לשנת שעודכנו

שנת לתחילת שעתכן כפי התקציב, יסודות לחוק (1) (ב) 19 בסעיף הנקוב הסכום (ב)
אחוזים. ב20 יוגדל ,1986 הכספים

שבתוספת המיוחדים העודפים ברשימת המנויות דלהלן התכניות באחת עודף סכום נותר .9
לצדה הרשום בסכום השימוש את מתיר שהוא לועדה האוצר שר הודיע כאילו יראו השלישית, ,

נכלל: שבה לתכנית חדשים שקלים באלפי

מבנק הלוואה
ישראל

200711231039
200902241930
201109600205
201304600209
201502600211

201503707640

201506

יבוא לכך' הסמיך שהוא מי או הפנים, "שר במקום התקציב, יסודות לחוק 46(ב) בסעיף .10
לכר'. הסמיכו האוצר ושר הפנים ששר "מי

.(1987 באפריל 1) התשמ''ז בניסן ב' ביום זה חוק של תחילתו .1

קבלתו. מיום חדשים שלושה ברשומותיתוך יפורסם זה חוק .12

סכומים עדכון

מיוחדים עודטים
הכספים משנת

1986

חוק תיקון
התקציב יסודות

תחילה

. פרסום
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1987 הכספים לשכת תקציב

חדשים) שקלים (באלפי

מותכיחהוצאה אדםהרשאההוצאה כח שיא
להתחייבבהככסה

ז כהויכו ראשו תוספת

2,273,87364.300.5כלליסה"כ
= = = =40^082^000========

רגילחלק תקציב .27,160א1: 0001,495,14164,300.5
הוןחלק וחשבון פיתוח תקציב 11,262,000.778,732בי:
ישראלחלק לבכק חובות החזר 1,660,000גי:

רגילהחלק הוצאה 27,160,0001,495,14164,300.5אי:

כהל ומי '334120,45928ן_1,764ממשל 740.

כר.01 י המד 1,8243939.0כשיא
25.12090327ככסח02
ממשלה03 090,^חברי
הממשלה04. ראש 14,006590584.0משרד
האוצר05 169,42021,9583,9605,548.0משרד.
הפכים06 24,8471,3741,120622.0משךד
המשטרה07 468,17230,122147,17518,441.0משרד
המשפטים08 74,20037,3981,773.0משר>
החוץ09 138,78312,309818.0משרד
והחככון10 הכלכלה משרד 11,71050.0
כה11 המדי מבקר 16,269486.0משרד
ופיצויים12 681,250גמלאות
שוכות13 130,00016,161הוצאות
מפלגות14 12,956מימון
והפיתוח19 המדע 4,68741843652.0משרד

8,982,16835,3272,970.0בטחון
====================

הבטחון15 8,929.1002,205.0משרד
אזרחיות16 חרום יהוצאות 2105012,560
כהל17 המי בתקציב השתתפות

25,01835,32790,423765.0האזרחי
מקומיות18 505,000רשויות
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1987 הכספים לשכת תקציב הצעת
=====^=====================

חדשים) שקלים (באלפי

אדם כח שיא הרשאה ת חכי כוו הוצאה
להתחייב בהככסה

הוצאה

ראשנכה תוספת ריכוז

707,5796,719,30727,878.0

860,5091,129,4462,163.0
491,12019,528
124,2002,006361.0
003,9543,55,5443,947.0
407,100510,88419,253.0
100,08194460.0

57,200400,000151,716.0
49,415555378.0

614,000,62543
929,229620,0484,214.0
======================

69,25031,7608002,103.0
5,310
7,901570,889234.0
35,400
34,0007,937,0001616.0
26,8051,242,05511185.0
712,438
20,6804,870749.0
6,815
7,0803,350
3,550327.0

717,628

507,0006,

חברה שרוחי

והתרבות החיכוך משרד 20
גבוהה השכלה 21

דתות לעכיכי המשרד 22
והרווחה העבודה משרד 23

הבריאות משרד 24
_ לככים תגמולים 25

השידור ברשות השתתפות 28
והשיכון י הביכו משרד 29
עלייה לקליטת המשרד 30
מצרכי במחירי תמיכות 32
חקלאי וביצור יסוד

ומשק כלכלה
========== י

החקלאות משרד 33
סיכי לתושבי פיצויים
והתשתית האכרגיה משרד 34
אטומית לאכרגיה הועדה 35
והמסחר החעשיה משרד 36

התיירות משרד 37
ליצוא שווקים פיתוח 38

התחבורה משרד 40
הרכבת בתקציב השתתפות 41

לתחבורה והחזרים תמיכות 42
המדידות מחלקת 43

אשראי סבסוד 44

ועמלות ריבית תשלום 45

498_._5_

498.5

47(רזרבות ,062
כללית47 967,062רזרבה
להחיקרויוח48 80,000רזרבה
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1987 הכספים לשנ.ח תקציב הצעת

חדשים) שקלים (באלפי ,

אדם כח שיא הרשאה מותנית הוצאה
להמחייב בהככסה

הוצאה

ראשונה תוספת רכוז

778,732 11,262,000 הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק

778,732 1,491,053 פיתוח תקציב

2,120 35,955 ומינהל בממשל השקעות

ממשלה51* 6,80010010,000בביני
סוהר52 ובתי 19,34432021,390משטרה
משפט53 971בחי
8,8501,700אוצר55
מקומיות57 117,40912,700רשויות

חברה בשרותי 442,608634,080השקעות

31,44198058,521חינוך60
גגוהה61 8,649השכלה
9,5194,036דת63
ורווחה64 4,7194,100עבודה
40,28036,735בריאות67
348,000629,000963,106שיכון70

משק בענפי 895,071142,532השקעות
========================

114,550700133,065חקלאות72
מים73 54,7503,40029,826מפעלי
למחקר74 הלאומית המועצה

3,7836,40014,475.ולפיתוח
אנרגיה75 מקורות 36,35991,71940,543פיתוח
התעשיה76 448,6379,875403,132פיתוח
19,0709011,250תיירות78
54,31830,34868,525החבורה79
28,93132,688כבישים80
20,427תקשורת81
שונים83 114,2462,800מפעלים
חובות84 9,508,000תשלום

645 תקציבי חוזר הון

262,302 פיתוח להוצאות רזרבות

85

87

1,660,000 ישראל לבנק חובות החזר גי: חלק

700,000 ישראל לבנק ריבית
960,000 לבנק.ישראל קרן

99
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1987 הכספים לשכת והמילווח התקבולים תחזיח

חדעיים) שקלים (באלפי

התקבולים תחזית
לשכת ת והמילוי

1987 הכספים

40,062,000
27,~160~666
11,252,000
1,660,000

27,180,000

19,865 1640

10,075,000

000,י8,794

486,000
100,000
200,000
110,000

385,000

9,790,640

1,041,000
5,251,640
2,102,000
193,000
509,000
180,000

125,000

197,720
172,280
130,000
149,000

כללי סה"כ .1

שוטפים תקבולים אי: חלק
הון וחשבון ת ממילוי תקבולים בי: חלק

ישראל מבכק תקבולים גי: חלק

חובה ותשלומי מסים

ורכוש הככסה מסי

הככסה001 מס
מלכדים002 על מוסף ערך מס

ים פיו_נו1י ומוסדות
שבח003 מס
רכישה004 מס
רכוש005 מס
רכוש006 על היטל
מעסיקים007 מס
ערך008 ח ירו כי על היטל
יתר009 הכפקות על היטל
חיכוך010 היטל

הוצאה מסי

היבוא011 על והיטל מכס
בטחוכי012 יבוא על מע"מ כולל מע"מ
קכיה013 מס
בלו015
דלק018 מס
לחו"ל019 כסיעות מס
בולים020 מס
חוץ021 מטבע רכישת על היטל
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי אגרות
אחרים025 ורשיוכוה אגרות
יבוא026 הפקדות
שירותים027 יבוא היטל
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1987 ווכספים לשנת והמילוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (באלפי

התקבולים תחזית
לשנת והמילוות

1987 הכספים

207,060

66,689

36.271

30,418
140,371
104,100
36,271
507,897

67,000
438,390

599
1,908

290,936

44,500
7,036

239,400

75,000

25,000
50,000

6,420,527

חובה ותשלומי ממסים מועברת הכנסה

במישרין מקומיות לרשויות 032
(%4.828) רכוש מס תמורת (1

(%21) רכב כלי אגרות (2
(%60) מקרקעין שבח מס (3

(1/3) רכישה מס (4
ונופש סעד היטל (5

הפכים במשרד הכללי המענק דרך 033
(%5) קכיה מס (1

(%21) רכב כלי אגרות (2
ורווחים ריבית

במנו"ח ריב?ח
ריבית גביית

משקיות מיחיררת ריבית
עסקיים ממפעליס ריבית

ממשלתיות מחברות ריבית

תמלוגים

עסקיים ממפעלים תמלוגים
טבע מאוצרות תמלוגים

ממשלתיות מחברות תמלוגים

שונים תקבולים

קודמות שנים תקציב ע"ח החזרות
שונים משרותיס הכנסות

האומדן מעל מיועדת הכנסה

בי מחלק העברה

034
035
036
037
038

042
043
044

046
047
048
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1987 הכספים לשכת ת והמילוי התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (באלפי

התקבולים תחזית
לשנה והמילוות

1987 הכספים

,000,26211

,078941

,123893
,9562
,1513
448
,40041
,51843

,63120
,85121,
,0361,
,000,500,8

,000,522,1
,000,078,7
,000,836,6

000837,
00075,

000,696,3,

000,010,2,

000117,
000251,

931251,1,

931251,1,
527420,6,

הון וחשבון ממילוות תקכוייים בי: חלק

הממשלה והלוואות השקעות החזר

קרן051 גביית
המשקיות052 היחידות פחת י
העסקיים054 המפעלים פחת ■

ממשלתיות055 חברות פחת
ישראל053 מקרקעי כהל ממי הכנסות

ופיצויים לפנסיה הפרשות

משקיות071 יחידות הפרשות
עסקיים072 מפעלים הפרשות
לפנסיהחברות073 הפרשות

בארץ מילוות

לאומי081 לביטוח מהמוסד מילווה
והפקדות082 מאמיסיות הכנסות

"ל מחו מענקים 1 מיליות

והפיתוח900 העצמאות מילווה
הפצה901 הוצאות בניכוי:

מארה"ב: ומענקים מיליות
בטחון902 
ן903 רמו הערכות אשראי 
אזרחי904 סיוע 
מיוחד905 סיוע 
מגרמניה906 מילווה
אחרות908 הלוואות
מיועדת909 להכנסה העברות

למימון ישראל מבנק מקדמה
הוצאות

ישראל093 מבנק מקדמה
הוצאות למימון
אי לחלק העברה

התאמות
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1987 ח.הכספים לשו. והמילוות התקבולים תחזיח

חדייייט) ואקלים (באלפי

התקבולים ווח1יח
לשכת והמילוות

1987 הכסכים

1,650.000

1,660,000
2,921,931

1,261,931

1,660,000

יוייראל מבנק הקבילים <: גי חלק

ישראל בכק רווחי
ישראל מבנק ריבית
חוב למימון מקדמה

ישראל ■לבנק
ישראל מבנק מקדמות סה"כ .3

הוצאות למימון מקדמה
חוב למימון מקדמה

ישראל לבנק
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תדשיט< שקלים 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

. סוגיף

המדינה נשיא 01

39

39

1

34.5

1.5

3

39

39

2

37

1'834

1,792

69

685

50

115

873

32

32

ול0ם11 המדינה נטא 01
~י* ייז~^~ יי

ולטםנו המדיגה ג0א 01
. .י...... .

נ0יא 01 01

הננ1יא לנם1 01 02

קציר לט^נר הנטיא ל8כת 01 03

נבון לוו^בר הנטא לטכת 01 04

אמרכלות* 01 09

רזרגנת 02

רזרגות 02 01
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תדשיס< "קלים 67?1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סו1.יף:

הכנסת. 02
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בוז

הכנסת 0225,12090327

הבנק! 0125'12090327

הבנסת תגר 01 017,526

הבנ5*ז פעולות 01 022,2099.5

אמרבל1ת 01 038.31190186

בטחון 01 043,953:31.5

ר7ר1ה 01 05204

בכנסת מבנה תוספת 01 062,000

ממוווט! תמליל מערבת 01 07917

/

.
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יזדו"ים) ".קלים 57ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אזםו כת

הרשאה
להוטזייב

5ותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

ממשלה חברי 03

11090

1.090

1,090

1

ממוולה ווגרי 03

הממטלה י תם 01

הממולח ת1ר 01 01
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חדשים) שקלים 1987>באל3י הכספים לטנת התקציב שק

ך: י סע.

הממשלה ראש משרד 04
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

הממוולה04 ואנו 14,006590584מ8רד

כלל01 פעונד. 3,33410074.5לשזוס

01 מרבלס11 32010וורותיס

01 1,27543אמרכלות19

01 אנבא"22 אל בעתונות תמיכה

01 הזדוליס23 בבעיות 25טפול

01 המדינה31 5355031.5גנלך

01 המדינה39 נלך ג 600אמרכלות

01 סיני43 מ3ונ מינהלת

01 ניס61 ווו 50מחקרים

01 מדע62 .קטר

01 הלאומ"ס72 הגנים 112רקות

01 התנדבות73 ל11ות 60המרכל

01 אטבול74 לו 47יד

01 יסעבו75 הגבורה 80היכל

01 האומה76 גדול 50!1לקת

01 30רלרבה77

הממנולה02 3,93682.5ראטות

02 המנקולה11 ראט 50015לווםג

02 הממוולה12 37215מזכירות

02 הממנולה14 לראוו 39513יעוץ

02 31ין15 מנתס 852למכת

02 האטה16 למעמד רוה"מ 682יועץ
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תרשים) ".קייס 1987>באל3י הכספים לטנת התקציב ק 111

סעיף:

הממשלה ראש משרד 04
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בת

הממשלה רא8ות אמרכלות 03 191' 2964

רוהיימ ממ ל8בת 03 30853

ארנק תור לוגת 03 311395

טפירא הוור למכת 03 321293.5

הורוביץ תור לנובת 03 331193

וצמן ת1ר לטםג 03 341193

ארגס לוור יעוץ 03 353706

מוזעי ת1ר למכת 03 361193

מילוא הוור סגן ל*בת 03 371153

למוולות רזרבה 02 3835

ממלבתית קטטסקה 035,570400394

לסטטיסטיקה מרכזית לו3ה 03 023,718400394

אמרכלות 03 03852

מוופתה הוצאות סקר 03 06880

רזרבה 03 07130

מ1ו8ו1 ציוד פיתות 03 08

עתונות 057869033

המוכה הנהלת 05 1039220

צלומיס הפצת 05 13110406

אמרכלות 05 19284507

רזרגר. 05 30

רוה"מ למ. בכלית רזרבה 07380

רוה"מ למ. כללית רזבה 07 01380
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חדשים) שקלים >באל3י 1907 הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

האוצר משרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

האוצר מ*רז 05169,43021'9583.946

מזל נעולה תוזום 019,6631,108190

מרכ'לס טרותס 01 011,14047

אמרכלות 01 037,5391194

או1"0 31צו0 טגול 01 04
1.09730מגרמניה

המלאות 01 0555036

יקייל האוצר (1רות 01 09933

רזרבות 01 10345

להתיקרוות ר7רגה 01 13

ממ0לת"0 מטה ו1ד1ת 0315,080480457.5

הממשלה מנולות 1.57859.5תקצוב

מרבלס וורותס 03 011,57859.5

הכג7 5,960153344הוחוב

הטגיה 03 045973338

תקצ1 בצוע על פקווז 03 053,01890

נה חמד הלואות ניהול 03 0646933

וזוווז חשבונות נהול 03 071316

וממכאות וזוץ 1עסקות ט3ול 03 0835013

הממשלתי הנקה; על פקוח 03 0947010733

ומיכון רטוס 03 101,68750

אמרכלות 03 113483311
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חדשים) ".קלים 67?1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סו1יף

האוצר משרד 05
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ב בארה* כלבל"ס 2,6994וודותם

מדכל"ס טרותס 02 131/2403

מסוזרת באספלך. טפול 02 13
5041לווראל

אמרכלות 03 14756

בוושינגטון המשרד 02 15199

רות ת 3נמית ביקורת
864האוצר

מדכל"ס טרותיס 03 16864

ועוברות על פיקות
50311724הממו1לתות

מדבל"ס וורותס 03 1850311734

נה המזי טירות 3.435187111נציבות

מרבל"ס טרותיס 03 2035916

^.ובזס ענלני גהול 03 23645332

יצור והנזקת תכנון תקנס 03 3337319

המיכון יוזזת 03 3334914

אמרכלות 03 361' 37414

ס עובד וובטת הדרכה 03 27119116

למקצועות הספר בית 03 38
נהל 31717110מי

והסכמי ל1גר דה וזי י
3582311וגבודה

ע.בודה והסכמי לוגר הית 03 313583311
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חדשים) שקלים >באל3י \%9? הכספים לשנת התקציב ק תן

: סו1יף

האוצר משרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

רזרבה 02 33561

מטק"ס כלל מטה טרותי 033,41111668

בגיל לקטדם מידה
ההקלטות 1,26317.5וחוות

בינ"כי טקטיים יוודה 03 06
ההטבות 27313.5וחו"וז

יורק בניו מטרד 03 074871

אנגלס בלוס המטרד 03 082941

ב8קגו המוודד 03 093891

ן גוסטו המטרד 03 143031

המלתפוות 03 15() 278

המדינה הכנסות 5303325.5מנהל

מרכזיים טרותיס 03 165303335.5

רזרבה 03 19338

01ו1ו ההון טוק אגף
5159335ותסכון

ווזסב גטות ההון 0וק אגף 03 205159325

לנעולות 785רזרבה

להתיקדויות רזרבה 03 31785

הכנסה מס פקודת בצוע 04
רכוט 86,4415403.956ומק

מרבל"ס טרותיס 04 0143113314

ומטפטי מקצועי יעוץ 04 03665, 43
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חדשים) שקלים 87'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

; ף י סונ

האוצר םשרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אזס כדו

ס י נבו ו גב"ה (ורות 04 031,916282389105

טומה וורותי 04 041,465293

וזקרות 04 0345021

רבווו מס טרות 04 061977111

לאלרוז והסגרה עוץ ו!רות 04 0819825143

מוחוב שרות 04 099,020

הדרכה 04 10641

אמרכלות 04 1126,2933,303121

ביחידות וננסה 00 תנעול 04 1233,4612,246

גתדות רכווו מס תפעול 04 15
ארנונה) קרן הט1 4,058160302(כולל

בנקים עמלות 04 164,954


רזרבות 04 192,692

לניהול מרבלת וזידה 04 20
30רס

יצור בוא. על מיסס 05
מוסף ערך ומס 52,9885,4871.600מקומי

הממס אזסהנהלת כוו ו1א 05 016,96836281

פיתות פעולות 05 02953

אמרכלות 05 039,586751

מבס 05 045293

קניה ומס מע"מ 05 054732,876

מוחוב וורותי 05 092,338

בנקס עמלות 05 104,366

בתוזנות מסס תפעול 05 14
המכס. 19,7741,170ובבת
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ו"קליסתד"ים) 57'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

האוצר משרד 05
ונאה הל

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בח

ופקווו תקרות 05 163,875

ופעולות ל*כר רזרבה 05 181,755

וווץ 0וח מסד 05 332,6771,711

רזרבה 03 ?31,171

ממ*לה למטרד עזר ווורות 0614,337376.3

הרבג 5,65527.5מנהל

מרבל"ס שרותיס 06 013366.5

גדבב טפול 06 034434,98816

מנהלות בהוצאות השתתפות 06 03(). 1,537

רכב הטברת 06 04176671

אמרכלות 06 057414

הפרקוס 8,57338לווםנ

מדכלם טרותס 06 075

הפרסום ל0ום1 06 088,57333

אמרכלות 06 09

מ 321ט*"

ומטר נהול 06 104437

ארס םז הוזדה תפעול 06 114,315304

תפעול הוצ. הגקזטב יתדת 06 133,934

אמרכלות 06 132,35610

רזרבה 06 15311

ווצננסות השתתפות 06 16(< 11,358
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חדשים) שקלים (באלני 1987 הכספים כטנת התקציב ק 111

שיא
אדם בה

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סט.יף:

האוצר משרד 05

1.837

1/837

לאוצר כללת ר7ר1ה 08

לאוצר כללת ר7ר1ה 08 01

0
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 הנטפים לטנת התקציב ק תו

: סעיף

ה3נים משרד 06
הוצאה

מובנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

הכניס מ*רד 063418471,374633

כללי פעולה תתו0 017,1733131.5

המטרד הנהלת 01 0183323

המתודות הנהלת 01 0323415

*03101 יעוץ 01 03193310.5

וטטות ארגון החכר. 01 041033

ו3דסומס הסברה 01 08813

אמרכלות 01 065,39697

לירוטלס טריס ועדת 01 07

האוטונומיה טיווות ניהול 01 08

ר7רגה 01 09435

הבתירות על ארוני פקווו 03605143.5

הבתירות על ארוני פקות 03 016053.5

כדמויות בווירןת מימון 03 02
המקומיות

למועצות בתירות 03 03
14א7וריות

מקומי שלטון 033,23660
'

59

מרבז"ס טירותיס 03 0119913

בחוויות תקציבים 03 02
2359המקומיות

ומלוות מענקים מיסיס 03 03765

מקומיות בחוויות ווירותס 03 04463

המקומיות ברטוות בקורת 03 032,0936
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חדשים) שקלים (באלבי 1907 הכספים לשנת התקציב חוק

. ףי י סוג

הפנים משרד 06
הוצאה

םווגניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להו/וזייב

שיא
אדם כת

מדכל"ם וורותס 03 065586033

האוכלוסין מנהל 049,456110351

באגן מרבל"ס טרותיס 04 01883. 33

ממוכנים אוכלוסיה קבצ 04 034,3327534

אוכלוסין למנהל לובות 04 043,690189

גבולות ביקורת 04 055533515

73 תכנון 052,13310698

באגו מרבל"ס וורותיס 05 013618

מתאר תכניות 05 0443132014

תכנון, ונהל מדיניות 05 07803

תבניות ותאום בקרה מעקב 05 08503

לתכנון האתנית המועצה 05 09
353ובניה

במתודות תכנון ווירותי 05 101,27510668

ותפקידים וזרוס טירות 06
84644מותדיס

מרב7"0 טירותס 06 0139317

וכקות רטו 06 02 1477י

בבאות 06 031085

03"ת רטות 06 0419511

תרוס ו1רות 06 05

עמיתןת ניהול מערבת 06 061034

הסביבה איכות 077991,082. 16
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חדשים) שקלים >באל3י 1937 המונים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיוי:

ה3נים םשרד 06

16 900 1.082 799

630

630

הסגיבה איכות 07 01

רזרגה 08

ר7רבה 08 01

4

4
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 הכספים לטנת התקציב חוק

סעיף:

הםשערה םשרד 07
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בה

סווד וגת ממורה 07468.173
863*838

30.13318.441

כללי נעולה תוחם 01
המושרה 3.3468760ממו

אדס כות שיא 01 011,66360

מדבל"ס טרותס 01 0333750

אמרכלות 01 041,37737335

להתקרוות רזרבה 01 0779.

וזרועותיה י*ראל ממורת 03370,10331.38715.333

הארצי במטה כ"א 03 0153,5633.0002.740

במתוזות כ"א 03 03144.0008,381

התנועה וווקי לאכיפת כ"א 03 048.650393

האלחז המומר 03 067.000395.5

וזב'יה 03 071.350300

הגיא 03 083,500

הגבול מטמר 03 1033.0003.471.5

היוווגיס מ8ומר 03 1316,500853

הארצי המטה 03 3110,0801.01613"950

ימאל מטטרת אמרכלות 03 2380.3347.51195.100

אוטומטי נתונים עיבוד 03 334,4607.400

 וים תעופה נמלי אבטוחנ 03 55
מרכזיים 6,110טרותס

 וים תעופה נמל אבסוזת 03 56
1,390אמרכלות

ופלוגות מתקנים אבטוח! 03 60
מרבל"ם וורותים  או"ט
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חדשים) שקלים 1987>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

: סעיף

המשטרה משרד 07
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

03 ופלוגות61 מתקנים אבגמות
אמרכלות  או"ט

03 65 ממט5ה במקרו וווטדס
מרבליס טרותיס

03 66 ממט'לה במטרדי טוטרם
אמרכלות

03 70 ציבור במוסדות וווטדיס
מרבז"ס 2/350טרותס

03 71 צ.נור במוסדות טוטרס
110אמרכלות

03 טדותס80  גטטוזס מטטדה
מרכזס

03 אמרכלות81  ב00וזיס מטטרה

03 011וויס98 פנמת רזרבה

03 פנימית99 8.766רזרבה

הסוהר10 בת 94.7348.6483.048טרות

10 8.870408.5נציבות01

10 סוהר03 .52.3103.639בת 5

10 13.6683186.180אמרכלות07

10 ובטתון09 438330וומירה

10 1.232800תעסוקה10

10 לאסיר11 רנואי 1.4851.600ו8רות

10 יצרניים12 3.330ממנליס

10 .4.230103סוהרס14 *500

10 11.1874.20018,300אסירים15

10 פנימית30 2.334רזרבה
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 הכספים לוונת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

המשפטים משרד 08

1,773

131

19

35

30

19

8

325.5

335.5

327.5

141

36

32

81

41

6.5

37"398

1,049

34,679

300

300

74,300

12,658

2,105

1,661439

7,884

469630

539

8,311439

8,311439

6,80235,309

3,366

819530

410

1,600

502

105

1,678

1,678

המנפטים מ*רד 08

ומטר. נהול 01

הנמורד הנהלת 01 01

לממטלה מ38טי עוץ י 01 02
אתדס ושרותיס

אמרכלות 01 03

מ31ט סיוע 01 04

במתון 01 05

המדינה פרקליטות 02

והמזוודות הראטית הלוובה 02 01

וווומה רבוט וניהול רוווס 03

המקרקעין והסדר רוווס 03 01

מדגמים ה03נטס רטס 03 02

יות החוברות,ת1ות3ו רטס 03 03
עסק ושמות

וכונס הבלל האפוטרופוס 03 04
הו*ומ הנכסים

מקרקעין ווומת 03 05

אמרכלות 03 06

מנופטיס מיכון 04

מוופטים מיכון 04 01

פעמיות וזד הוצאות 05

פעמיות ודד הוצאות 05 01
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חדשים) שקליע (באלפי 1907 הכספים לשנת התקציב תוק

סוגיך:

המשפעים משרד 08
הוצאה

םות.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ר7רגה 06593

רזרבה 06 01593

מ8פט בתי 1140' 633460925.5

מרכל"ם טרותיס 11 014' 60835

ומוצצת 0טטו0ורזת ןעדות 11 03
עס^יס הגבלים

אמרכלות. 110411.14770

7ומנ.וק מ38ט ניהול 11 06

מרבזיס טרותס 11 072171003

עליון מטפט בית 11 08£ 00012

מווו7"ס מטפט גתי 11 095.35685

דז1לוס מ38ט בתי 11 106,871134

מקומיים לעננס ו6ופטס 11 111002908

עליון מ8ו3ט בית 11 1357339

מתולייס מטפט בת 11 162,900199.5

י השלוס מ1ו3ט בתי 11 176.000355.5

לפועל הוצאה 11 2065140

הדברות 11 21230". 14.5

מיכון 11 241.070

לעבודה זין בת 122.3794163.5

מרבל"ם טרותיס 12 013309

אמרכלות 12 0237141

האהנ הדין בית 12 032544
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י"שים) שקלים שקבלני הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בת

הרשאה
להונחייב

ם1ת.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סמ.יף:

הםשפטים משרד 08

17

33.5

841

683

1.154

1,154

*

א7ור0 דן בת 12 06

אדורס דן בתי 12 10

ר7ר1ה 15

פנימית ר7ר1ה 15 01
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וזדשים< ".קלים 07ק1>באל3י הנספים לשנת התקציב חוק

; ף י סטי

ץ התו משרד 09
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם ח ב

ומוץ מטרד 09138,78312.309618
555

כלל פעולה תתוס 0113,713317

המטרד הנהלת 01 011,86430

מנהל אגף 01 0310,540212

מרבל"ס וגדותס 01 0599855

אמרכלות 01 06.311

גווו"ל המדינה צוג 0292,5391.157427

לנציגויות מטה 02 01
וקונסו"לרות 1,75560דיפלומטיות

גנ"ל ארגוניס אגף 02 024,48515

.ננ"ל וטתוך כלכלה אגף 02 0332215

קונסולריים ווורותס 02 0425713

אנסכלות 02 073,5301.006

נציגות  מרכל"ס פרותינו 02 0948,227324

אמרכלות 02 1113,215151

גוזו"ל הנציגויות א1ט1זת 02 1320.630

הטלוס על מדיניים דוניס 02 15118

טבא גוררות 02 16

ותקווורת מידע אגף 0411,2443058

הסברה 04 018,4953026

ודוברות עתונות 04 02996

צבור ק0ורי 04 031332

ח8מ"ם אוחזים 04 041,35114
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חדשים< ".קלים 1937>באל3י הכספים לשנת התקציב וווק

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס1ג.יף:

החוץ משרד 09

1

2

7

16

16

.11,122

11,122

14

58

1/089

3,786

243

3/543

2/862

2.862

14'639

14/639

הסטורה 04 05

ספריה 04 06

ומזע תרבות קמי 04 08

וסיוע בגלאומי וותוך 05
מתםנוזות לארצות

אמבלות 05 01

וסיוע טיתוף פעולות 05 02

להתיקרויות רזרבה 07

להתיקרויות רזרבה 07 01

מט"וז היטל מימון 08

מט"ת היטל מימון 08 01
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וזדשים) שקלי'ם (באלפי 1987 הפנים לשנת התקציב חוק

■ סוניף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כרו
והתכנון הכלכלה משרד 10

והתיאום הכלכלה מקודד 10
1,71050הבגמטרד

=====

כלל פעולה תוזוס 011.06421.5

מרכלם טרותיס 01 0160021.5

אמרכלות 01 02464

כלכל לאומי תוזןס 0229115

כלכל לאומי תוזוס 02 0129115

הצבור הנמק לייעול המטה 03622.5

הצבור המשק לעול המטה 03 01622.5

הכלל הפקווז אגף 0421811

ו1ללי הפקווז אגף 04 0121811

ר7ר1ה 0675

ר7רגה 06 0175

289



חדשים) שקלים (באל3י 1987 הכספים לשנת התקציב ק תו

סוו.יף:

המדינה מבקר משרד 11
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

המדינה מבקר 1116.269486

ומטה ניהול 011,73448"

הנהלה 01 0135011

ויעוץ עריכה תכנון 01 0283722

טז כעולה וטתון אוחזים 01 03
ב1ח"ל ביקורת 21מוסדות

הזדכה 01 041875

אמרכלות 01 0514910נ.

אתדות הוצאות אמרכלות 01 06190

ביקורת ביצוע 0211.986354.

ממטלה מטרד בקורת 03 01
מדינה 3.585.132ומוסדות

הבטוזון מערבת ביקורת 02 י031,950 61

מקומיות חוויות ביקורת 02 03
מפלגות מימון 1,93658ותוק

ממו1לתס איגודים ביקורת 02 041.90950

.א .נ ע פעולות ביקורת 02 062589

יל בודו ביקורת 02 0766

אמרכלות 02 0889644

אתרות הוצאות אמרכלות 02 091.386

הציבור תלונות נציגות 032.53384

הנהלה 03 01232"7

בתלונות טיפול 03 021.58458

אמרכלות 03 03267. 19
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חזשינו) שקלים >באל3י 1907 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

המדינה מבקר משרד 11

430

16

16

אוורות הוצאות אמרכלות 03 04

רזרבה 04

ר7רבה 04 01
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חדשים) ".קייס 1997>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ף: י סע.

ופיצויים גמלאות 12

681.250

661.250

1.154

4.021

386.70*5

190.500

593

3,657

1.250

38.610

54.756

ו3יצו"ט גימלאות 12

סופיצויגמלאות01

לווריסגמלאות0101

כנסתלוזגדיגמלאות0201

מדינהלעובדיגמלאות0301

קבעלאטוגמלאות0401 צבא

ו0501 לעובד;נ/לאותהשלמת
* המנדט ממוולת

נמל לעובדי גמלאות הוטלמת 01 06
י3ו אביב תל

בפנסיה נוסכים מרכגיס 01 07

עובדי גימלאות מיכון 01 09
מדינה

מדינה לעובד פיצויים 01 11

רזרבה 01 12
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תל^ים) ".קלי* 1907(באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סוגיף

שונות הוצאות 13
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

טונות הוצאות 13130'00016'161

טונות הוצאות 01130'00016'161
*

וקנסות "ס פיצו 01 01468

ותרומות הטתתפויות 01 023,499

גמסס הקלות 01 י758'0313

נק8פטיות רבית"הוצאות 01 04
991וכלליות

ל1ו1ד בהלואות הטתתפות 01 06
ליר.!" העברה 500'01013'27המדינה

לעובדי בהלואות הטז1ת 01 07
ל"מסדיי '4הוראההעברה 163421

בתברה השתתפות 01 08
כלכלה '1למפעלי 200

נפקרס נב0 תוק בצוע 01 09

הלוואות בהוו7ר השתת 01 12
היהודית הסוכנות טל

ליהדות לסיוע קרן 01 13
7,700התפוצות

בנגב מקרקעין רכטת תוק 01 15
הביצוע נהל 1.8602.240מי

לאומי הרב הכת מימון 01 1943100

ר7רבה 01 2122.766

תה"ר לרטוי אגף 01 241,465
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חד".ים< שקלים 1987>ב*ל3י הכספים כטנת התקציב חוק

שיא
אדם בח

הרשאה
להתחייב

םות.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

ם3לגות. מימון 14

12.996

12.036

12.036

354

354

566

366

מ3לגות ומימון 1תרות 14

מפלגות מימון 01

טוטןי מפינות מימון 01 01

ל711ירות מפלגות מימון 01 02

רדרגה נווטף מפלגות מימון 02

ר7רבה נווטף מפלגות מימון 02 01

לכנסת הבתרות הוצאות 30

לכנסת הבווירות הוצאות 30 01
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חדשים) שקלים (באלכי 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בת

הרשאה
להתווייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

ן המטוזו משרד 15.

3.305

3.305

3.305

8/939/100

8"939' 100

8,939,100

ן ו הבלוז ממד 15

'במזון 01

במדון 01 01
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תדשים) ".קלים 87?1>באל3י הכספים לונת התקציב ק תו

סע.

16

יךז

אלרוזיות. תרום הוצאות.
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כח

אזחז"ות16 וזןוס 38,030הוצאות

בטתון01 תקציב 9.282ה*תת

יטנות0101 תוכניות 4,617מימון

במתון0201 מרביבי 208הוולמת

נהל0301 מי 203הוצאות

וערים0401 (ובונות שיקום
צ3ו3ות

ןןינוו0501 במוסדות מקלוט

קדמ"ס0601 בישובים 3,327מקלוט

צפופות0701 בערים מקלוט
12.560הטתלבות

ומתסנס0801 מפקדות

הגולן0901 לרמת בטתון 927מערבות

לקטר03 279רזרבה

279רלרבה0103

ו1נס04 מ>*ד בתקציב הטתת

בטתון0104 מרביבי אתזקת

אוכלוסה05 הצמידות
מגן 17,750בערכות

אוכלוסיה0105 הצטידות
מגן 17,750בערכות

אוצרת06 739רזרבה

אוצרית0106 739רזרבה
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תדשים< שקלים 07'15>באל3י הנסכים לטנת התקציב שק

: סע.יף

האדוחי המינהל ונקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להח.1זייב

שיא
אדנז כח

הא7רוז נהל המ תקצג 1725,01835/327765

האזרוז המינהל תקצג 0125.01835,327765

בלל כעולה תחוס 5037,48393401

בלל פעולה תוזוס

כלליות הוצאות 50 01

פליטים 3,58093טקוס

פלטס ו1קוס 30 053' 58093

וטומרון הוזז; 10,498230ממטרת

וווטרס טבר 50 208,028230

קנות 50 212,470

עזה רצועת אלור 8,066134מטטחז

שוטרים 0ם 50 306,297■134

קנות 50 311,769

ל1ק1טרה 1,37537רזרבה

למשטרה רזרבה 50 321,37537

5,946רזרבה

רזרבה 50 355,946

8ו.ל.ג. סיוע 50 44

אזל 6,293תקציב
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חדשים< ".קלים 87'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ©ו1יף

הא7רחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

טוטפות פסולות 50 454,418

מיווודות פעולות 50 461,719

ר7רנה 50 47156

אוצרות 1,725ר7רבה

אוצרות ר7רב 50 481,725

וווומרון הודה מנהל 54
רגיל 186,65429/061282תקציב

האזרת 5,5471,977המינהל

והמושלים הממטל מטר, 54 01
977"4,3701והנצגויות

אדרתי מנהל אמרכלות 54 021,177

הממוולה רא18 67940משדד

מרכל"ם טרותס 54 0357320

סטטיסטיקה אמרכלות 54 0410620

המנגנון 7814מטרד

המנגנון מינהל 54 056664

מנגנון אמרכלות 54 06115

הגקורת 1303מטרד

בקורת הראטי המוורד 54 071303

האוצר 13,4821,49525מטרד

אוצר הראש המוורד 54 0913,1921,49525

אוצר אמרכלות 54 10290
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חדשים) שקלים (באלפי 1967 הכספים לשנת התקציב חוק

סוניףי:

האזרחי ינהל הם תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

וה1גו המכס 3,7535769אגף

ובלו ראטי*בס מ*רד 54 113,1585769

מבס אמרכלות 54 13595

רכוש ומס הכנסה מס 3.1846,21018אגף

מסיס  הראט המטרד 54 131,7816.31018

אמדבלות*סס 54 14403

ס הפני 8,0053,07034מטרד

ס הראטפני המטרד 54 157,4533.07034

אמדבלותגננו 54 16553

המטפטס 1.9581מטרד

הראטמטפטים המו1דד 54 171.5081

מוגטס  אמרכלות 54 18. 450

מקרקעין רטוס 3864מטרד

קרקעות הסזד רטוס 54 19
וטותפיות 3074וזגרות

מקרקעין אמרכלות 54 3079

הטמא 643מטרד

הטמאי יחידת 54 33483

אמרכלותו1מאות 54 3316

החינוך 75,5351.5539מטרד

הראטווינוך המטרד 54 3474.8531,5539
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חדשים) שקלים 87'15>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

: סעיף

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לוזינון אמרכלות 54 25672

ארכיאולוגיה 582574.5מתלקת

ארכאולוגיה מתלקת 54 26422574.5

לארכאולוגיה אמרכות 54 27160

הדתות 1442מטרד

הראטידתות המטרד 54 281242

אמרכלותדתות 54 2920

העבודה 2.3541882משדד

. דה הראשיעבו המטרד 54 30' 1,9971882

ל/עוזר. אמרכלות 54 31357

התעסוקה 5555יוזידת

תעסוקה לשכות 324185י54

לתעסוקה אמרכלות 54 33137

הבריאות .39,7403.450מטרד 10.5

הראטיבריאות המוורד 54 3434,9903,45010.5

אנקכלותבראות 54 354,750

תוווזה 10,8111269מטרד

. ותר. ר הראטי המטרד 54 3610,2061039

רוותה  אמרכלות 54 3760523

הטיבון 2271משרד

הראטיןויכון המשרד 54 381461
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תדשים< ".קלים 87י$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סו1.יף

האדרתי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

לשיכון אמרכלות 54 3981

7,51748314מע"צ

מע"ץ הראש המטרד 54 406.45135314

לנ10.ץ אמרכלות 54 41. 1/066230

המדידות 2842303מחלקת

11 הראשמדדו המשרד 54 422442303

למדידות אמרכלות 54 4340

הווקלאו)נ 3.2163369מטרד

וזקלאות ראטי מקדד 54 442,4273569

תקלאות  אמרכלות 54 45789

המס 9.5523מחלקת

ראט>וס 1811ד 54 469,5523

הט1ע טמורות 309מוזלקת

טבע שמורות מתלקת 54 48309

והתעטיה המסוור 6632מטרד

מסו"ת  הראשי המטרד 54 506192

למסויית אמרכלות 54 5144

מם"ות 401מחלקת

מתצ1ות ורישוי פקווו 54 52401

התיירות 1211משרד
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ודרשים) שקלים (באלבי 1937 הכספים לוש! התקציב תוק

: סו1.יף

האלרוזי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בת

ת"דות  הרא8ו המטרד 54 54901

לת"רות אמרכלות 54 5531

והתשתית האנרגיה 902משרך

וזטמל מתלקת 54 56562

לתטמל אמרכלות 54 5734

הראווויתוזגורה המוורד 54 589379306

אמדכלותתתבורה 54 59341

תנקטורת מוודד 3/144114ל

הראטדואר המוורד 54 603.883114

אמרבלותדואר 54 61362

טלקומוניקציה 2.8363873לא

הראטיטלקומונל^יה המטרד 54 623.0673873

אמדנלותטלקומונקצה 54 63769

הרבוט על הממונה ל1
והנטוט 1.33330הממטלת

נםל"גז ומטרדים הנהלה 34 64
89130אפוטרופוס

אמרכלות 54 65442

הגטווו מתלקת 16לג

* בטות הדאטי המוורד 54 6616

ושמרון הוזה נהל מי 55
פיתות 49.914930תקציב

אזרת נהל מ 3573718תו1ז
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וזד",ים< "".ליס 07ק1>באל3י הנמנים לשנת התקציב חוק

: סעיף
מותניה שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כח
ר,א7רוזי הםינהל תקציב 17

א7רת נהל מ פתות 55 01575718

לחוויות ומענקים 10.005575הלוואות

לח6ות ומענקים הלואות 35 15
10.005575מקומיות

ספד גתי '3.6804בניית 600

ספר 10 גנת 55 243.6804,600

ארכאולוגיה 390פיתות

אדביגולוגה פתות 33 26390

הבריאות מערבת 13.23516,531פתווו

בריאות  פיתות 33 3413.22516.331

0עד מוסדות 920פתות

סעד  פתות 55 36920

בבטט מערם! 5.175פתות

בבטינז פתות 55 405,175

מיס מ3על 4.8306,037פיתות

מיס מ3על פתות 55 464.8306.037

נובע שמורות 143פיתווו

טבע  טמירות פתוח 35 48143

לתעשה פתות 115הלוואות

לתעשיות פתות הלוואות 35 50115
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חדשים) שקלים 87'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

; סעיף
ו

האלרתי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כה

מוזצבות פיתות

מוזצבות  פיתות 55 52

הוזטמל ר8ת 1,7253452,156פיתות

החשמל רטת פיתות 55 561,7253452.156

ציבורית תתבורה 345פיתות

ציבורית תתבורה  פיתות 55 58345

7ואר בתי 115143פיתות

דואר בתי פיתות 55 60115143

טלפונים רטת 7,2459,056פיתות

הטלפונים רטת פיתות 55 627,2459,056

לאומיים גנים 39פיתות

לאומי!! גנים פיתות 55 7739

ים בתו 115קבוע

בדואיס קבוע 55 78115

ם1ות  להתקרוות 1,272רלרבה

להתיקריות רזרבה 55 99
1,272בכיתות

הא7רוז המינהל תקציב 64
עלהדגיל רצועת 87,2525,25382באילור

האלרת המנהל 2,620582,479מטה
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חדשים) שקלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

הא7דוזי הםינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

הממוול מנוה 64 011.11321.108

ברצועה נפות 64 02146

ההס1רה אגף 64 0312656136

אמרכלות 64 041.2351.335

סטטיסטיקה 35127מטרד

מרב;"ס טרותיס 64 05
324(סטטיסטיקה)

אמרכלות 64 062727

2.254רזרבות

מוקפא מקומית רזרבה 64 072.254

האוצר 8443649מ8ור7

ראשי מודד 64 086491699

ואט מטרד אמרכלות 64 09195193

רבוט ומס הכנסה 638722מס

רכוש ומס הכנסה מס אגף 64 10538722

הכנסה מס אמרכלות 64 11100

והבלו המכס 1,07324313מטרד

והבלו המבט אגף 64 128976713

מבס אמרכלות 64 13176176

הרבג נהל 411מי

הרבב נהל מי 64 14411

המנגנון 814111352מטרד
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יזדשים< ".קייס 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

האזרחי הםינהל והקציב 17
ננאה הו

מותנ הוצאה
בהכנסה

הרשאהית
גיהתחייב

שיא
אדם כת

64 המנגנון15 876411852נהר

64 מנגנון16 5050אמרכלות

פנימיי מגקר 156432משרד

64 פנימי17 1132מבקר

64 אמרכלות18
פנס 4343מבקר

פנסיה לדו 293מטרד

64 והפנסיה19 הביטווז .221קרן

64 72אמרכלות20

תכניס 1,87419463810מטרד

64 ראטפניס21 1,26014144210מ9ורד

64 196196אמדבלותפניס22

64 בבאות23 26353ווירות^

64 אט24 ביבו 155אמרכלות

המוופטנז 1,8241951מטרד

64 מוופטיס25  ואטי 1,673441מ18ד

64 151151אמרכלות26

והתרבות החינוך 25,3418032,5653מטרד

64 תינון27  ראט 24,5948031,8183משרד

64 747747אמרכלותןזנון28

רגיל פליטים ווקוס ><)1נך 384
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חדשי*) שקלי* 57'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

האדרוזי הםיבהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

3לי0 ומןוס ראטיענך מטרד 64 29
()ס 3

אמרכלות 64 30() 184

הדתות 517741מטרד

דתות  ראטי מטרד 64 314431

אמרכלות 64 327474

האנרגיה ו9438מטרד

אנרגיה ראטי מ0רד 64 33661

אמרכלות 64 342838

התעסוקה 6351091362מטרד

תעסוקה  ראוך משרד .64 334531093

אמרכלות 64 36136136

וויתופות אגודות 64 3719

הע1וזז^ על פיקות 64 3827

העגוזה 961313352מטרד

מקצועית ראטיהבטרה מטרד 64 39864511383

מקצועית הבטרה אמרכלות 64 409797

ה1ראות 29,1791.64015.1336מטרד

רא8וי מטרד 64 4137,3501.64013.3036

אמרכלות 64 431,9391.929

ובלבלה תכנון 416318ענך

תות ראט מטרד 64 43383384
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חדשים) שקלינו >באל3י 1987 הכספים לשנת התקציב ק וזו

: סו4.יף

הא7רחי הםינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

אמרכלות 64 443434

ובטחון מטק 390232ממד

ובטחון מנול, דאגו מטרד 64 45158

אמרכלות 64 46232232

הרוותה 8,875272,2784מטרד

ראווי מטורד 64 476924

צערס לעטנס מוסדות 64 4813953

לגזקקים תמיכות 64 496,482412

קהילתית ואגודה טקוס 64 50986111,557

>4) םצועה מט1נ.ס 64 5143816256

אמרכלות 64 52238

תזקלאות 1,9541.1815025מטרד

תזקלאות מפרד 64 531,367398885

ורקו0 הדברה אגך 64 54212710

הוד פרי בקורת מתלקת 64 55109

ותקלאות מיס סקרי 64 56716471

אמרכלות 64 57304343

והתעטיה המקזר 225461מטרד

מס"ת הואט המטרד 64 581791

אמרכלות 64 894646

התתברוה 7642453142מוונד

תתבורה הראש המטרד 64 602072452
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חדשים) שקלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: ף י .110

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כוז

64 אוזרים61 407164ו8דותים

64 150150אמרכלות62

מדידות 173631משרד

64 המדידות63 11231מתלקת

64 מדידות64 6161אמרכלות

ציבוריות עבודות '1.100111מטורד 3336

64 ראשי65 מטרד צ. 1.10211113336מעי1

64 מע"צ66 ()2אמרכלות

התקטורת 8261783מטרד

64 התקטורת67 731732מווורד

64 תקטורת68 105105אמרכלות

טלקומוניקציה 1,8115751.008מטרד

64 וטלפון69 הנדסה 1.555573752שירות

64 הנדסה70 256356אמרבלותטרותי

נכסים 1.505551,8566מטרד

64 ראט71 238146מטרד

64 ומלאכה72 תעטה 24מרכז

64 1.267311.842אמרכלות73

ה3תו1זמנא"657 21.518תקציב

טונות נתות 3044,147*.1עבודות

65 טונות01 פתווז 1,9044,147עבודות
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תד".ים< ".קלים 1987>באל3י הכעכים לטנת התקציב ק תו

: ף י סע.

הא7רוזי הםינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדס כת

מקומיות לרשויות 9,009מבנקים

מקומיות לרטוות מענקים 65 079.009

רוותה 183183פתו1ז

הזזעד מטרד 3תות 65 12183183

וזקלאות 5959פיתות

התקלאות מגרד 65 145959

תינון 2,999פיתות

התנון מטהו פתות 65 182,999

בריאות 2,070פיתות

ר.1ריאות גקורד  פתות 65 222.070

ותטתיוז תבגון 3,50616,215פיתות

ברצועה ותשתית תכנון 65 243,50616.215

טלקומוניקציה 1,228פיתות

הטלפונים חות פתות 65 271,228

לכיתות 560רזרבה

פיתות להתקרוית רלרבה 65 28560

מנא"ל הכנסות תקציב 66() 87,197

הכנסה מ0 ()הכנסות 21,581

ומסדכוווו מסהבנסה אגף 66 01() 21,581
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חדשים< ""לים 87ק1>באל3י הנסכים כשנת התקציב חוק

: ף סוני

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מנס >)399'18הכנסות

66 ובלו02 מבס ()18,399משרך

מספטס >)3,948הכנסות

66 המ38טס03 ()3,948מטרד

צבא"ס מווופט בתי ()3,505הכנסות

66 צבא"ס04 מטפט ><3,505בת

תוזבורה >)7,009הכנסות

66 התחבורה05 ()7,009מטרד

תקשורת ()175הכנסות

66 התקשורת06 ()175משדד

נבסס ()350הכנסות

66 נבסס07 >)350מווורד

טלקומוניקציה ()2,920הכנסות

66 טלקומוניקציה08 ()2,930מטרד

אוט ()317הכנסות

66 האוצר09 ()817מטרד

3נס ()12,851הכנסות

66 הפנס10 ()12,851מווורד

בריאות ><14,020הכנסות

311



חדשים) שקלים (באל3י 1987 הנמנים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

האדרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

66 הבריאות11 ()14.030מטרד

ניר ודי ><1.168הכנסות

/''66 הוונון12 ()1.168משדד

מדידות >)116הכנסות

66 מדידות13 ()116מתלקת

דתות ()292הכנסות

66 הדתות14 ()292משרד

ו11ודה >)46הכנסות

66 מקצועית15 ()46הכשרה

ושמרון68 יהודה ()329,032הכנסות

אלרוזי נהל ()1.183מי

68 אזרתי01 נהל ()1.183מי

()2.336אוצר

68 05< >)2,336אוצר

והבלו המכס ()127,583אגף

68 ()127.583מכס11

רכוש ןמ0 הכנסה מס ()54,445אגף

68 ()54,445מיסיס13

()4,673מ8ופ0ס
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חדשים) שקלים (באלפי 1997 הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

האדוחי ינהל הם ונקציב 17
הוצאה

מותכית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

68 ()4.673מ*פטס17

..2מקרקעין 920()

66 ()2,930מקרקע191

>)260ארכאולוגיה

68 ()260ארכאולוגיה26

>)17,525בריאות

68 >)17,525גריאות34

()9,346תווגורה

68 ()9,346תוזבורה58

()1,168דואר

68 >)1,168דואר60

>)5,841טלפונים

68 ()5,841טלפונים62

נטוט ממטלת ()1,752רבוט

68 >)1,752אפוטרופוס64

"ס69 ניבו לךן ><41,574הכנסות

69 "ס01 ניכו מקרן ()41,574הכנסות
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חדשים) שקטים (באלפי 1937 השכים לשנת התקציב ק ת1

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הי^אה

ף: י סע.

מקומיות רשויות 18

505,000

227/859

179>301

39/866

18/692

277/ 141

66.689

140/371

70/081

מקומיות רטויות 18

מקומיות לרשויות מענקים 01

לחוויות כלליים מענקים 01 01

מיועדים מענקים 01 04

19אינן פעולות 01 06
1הבנסות כלולות
מיועדים מענקים

למענק רלרבה 01 07

הכנסה תמורת העברות 02

במטדין לרשויות העברות 02 01

מענק דדן העברות 02 02
ו3ניס מווד

להעברות רזרבה 02 03
הכנסה תמורת

כללית רזרבה 02 99
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חדשים< שקלים 1987>באל3י הכספים לו'ונת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ף: י סע.

והפיתוח המדע משרד 19

53

52

53

400

36

418

418

30

4.687

3,515

וה3תו1ו המדע מטרד 19

והפיתות המדע מטרד 01

והפיתות0101 המדע ,8051משדד

המדע0201 .0101אגף

הפתות0301 700אגף

למו"פ02 הלאומית ,1721המועצה

מרכל"ם0103 417ו1רות0

112אמרכלות0202

ב"ל0302 באיגודים 263ווברות

נתמכים0402 380גופים
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חדשים) שקלים ?|]19>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
*דם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיך:

והתרבות החינוך משרד 20

3.163

1.660

1.660

139,446

103

80

4

19

434

13

13

400

101149

1,860,509

38,573

371

1,156

330

6,561

77

1,051

59

1,160

1,683

2,146

1,913

33,178

60,036

39,134

910

13,635

110

3,905

3,353

67,683

והונרגות ך תזינו מ8רד 30

מטר. יתדות 31

הדום0221 ל0ם1 פעולות

הווש03211 פעולות

הסרטים0431 שרות

מיכון0521

המרכלי0621 הורס ועד

וסטטיסטקך.0721 מוזקריס

יווראל0831 פרסי

המזרון0921 יהדות מורטת

הדתי1131 הוזנון אגף

במשנח1231 ולמות ו. פעולות
התנון

טונות1331 לפעולות רלרגה

לתןקרו"ות3021 רלרגה

מטרד22 ועובדי אמרכלות

מגורד0122 עובד

והדרכה0333 הוותלמות

המטרד0433 אוזלקת

פרסומים0523

במוסדות ובטיתות בנודון 33 06
וזנון

ורכוט תלמידים ביטות 22 07

מוריס מנהל 23
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חדשים< שקלי* 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: יף .110

והתרבות החינוך םשדד 20
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

למורים מיווזדות פעולות 23 023,7905

למורים תמריצים 23 03745

מטוות תנוכאס 23 04460

מורס להם1רת מוסדות 23 0354,73210.000

לתלמיד מותנות הלואות 23 06
3,620סמינרים

פדגוגיות מרכזיות 23 0739040

וגננות מורס השתלמות 23 083,09024

10וייה עיון וימי קורסס 23 09
85580בכירס

פדגוגיבלל מינהל 24142,9121.676

ורוותה וונון טרות 24 028,78873

תלמידים ויסות 24 041,071

תוכניות המקצועות הוראת 24 05
וולמות 4,428678למודס

הדדול גתינון פעולות 24 06188

.ני הער ך נו מוי פעולות 24 0718

פסיכולוגי וזרות 24 085,51410

הגו"נט עם פעולות 24 09398

מותדות תמיכות 24 1079

פדגוג ע7ר בוו 24 117,141

הטתלמות ומענק קרנות 24 1261.543

נורמאלי לא ן תנו 24 1418,051140

מבוגרים תינון 24 164,483775

ויוזמות תוכניות 24 171,720
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חדשים< שקליים 87ק1>באל3י ם הכנפי לשנת התקציב ק תו

סע.יף:

והתרבות הרוינוך םשרד 20
הוצאה

תנית ו ם הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

24 למכר20 29.490רזרבה

יסוד25 קזס ן נו 109.264ווי

25 ורוותה02 תנון 3.445ווורותי

25 גנים04 309אמכול

25 קודי05 קדס בתנוך 412פעילות

25 תובה10 43.093גנ

35 תובה11 טרום 62.105גנ

יסוד26 1302.56473.620זינון

26 ורוותה02 תנון 14.781וורות

26 תוכניות05 המקצועות הוראת
ווזמות 6.84230לימודים

26 יסוז"ס07 מוסדות"תנון
יהודיים 113לא

26 הרינון09 במערכת עזר 76.616וורותי

26 יסוד11 תקןתינוך וועות
רגיל

651756 תטמייז
646398 302.31373.600תטמ"וז

26 מווזד12 1101,726זינון

26 מ1ווננס15 173ילדים

יסודי27 על 608.12629.88253וזינון

27 ורוותה02 תינון 5.392וורות

27 וזט"ב03 תקן שעות
193215 תטמייז
168062 131.05318.000תוומיית

27 גתט"ג04 עלר 21.690(ורות
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חדשים< שקלים 1987>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

סו1יך:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תוכניות המקצועות הוראת 27 05
ויוזמות 9.037לימודים

ומזעי טכנולוגי תנוך 27 0612,540

תמיבה ימי תינוך 27 07
'3והמתתנות 398

יס מ1ואות הימי ביה"ס 27 08
תלמידים 520 1.6921.51253תטמ"ז

יסודי על לימוד שכר 27 09
1בת"ס 385.966ותמיכה

המזינות מוזלקת 27 104.59010.360.

לתלמידים ומענקים מלגות 27 112,33710

העל הזזנון ועידוד קידום 27 12
תיכוני והעל 16,290יסודי

פורמלי לא וונון 27 148,460

נו מווו בנוער תמיכה 27 15
הע"ס 1,315בוזנון

בתיכון יוזמות פעולות 27 16
וטכנולוגי 4,376מדעי

התישבות תינון 28132,3493.259211

מרכל"ס ו1רותס ניהול 28 011,29754

אמרכלות 28 03685

ומזכירות. ו!רתיס 28 052.590

מורים והוראהטכר תנון 28 06
ו!"!! 35.553 30,078ת8ומז/ת

ס3ר בבתי תמיכה 28 08
ואזוריים 13,999פנימיתיס

בימה הממטלת גיהס 28 1061357

בדם עין הממשלתי ביהק 28 111,18580039
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וודשים) שקלים (באלפי 1987 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סו1.יף

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

א*ול הממשלתי הס י ב 28 12
וצמן 1,19095542הנו1יא

כדור הממשלתי גה"ס 28 131/17894535.5

נתן יד הממשלתי גיהס 28 141,08849525

גרמה ממוולת ב0 28 15136298.5

מיותדות ופעולות למות ו י 28 16259

ומקצועות הווקלאות הוראת 28 17
ינוס3ס 2,424

ובתס נוער מרכזי + 28 18
עובדים 7,742לנערס

טפות ומנולות עזר ו1ועור 28 191,738

יסוד על לימוד וום 28 20
62,991ותמיכות

1וזנוך וולמות פעולות 28 21
תוקלא, התיטבות

 והאזורי המדעי 400הטכנולוגי

להתקר1ות רלרגה 28 403,309

וזינון מותלקות, הסעות, 29
ומוכר 108,4042,724עצמא

מותלקס טובס 29 034,352

הגניה על ופיקות יעוץ 29 04
1100מערכת

תלמידים הסעות 29 0546,7132,724

ל1תי"0 מוריס הסעות 29 063,208

עצמאי תינון 29 0839,246

העצגמ תונון פעולות 29 097,085

אחד מוכר תינון 29 107,700

תרבות 3163,1381' 128
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חדשים) ".קלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיןי:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מד1 במוסדות תמיכות 31 03
ואמנות 31.538תרבות

לתרבות הציבורית המועצה 31 04
172ואמנות

ואמנס ביוצרים תמיכות 31 05360

במתנ"סס תמיכה 31 0611,435

גגורות ספריות 31 072.518

תורנית תרבות 31 086.0302

הזדהה  מבוגרים וזנון 31 09
ופרסומים 440130תכניות

ך הלוגו והמולת אולפנים 31 107,7051.000

וווגירות עתיקות 31 11
1.3816ארכיאולוגיות

תוץ ק18ד 31 121.559

הספורט רמות 3315,76238

בנתיהייס גופני מינון 32 021,61410

מרכל"ס (!רותיס 32 0396

ומאמנים מדריכים הכטרת 33 042.143

ואירועים ספורט מפעלי 32 05
"ס 11,90938מרכז

חינוכית טלוליה 339,3335' 363184

אדם בוז 33 014,571192:84

והפקות טלויזה תכניות 33 022,1484,787

ווידור הוצאות 33 0354212

אמרכלות 33 041.839372

להתקרוות רזרבה 33 40233
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חדשים) שקלים (באלפי 1987 ם הכנפי לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס>1.יףי:

והתרבות החינוך משרד 20

55

55

1,080

332

678

70

3.386

991

576

133

687

וע07ברה מרכז 34

אדם בוז 34 01

הסגרה פעולות 34 02

ממלכתיים אירועים 34 03

אמרכלות 34 04
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וודשים) שקלים (באלפי 1907 ם הכנפי לשנת התקציב ק תו

: סעיף

גבוהה השכלה 21
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

/'

שיא
אדם כת

גבוהה31 13019,528'491השכלה

כללי01 כעולה 1.639תוווגו

01 לתכנון01 הועדה מנהל
1.635ולתקצוב

בתקציבהמוסדות03 הטתת
גבוהה 410.39319.538להטבלה

03 בתקציב01 הטתתפות
396.95019.338האוניברסטאות

03 מוסדות03 בתקציב ה8*מ31ות
להו1נ:גה לאאוניברסטאיס

13.443גבוהה

בפעולות03 56,705הטתתפות

03 שונות01 מזזלך 8.450פעולות

03 אקדמיות04 קדס 1.830מבינות

03 לסטודנטים07 ה0וע 10.350מרב;

03 מקבילות08 36,175הקצבות

מוטדס04 עס פעולות
אתרים 10.130ומוסדות

04 כתואר09 למודס תובנת
לסיעוד מוסמך

04 בתקציב10 הטתתפות
למדעס הלאומית 860האקדמיה

.04 רו1וא"ס11 במתקרס 5,470הטותתפות

04 תו0.כונאות13 בהוראת 130הטתתפות

04 בתכניות13 לוווסכיס הלואות
גבוהה להטכלה 1ז0בון

ב 1

(
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תדשיס< שקלים 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצ^וה

סו1.יך:

גבוהה השכלה 21

3,660

12/278

12/278

להוקרת גמסלול הטתתפות 04 14
אלקטרוניקה הנדסאי

להתיקרוות ר7רגה 05

להתיקרוות ר7רבה 03 01
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תדשים< שקלים 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: ס1ניף

דתות ל11נייני המשרד 22
הוצאה ,

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בח

דתות נ כעני מטרד 22134'2002006361

כללי נעולה תתוס 014,96359150

11ם 01 021,37950

מרכזיי0 טרותס 01 11589

אמרכלות 01 133.4302

מיכון 01 13154

דת שרות 0218,5111/12043. 5

ווכר 02 036383342.5

דתיות מועצות 03 1314,496

דת טרותי 02 13
מותזקיס 1,599בישוגיס

רננות 02 1494

כנסת 1ת 02 15115

ומקואות ערובן 02 16114

עלמין בת 02 1782

ואספקת יצור 03 21
7ת 1593ת3צ

קדטר. תמיט מתקן 03 3399784

לקראס דת טרות 02 31131

לדרוזים חז שירות 02 3267

למוסלמים דת טרות 03 33860207

לנוצרים דת טרות 03 34157

לו1ומרונט דת טדותי 02 3514

דתי והווי 30ות 031,315266
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חדשים) שקלים ק9ק1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

סוו.יףי:

דתות לוגנייני המשרד 22
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

וונר 03 02302
(

26

והדרכה הסברה 03 11150

דת הוו 03 12132

והריס בעולים 30ול 03 149731

מטליס דת תנון 03 13102

הגולה עם קטרס 03 1699

קדוו1ס מקומות 03 21433233

תורני ולימוד מזזקר הלכה 0471,7023918

שכר 04 0337418

במוסדות תמיכות 04 11
תורנס 64.935בטעורס

מינימום הכנסת הבטוח! 04 21
בוללק 4/362לאברכי

לתלמידים ותמיכות מילגות 04 22863

תורנים גמבונס תמיכות 04 23943

ומועט! הרבנים לטכות 04 31
3939הרבנות

ולמוד ה0בדד. הדרכה 04 32
99יהדות

אטכלות 04 33233

עלבונות כספ 04 34

תורה.תנון למוד מוסדות 05
הטנת תורניים. ותרבות
ומעיינות ויהדות תורה

י*ראל 133'15מור*ת
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חדשים) שקלים (באלפי 1907 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

דתות. לבנייני המשרד 22

324.5

324.5

32

92

4,140

4" 140

תורה. לימוד מוקדות 05 01
תורניים, ו*רבות וזינון

ויהדות תורה הפצת
מורטת 15/133ימראלונגינות

. דתי06 8,446ט3וט

8.218טכר0206

הדי1106 בתי 34והנהלת

רגניי1206 דין 80םבתי

הדין בת אמרכלות 06 13
הרבנ"0

ודרוזים וויונ"ס דין בתי 06 31

אמרכלות 06 33

רזרבה 07

להתקריות רזרבה 07 01
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תד".ים< ".קלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוניף

והרווחה העבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

ווזה והרו העבוזד. מטרד 233,003'95455,544
י

3.947

כללי פעולה תתוס 0134" 7611.351902

מטרד מרכל"ס טדותם 01 10
1,93649ראט

תקציב תכנון 01 111507

וארגון מיכון 01 122,01243947.5

לדמוהר3ה מרכז 01 13772

ואדריכלים מהנדסים רטוס 01 1466743

ודוגיות. הסנרה 01 15409175

אמרכלות 01 1914,20991145.5

גילבדות 01 2086147

עובדים להבטדת מרכ7י ביס 01 26
התברת"ס 1,57760220במותיס

ואו"ט הדרכה 01 402916

בינלאומיים קטרים 01 415273.5

גיבור מוסדות 01 421542

וו1גמוס למעוטס טרותס 01 4322612

טרותס וקידום מתקר 01 512471056

אדס םז לתכנון הרטות 01 533058

הראטי המדען 01 543192

ונהול תכנון 01 62633.5

והדדוס 01 681,78399

אמרכלות 01 6955419

ונהול תכנון 01 721468
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תדשיס) שקלינז (באל3י 1987 הכספים כו'ונת התקציב חוק

: סו^יף

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להרנוזייב

שיא
אדנו כת

ופקוח הכוונה 01 782/860159

אמרכלות 01 7986034

ונהול תכנון 01 82814.5

ופקות הכוונה 01 882,945163.5

אמרכלות 01 8971825

ונהול תכנון 01 92171

1מוסדות ומטק מנהל 01 941,3722320

המטרד הטתתפות 02
לאומ 112,617000טו1ו

וטארס לקנה קצבאות 02 01155,083

לנביס קצ1אות 02 02117,804

ילדים קיצגאות 02 03751,536

לאוכלוסיות קצבאות 02 04
33,690מווחות

טונות הוצאות 02 052,200

ר7רבה 02 06591,314

הכנסה הבטוח! ק ו 71 02 07372,863

.מ1ל לאומי ג"טות  י1311 02 08
ביטווו דמי ./י3.3 574,950הםזתת

מנהל הוצאות 02 1017,540

הייחור 1מ*1רכת פעולות 033,807700109

ע1ודה יתס 03 1044414

שיתופי איגוד 03 1135514

בטיתות על פיקות 03 12
1,68937681בעגודה
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חדשים) שקכים באליבי < 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

ף: י סע.

ווזה והרו העבודה םשרד 23
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כ1ז

תעסוקתית לבטיחות יווידה 03 1343324

לטיון במכון הטתתפות 03 14
והיצור 1.276האבודה

והכוונה תכנון אדס כוז 0434,1444,707

בווועת אדס לכת היתידר, 04 14
83635תירוס

לאיור אדם בת הכוונת 04 15
1,6215810פיתות

נו1ס לתעסוקת התדה 04 2231,21214

בארה"ב המשרד נציגות 04 23
47591וקנדה

למניות הקרן השתת. . 04 36
4.640אבטלה

להת"לךות רלרבה 04 27

התעסוקה שרות 05.21,1075,424697

שדות מרבג"ם שרותיס 05 17
7343721התעסוקה

תעסוקה שרות לשכות 05 1816,650505504.5

אקד*אס לתעסוקת המרכז 05 1968243.5

תשלומים מזור 05 203> 96467

אמרכלות 05 212,36986221.5

תעסוקת לעוץ מרכז 05 226725639.5

שיקום 0619,347842122.5

גמרכלי מוגבלים שיקום 06 19
,וויקוס 1,3395

למוגבלים מקצועי אבתון 06 201,460453
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חדשים) שקיים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

והרווחה הובבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

בפנימיות נבס סדור 06 211/331140

לטיקוס .בסיוע הטתת 06 221,785

הנקוק"ס 06 246,662

בעוור. וטיפול טקוס 06 625,1741734

וטיפול וזיכוך 06 8118310.5

אמרכלות 06 821581

המעון הפעלת 06 8385

סימון 0ן מעון 06 8435317312

נתניה נבס מעון 06 8590226737

גילה נביס מעון 06 86

מקצועית להב8וה אגף 0780,5552,919492.5

% האגף מטה 07 0162832

פדגןגיס וורותס 07 021,27494332

מקצועי פקווז 07 0349922

מקצועיות בוזינות 07 0478814719

חשמלאים רטוס 07 0559643

טכנאים הכשרת מטר. 07 06
98827222והנדסאים

נוער הכו8רת מטה 07 072,09117

אקדמאים וזסבת 07 081,0973

ממשלתיים הכטרה מרכ7 07 09
9,7141.066304.5למבוגרים

תחיבורה כ"א 07 10
1,34421130אטדוד

למבוגרים קורסים 07 115,84096
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תדשים< ".קלים 1987>באל3י הנמנים לשנת התקציב וווק

. ך י סע.

והוווחה האבודה םשרד 23
הוצאה

םותכית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתוז

שיא
אדם כת

למבוגרים נסיעות 07 121,119

וטכנאים הנדסאים הםורת 07 13
תלמיד 15,487100פר

כללי נוער הכשרת *07 14
ט"ש) 41100)1,968

למתבהריס קורסים 07 159,716

ווניכות 07 1610,683

תעש"תיס ספר נת 07 1713,767

לנוער מקצועי אמון 07 182,991

למפגר הטרות 0844,10016,0131.143

מפגרים אגמון 08 5029011

ובית קהילתי 30ול 08 552,794641

במעונות 1תו חווץ 30ול 08 56
ופרטיים 13,8551,409ציגור"ס

ונהול תכנון אמרכלות 08 59475
1

27

למנהריס מעונות 08 704792.665

וטיפול ווינון 08 7121,559283910

אמרכלות 08 724,64854195

המעונות הפעלת 08 7310,961

פעילויות ויסות 0913,023

.א. .כ 8) 09.011,113

להתייקרויות ד7ר1ה 09 0211,910

ותגות"ס אישיים טרותס 10123,64422,66563

מקומיות 1ח4ויות כ"א 10 1325,811
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חדשים< שקלים 1987>באל3י הכנועים לטנת התקציב שק

. סעיףי

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

בושו"מ ומנהל ארגון 10 1475922

הךדכה 10 15106492

כלכליות תמיכות 10 2286

דיור שרותי 10 241> 731

למטפווה וסיוע ט3ול 10 258' 2371617

במטפוזה סוציאלי טפול 10 261.8721.200

נהול. ו תכנון 10 275343

1יתי וווץ טפול 10 3853.4517.500

ביתי קהילת ט3ול 10 392.6*08

אמרכלות 10 40905

ואמרכלות נהול תכנון 10 4111546.5

ביתי וזוץ טפול 10 429.24511,177

ו1ת קהילת טיפול 10 438.4962.560

בת תוץ טפול 10 511.221

רעס לאימוץ מעון 10 534579.5

אמירים מעון 10 53172

ואמרכלות נהול תכנון 10 59804.5

לא7ר1ו יעוץ לטכות 10 63993

ערר וועדות 10 63843.5

קהילתית עבודה 10 73494

ואמרכלות נהול תכנון 10 79694

שכונות שיקום 10 817,7882

להתנדבות היתידה 10 945285

מנותק ונלער תקון טרלתי 1112.4669238%
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חדשים< ".קלים 87'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כדו
והרווחה העבודה משרד 23

וניהול תיכנון 11 20

נוער וזוקדי 11 3126"

ש ו נ מםזן 11 231465.5

מבוגרים מםזן 11 242709

לסמס מטה ווידת 11 253355.5

מנ*ולזנ"ס מפתנ"ס 11 321,29045657

מקומיים מכתנ"יס 11 3464199

ונהול ן תבנו 11 591302545

בצעירים לט3ול וזרות 11 64412335

בנערה לט3ול וורות 11 658054

בוזוסיס בית וווץ טפול 11 661,84735

ונהול תכנון 11 6833619

וטיפול וזנון 11 713,65818189

אמרכלות 11 722,57059

המעונות הפעלת 11 7328
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חדשים) ".קלים 1937>באל3י הכספים לשנת התקציב חולו

: סעיף

הבריאות. משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות משרך 24407>100510.88419.353

בלל כעולה תזזום 0125.4691/809466

הנהלה 01 014,49290

מרכלות פעולות 01 025.9821.063115.5

נתונים ועיבוד מחטוב 01 033.54219

וזולס בת מחשוב רזרבה 01 041.114

אמרבלות 01 054.736147.5

אספקה שרות 01 1167667

רוקתות שרות 01 222666917

ופיקחו ריטו שירות 01 23
ח"ואס 1086.5מקצועות

וסקרס מחקרים 01 321.3654.5

תרופת למידע יחידה 01 34602

רפואית  פרא יחידה 01 351309

ר7רבה 01 403.674

מקצועית הכשרה 0413.449. 900197.5

הכשרה פעולות 04 02326

סעודי אדם כח הכשרת 04 032,096. 4934.5

מתמחיס העסקן! 04 085.000

עולים העסקת 04 09

טנים רופא הסגרת 04 1050

בתכניות השתתפוות 04 12
684הכשרה

צפת לאחיות ספר 1ת 04 22160457.5
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חדשים) שקלים (באל3י 1937 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

לאתיותרמב"ס ספר בית 04 244719518

רנטהןרמב"ס לטבנא גיהס 04 25613

ות לא71 סט בית 04 26
וזיפה ממשלתי ני 34611014.5עירו

 לאוזיות ס3ר 1ת 04 29
וזדרה מטיוס 2688012ע"ו!ו

עייש לאתות 30ר בית 04 30
ר3וא טנבורןמרבז

תלאבב ממטלת 542עירוני
/

12025.5

בה"וו לאתיות סטי בית 04 34
71311025.5תלהטומר

רנטגן לטכנאי קט בית 04 36
תלתוומר 351בה"ת

וויו* לאוןות 30ר בית 04 40
הבוריס תל 33710012וולפסון

לאתיות ספר בית 04 42
הרופא 536614.5אסף

הדרבה_צרי3ן מרכ7 04 4459653.5

לפיליוטרפיה ספר בת 04 46
הטו*ר תל הרופא 347309אסך

אשקלון לאריות ספר בת 04 504189017

אוופוז טרות 07
<3.436403כלליים 61711,345.5

הנהלה 07 0137818

מרבלות פעולות 07 027369.5

נו1^ו010 גתי1זוליס טרותי 07 05
יסממשלת"ט ני 360397,471ועירו

אטפוז טדותי קנית 07 061,962

צט7 זיו ע"ו!ו תולים בית 07 11
( מיטות 355+20)170601
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חדשים) שקלים (באלפי 1967 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

שמונה 1ק ן מו תדר 07 127

פוריהט.נרה וווליס בת 07 16
מיטות) 182<97329

נהריה תולס בית 07 21
מיטות) 330+17)165636

רמג"ס ע"וו תולס גית 07 26
מיטות) 816+50) 4741.527וזיפה

ממטלת עירוני !וול0 בית 07 31
מטות) 375) 147687תפר.

יטה הלל ע"ט תולס גת 07 36
מיטות) 348+14)195608

עירוני ר3וא מרב7 07 41
יפו תלאבב ממטלת

מיטות) 954+77)4991.912.5

עיט רפואי מרכז 07 51
הטומר תל טיגא ד"ר
מיטות) 1192+120)1,2852,322. 5

ולמזון ו ע"ו8 תולס גית 07 56
(490+30) גגורס 1,195888תל

להתפתהלדתולון תתנה 07 575

ע"ו1 גתתולס 07 61
ן צריפי הרוכא אסף

(510+126)8181.137

גרלל ע"5ו רפואי מדב7 07 71
מטות) 322+40) 1.101658אטקלון

טי3ולמתלוו1 שירות 10
55,88048.2111.768ממו18כות

הנהלה 10 01186'7.5

מרכזיות פעולות 10 029,935

אטפו7 טרותי קנית 10 03
מטות 335939,97014,681

337



תזשים< '"קלים 87'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: יף 119

הבריאות. משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

רזרבה 10 041.606

פלימן ע"ו1 ווולס בית 10 11
מטות< 194+8) 2856.083313וזיפה

גראנו3ד07 מרב7 10 31
מיטות< 945 ) 5.7301,942489.5תנה

נתניה גריאטרי מרב7 10 26
מיטות) 551+10)4.3311.257306

מכבסהליו שרות 10 37
נתניה גריאטרי 25.5מר73

למזזלות תוליס בית 10 31
כץ ממו8בותפרד0
מיטות) 95+35)6682,531113

טמואל ע"וו ווולס בית 10 34
יעקב באר הרונא
מיטות) 319+8)9,668353.5

ע" מכבסה טרותי 10.33
הרופא ו1מואל ע"וו בהיית

יעקב 11.5באר

ראטון גריאטרי מרב7 10 36
> מיטות 304 + 25)2.1461,338182

ירוווילס גריאטרי מרכז 10 41
( מיטות 80 )44579651.5

הנ0ו ע">ו ביתווולס 10 46
מיטות) 18) 53316רוטליס

טיפול טרותי 13
78.80031.2813.107פסיכיאטרי

הנהלה 13 0147227

מרכליות פעולות 13 033.356

אוופוז טרותי קנית 13 034.08627.635

לתז"קךויות ר7רבה 13 041.236
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חדשים) שקלים (באלפי 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

נטו לתולי תולס בית 13 06
מיטות) 474+90) 9.265438373מזרע

עבו הנפש לבריאות תחנות 13 07
43224ונהרה

לקמים במתמכרים טיפול 13 13
עבו 1323בבהת

הנפש לבריאות תוונות 13 15
רמב"ס בי"ת יד 1386תפהעל

הנטו לבריאות מרבד 13 16
הכרמל טירת

מיטות) 273*56)5.375393240

בילד לטפול תוזנות 13 17
תפה 1557.5ובנוער

הנ3ו1 לבריאות מרכז 13 21
מיסות) 634+30) מנווה 9,169234400.5טוגר

וחרד, הנפש לםאות תחינות 13 3215617

נו1ס לווול בת*ןוליס 13 26
מיטות) 4,730168300פרד0ה(293+30

הנפו!< לםאות תוזנות 13 27
21313.5נתנה

הנמו לבריאות מרכז 13 36
מיטות) 630+73) 11.566739498בתס

מסמיס לגמילה מרכז 13 37
ביפו קהילתי מרכז 42522.5ליד

מיטות) 18) יפו מעון 13 41783

כוללני קהילת מרכז 13 43
הנפטפו לגריאות
יוס) מיטות 50)1.5301863

הנפש לםאות ת1זנות 13 44
דן 93755גו0

הנס1 לגריאות מרכז 13 46
מיטות) 305+75) יעקב 6.215231261באר
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חדשים) שקלים (באלפי 1997 הכספים לשנת התקציב חוק

. סט.יף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

הנפש לבריאות תוזנות 13 48
יעקב באר 1176ביה"ת

הנ83 לתולי וזולים 1ת 13 51
מיטות) 4,409186193.5נסציונה>165+60

הנפש לגדאות תוזנות 13 53
ציונה 1146.5נס

את הנס* לבריאות מרב7 13 56
רמלה הסוהר בית ליד

מיטות) 50)66435

נ3ט לתולי תולס בית 13 61
(340+30) וואול 4,10768181כ3ד

קהילתיים טדותס 13 63
טאויל בפר וזולים 36913בית

(18+18) ירוטלים מעון 13 631896.5

יס מסמים המילה מרכ7 13 642878.5

נמו לתולי וזולים גת 13 66
מיטות) 261+30) 4,499137306.5איתנים

קהילתיים וורותיס 13 68
איתנים 30613בביה"וז

הנגש לםאות תוזנות 13 72
ירוטלם 33111.5מוזו7

הנפו! לבריאות מרב7 13 81
מיטות) 310+50) 3,743159173בארוובע

סיעודית גריאטרית תטבה 13 83
מיטות) 60)89540

הציבור בריאות וורות 1644,2354.3453.035

הנהלה 16 013,9458336.5

מדב7ות פעולות 16 033,1061768.5

למנ/1ת היתיזה 16 09
קרינה וסכנות אויר 763719538הוס
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תדשים< ".קלים 37'15>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

,סו1.יף:

הבריאות םשרד 24
הוצאה

מותניה הוצאה
בהבכסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

לבדיקות המכון פעולות 16 11
בתייא לנהגים 25132022.5רפואיות

לבדיקות המכון פעולות 16 12
םויפה לנהגים 905.5רפואיות

לרפואה המכון 16 13
באבובבר 4785530.5מטפנוית

לתקינה המכון 16 16
רפואה תמרי 52339537ובקורת

הציבור בריאות מעבדות 16 21
אביב 94216535בתל

מרב7ת מעבדה 16 22
הטומר בתל 77710537.5לנגיפיס

ירוווליס מדכלות מעבדות 16 369762342

הילד להתפתתות המרכל 16 28
? 34817בירוטלם

מונעת רפואה וגרות 16 364,701440350

ו1ומונה קרית 1דאות מרכז 16 3839324

ממושבות מתלות טרותי 16 391205

אמרכלות 16 401,77065

מונעת רפואה וורותי 16 414,474870268

הילד להתפתתות תתנה 16 4220210

אלגרבה  מרפאהבלז? 16 4340312316.5

ממושבות מתלות ו1רותי 16 442006

אמרכלות 16 451,68076.5

מונעת רפואה טרוול 16 463,334451190.5

ממושבות מחלות ו1רות 16 491205.5

אמרכלות 16 5090036

מונעת רפואה טרותי 16 515,233500302
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תדשים< שקלימ ?5ק1>באל3י הכספים כשנת התקציב חוק

: סעיף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כח

ממומנות מוזלות וורותי 16 541206

אמרכלות 16 551/61464

מונעת רפואה וורותי 16 561,3926855.5

ממונוכות מוולות וורותי 16 58352

ואדיגול קהילתי מרב7 16 5940

אמרכלות 16 6080223.5

מונש! רפואה וורותי 16 611.38613378.5

הילד להתפתחות מרכ7 16 621288.5

מונעת רפואה טרותי 16 662.572234135

הילד להתפוקזות מרכז 16 671819

ממושכות מתלות וורותי 16 69502.5

אמרכלות 16 701.05833.5

ומעק1 רפו אגזזון 16 7110279

צפון ל8כת תלמ"ר 16 8056805

מרכז לטכת תלמ"ר 16 82853.5

דרוס לווכת תלמ"ר 16 831063.5

למוסדות העגרות 19
ציבוריים 67.416רפואי0

תולס 1קופות תמיכות 19 0141,990

תוליס בבתי תמיכות 19 20
10.572צבור"ם

בארגונים תמיכות 19 30
אחדים. 14,811רפואיים

רלרבה 19 5043

לנתמכים רפואי בטות 2195,34320.721
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חדשים) שקלים (באלפי 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

הבריאות משרד 24

332

332

20,721 95'343

19,982

11,541

8,441

1,160

1,160

2,930

2,930

לנתמכים רפואי בטות 21 10

להתקרויות ר7רגה 30

וטכר להתקרוות רזרבה 30 10

קניות לתזקרוות רזרבה 30 20

וגר להסכמי רזרבה 31

18בר להסכמי רזרבה 31 10

אוזות לתקני רזרבה 32

"311 אווות לתקני רזרבה
לוזודש ע0 מוקפאת  הסכם

1987 נובמבר

32 20
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ו"שים< ".קלים 87'$1>באל3י הנמנים לשנת התקציב שק

: סעיף

לנכים תגמולים 25
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

לנבס תגמולים 25100.08194460

לנביס ןלגמולס 01100/ 08194460

הגהלה 01 11443.5

אמרכלות 01 121/56320.5

ר3וא וו1קוס ט3ול 01 21
גנאצס מלוזמה 1.6298נכי

והענקות תגמולים 01 22
בנאצים מלוזמה 26,436931נב

רעואי ו11קו0 טיפול 01 31
הנאציס רדכות 12,91928נכי

נו: והענקות תגמולים 01 32
הנאציס 54,88413ר37ות

להתיקדויות ר7ר1ה 01 342,616

/
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תדשים< שקלים 1907>באל3י הכספים לטנת התקציב שק

סוניך:

והשיכון י הביכו משרד 29
הוצאה

םותכית ננאה הו
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בה

ן והטיבו הבנו מטדד 2957,200
=32=53

4001.716

מטה וטירות הנהלה 0128,620400309

המטרד הנהלת 01 011,65030

טכנולוגי ידע הפצת 01 03260

ציבוריים טיכוניס ריטוס 01 051,460

הקבלנים רטס 01 094007

ארגוניות ופעולות ג>!זקדי0 01 111,41010

אמרכלות 01 139,73038

כלל"ס שירותים 01 155906

נתונים לעבוד הוודה 01 204,43024

אכלוס אגף 01 213,85032

בללס שירותים 01 3226011

פעולות 01 3332013

פעולות 01 3573516

פעולות 01 36906

פעולות 01 37754

טכונות שיקום 01 391,78023

עירונית בניר. הפעלת 033> 070449

גזברות 03 0177045

ו8ירות0 הנהלה 03 031509

ופיקוח תכנון הפעלת 03 0541

תוץ פקוון 03 072/840

תוץ תכנון 03 097,120

345



חדשים) שקיים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: סוניף

והשיכון הבינוי משרד 29
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הנ0זול הנהלת 03 1119316

אכלוס 03 13755

טכנית מתלקה 03 1532

המתול הנהלת 03 1720512

אכלוס 03 1913014

טכנית מתלקה 03 2136

המתול הנהלת 03 2336013

אכלוס 03 2556062

טכנית מתלקה 03 2737

הנסזול הנהלת 03 291109

אכלוס 03 3122514

טכנית מתלקה 03 3337

המתול הנהלת 03 351509

אכלוס 03 371409

טכנית מתלקה 03 3949

כפרית לגנה נהל המי 05
תזטיס 2.110122ווווביס

כלל"ס וטירותים הנהלה 05 013005

הגניה ארגון 05 0225014

אמרכלות 05 051,4605

גזברות 05 071008

כפרית בניה 05 0921

תוץ פיקות 05 111,740

תוץ תכנון 05 133.300
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חדשים) ".קלים 1987>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

: סוגיף

והשיכון הבינוי משרד 29
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.ווייב

שיא
אדם כת

05 רוטליס15 13מתו7

05 הנגב17 12מתו7

05 המרב197 12מ1זו7

05 והעמקים21 וז3ה 15מ1זו7

05 הגליל23 17מוזו7

לדיור07 סוגסידה

07 דירה03 לווכר סובסידיה

07 לעולים05 סיוע

08 11>צוקה07 גניה לזוברות סיוע

400ר7רבה09

09 400ר7רבה01

מע"צ11  בלל נעולה 1,100194תווום

11 10020הנהלה01

11 וקלט02 60030מיכון

11 10069אמרכלות03

11 60כספיס06

11 ציוד10 וריבוי ריטוס מעקג
30015הנדסי

1900139ננם12

12 מרכ017 20054תכנון

12 נטזו7י02 וניקות 85תכנון

12 "ס07 נו "ט בנינים הקמת
והתקנות 700גמבנס
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וזדשים) שקלים >באל3י 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סעיף

והשיכון הבינוי משרד 29

313

98

114

391

47

129

4

13

199

21/000

100

20,900

כב8ויק 13

מרכ7י0113 ומהלך תכנון

וווה0213 ובדיקות תכנון.פקווז
ג>71ו;ות

כבישיםו0513 אוזלקת

וע1ווות0713 כגי8יס ה1ז7קת
וע1ודוו1 <טז7קה פתווז

גטוזות

וטרותיס14 בצוו1 יתידות

אפסנאות0114

ונ?וסכס0314 רכ1 מבני ציוד

אס3לט0514 מפעלי

לתמרורים0714 מלאכה בית

מקצוע"ס0914 עובדים

3^0 ■
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חדשיס< ".קלים 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

יה ו1.לי לקלי11ת המשרד 30
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

העלה לקליטת מטרד 3049,415553378

כללי 3עולה תוזוס 015,19437578

0ם 01 011,37578

המטרד הטגונ 01 1137

אמרכלות 01 133,49350

ומזקד תננ1ן 31114י01

לעולים מידע 01 33386335

קליטה ו4רותי 0336,379180368

שכר 03 014,134368

והכונתט עולים קבלת 03 13339

ראוווני סיוע 03 131,836

מוו7ד סיוע 03 141,450

מזינ.ון סיוע 03 15910

לעולים בריאות !1רות 03 163,084180

קטי*ויס לעולס ו6רותיס 03 176,734

לעולס פרויקטים 03 18171

העסלן; בקידום סיוע 03 193,870

עוליט בתעסוקת סיוע 03 30
והכשרה הסבה 4,438במסגרות

וספורטאים לאמנס סיוע 03 81
87עולס

בדיור סיוע 03 33113

עוליו! בתעסוקת סיוע 03 33
863עצמאייס

349



תרשים< ".קלים 87'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סו1יף

ו1לייה לקליטת. המשרד 30
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

בהתוובות קלטה 02 24290

גונעסוקר, וטתלבות תוכנית 02 30
אתיופיה לעולי

ותלמידי בסטודנטים טיפול 03
'8יטגה 89917

ו6ם 03 1126717

הסטוזננויס נהל מ פעולות 03 22
8.232סטודנטים

הסטודנטים מנהל פעולות 03 23
י18יבות 400לתלמיד

תגרתת קלטה 041.2035

נהול מדכל"ם ו1רותס 04 11
1.2035ומטה

מדענים קליטת 062.88910

נהול מדבל"ס וורותיס 06 11
21210ומטה

למזענס סיוע 06 122.598

למוסדות סיוע 06 1379

ר7רגה 074.951

רזרבה 07 113.577

מיוחדת ר7רגה 07 12
אתיופיה 1,374עולי
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הישים) שקלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בה

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

סיני לתושבי פיצויים 31

5.310

5" 310

5' 310

סיני נ ימפו ליס פיצו 31

סיני למיוני 3יצו"0 01

סיני למפונ פיצויים 01 10
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חדשים< ".קלים 87?1>ב*ל3י השכים לשנת התקציב ק ווו

; ף י סוו.

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

32 מצרן" במוזרי תמכות
וזקלאי ובייצור 614,000סוד

=====

סור01 גמצרכי תמכות
סוד 431,000ושרות

01 בקד01 40,000חולב

01 45,000בצס02

01 77,000פטמם03

01 25,000לתס04

01 ציבורית06 בתוזבורה 244,000תמיכה

01 אגד07  פריטה עידוד

01 התשמל08 גמתיר תמבה

והגטוות02 היצור תכנון
ל1זק7לאי0 50,170הכנסה

02 1,700ירקות03

02 2,100פירות04

02 60דייג05

02 הודס06

02 נןקומת07 3,600וזטה

02 טבע08 נזק 11,50011,500גטווו

02 בתקלאות09 טונות 2,000תמכות

וקידום יצוא הסבמ
29,21029,635מכירות

02 היצוא10 לעדור 760800קרן

02 מבירות11 >7קידום 0307' 380
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ת^ים) שקלים 1937>באל3י הכספים לטנת התקציב וזוק

: יף .110

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדנו בת

03 צעירה13 8085התטבות

03 וזווווס15 מתקדים 4040סקרס

03 ול3עולות16 להתקרות 460480עתודה

03 ענפים17 30.84030.840תמיכות

02 הכותנה18 בענף תמבה

גלם03 בתומר 30.100תמיכה

03 במלא01 י נו וטי תמיכה
המקור 17,900בוח6בון

03 2.3002.500מספוא06

03 המלא17 להגדלת תולר הון

א1זרות04 43,730תמיבות

04 הובלת01 מתירי הפרט
24.200גרענס

04 בתעטה02 טונות 700תמיבות

04 נקיות03 לצור 2.060מקדמה

04 4.800מלית04

04 פטרובימית05 בתעשה תמבה

04 10,970רזרבה06

04 אנרגיה07 לוומור עתודה

המיס06 במתיר 66,175תמיכות

06 מס01 למתרי האיזון 54.000קרן

06 למקורות02 מע"מ תטלומ

06 מפא"ר03 ורבת פ!ות

06 מיס04 התפלת 3.000מתקנ
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חדשים) שקלים >באל3י 1907 הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיך:

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32

975

4,000

700

1.000

2,300

3,825

3.835

לתקוות בקולוזן תמיכה 06 03

האוולוות 06 06

גחוויות לתעטויה מענקים 06 07
מקומיות

■ מלאכותי גשס 06 08

מיס למתר עתודה 06 09

רלרבה 07

רלרגה 07 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1987 הכספים לטנת התקציב ק ת1

: סעיף

החקלאות משרד 33
הוצאה

מותנית הוצאה
בהבנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

הוזקלאות מטרד 3369.25031,760
2ט3==5

3.103

בלל פעולה תוזום 0112.1361.933309

מרכ7"0 ו8רותס 01 386ל011.7

תו"ל וקטר סיוע 01 026052803

ועבוד מערבות נתות 01 03
4651.50080018.3נתוננו

ומטק בנו נמזיס 01 043.98013031

אמרכלות 01 053.07010

תכנון 01 069873029.5

וזקלא פ1זו1ו 01 0739119

וזוץ סוור 01 0869218

ואספקה מוזרס 01 0915334

לוזקלאיס פעולות 0317,0507.265593

.הצונסו ה מרכלס ו1רותיס 03 011.66076366

היצוא על פיקות 03 0259025034

אמרכלות 03 03235

ונורנרס שירותים 03 042.0551.25084

וטרינר מבון 03 072.5851.50088

אמרכלות 03 085852.30039.5

דייג 02 1367550033

המיס נציבות 02 142,475150118.5

הקרקע שמור 02 196507026.5

גולן צפת א7ור 03 17268713
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הישים) 87'$1>באל3י,שקלים הגנזכים לשנת התקציב חוק

. סו1.יףי

החקלאות משרד 33
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

■ שיא
אדס כח

טאן בת עפולה אזור 02 183011018

נצרת אזור 02 192271010

(עבו) מערב גליל אזור 02 2019269

וודרה אזור 02 213452516

רעננה אזור 02 222251211

חזובות אזור 02 2343216019.5

שבע באר אזור 02 243201317

ירושלים אזור 02 251521

לוזקלאיםו פעולות אמרכלות 02 263,450

ומקצוע להדיפה טדות 0311,5542/200408

מרכזס טרותס 03 016,630760351.5

אמרכלות 03 033,966370

למיס וודה טירות 03 049181,07035

בינלאומי המרותלשיתוף 03 05
וזו1 4021.5והדרם!

מקצועיות ופעולות מתקר 0424,42020,360891

מרכי"ס וורותס 04 012,650130118

הצומוז להגנת המכון 04 102,540750105

למטעים המבון 04 111,76040068

מדר. לגדול המבון 04 123,5001,300142

ומיס לקרקע המבוך 04 131,94030062

בעלזזמ לחקר המבון 04 141,58062070

מלון טל לאחקון המכון 04 152,03037081

זוקלאית להנדקה המכון 04 161,24085057
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ח^ים) שקלים ?8ק1>באל3י הכספים כשנת התקציב חוק

: סוגיף

החקלאות משרד 33
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כח

04 למתקן17 חקלאיות 2,7207/100188וווות

04 מיוולדיס18 515מתקרס

04 קמ"וז19 במימון ,6מתקריס 600

04 '2אמרכלות20 320500

04 מקצועיות30 245150פעולות

04 מקצועיות31 פעולות
(קמ"וו) תוץ גורמי 1.300במימון

04 מועדפים32 לנוטאס קרן
והדרבה 1,380למ1וקר

2,100הטתונפויות05

05 וארגונים03 במוסדות 600הטתת.

05 יל04 רה בתקציב השתתפות
הטבע טמורות 300'1רטות

05 תזעזטות05  למוווביס סיוע
רביד ועדת

05 תזקלא06 למגזר 0וע

להתקרויות06 1,730עתודה

06 המטרד01 1,154תקציב

06 המתקר02 מנהל 570תקציב

06 טבא03 תוך נהל 6מי

טאבה07 תוף נהל 2602מי

07 502אמרכלות01

07 צבור02 רוזצה 148תוף

07 טאבה03 62אלור
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 ם הפנוני לטנת התקציב חוק

סוגיך:

והתשתית האנרגיה משרד 34
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

והתטתית34 האנרגיה 7,901570,889334ממרד

כללי01 כעולה 2,75273תזווס

01 מרב7"010 <1שירותים 68773

01 1,065אמרכלות02

01 עתודה10

תג"ר02 151מנהלת

02 מרכ7"ס01 55ו1רות"0

02 .אמרכלות02 96

הדלק03 נ. עני 1.16938נהול

03 מרכל"ם01 90328טרותיס

03 266אמרכלות02

האזמה05 במזעי המוזלז נהל 3,101798100מ

05 מדכל"ס01 634וורותיס

05 20אמרכלות02

05 מרכ7"ס03 2,90079896ו1רות0

05 118אמרכלות04

טכנולוגי10 למזע 4871,09133המרכז

10 מרנז"ס05 49474533/ורזתיס

10 346()7אמרכלות06

להתיקרויות14 241רלרבה

14 להתיקרויות01 241רלרגה
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וזדשים< ".קלים קמ1>בא"י הנסכים כשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוגיף

והתשתית האנרגיה משרד 34

369/000

369/000

המ0לקה וזטגונות 13
דלק מוצרי למחר

המסלקה וזקגונות 13 01
ז^ק מוצר למויר
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חדשים) שקלים 1987>באל3י הפופים לשנת התקציב ק 111

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

אדומית לאנרגיה הוונדה 35

35,400

35.400

39,400

אטומית לאנרגיה ה1*1ה 33

אטומית לאנרגיה הועדה 01

אטומית לאנרגיה הועדה 01 01
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חדשים) שקלים (באל3י 1997 הכספים לשנת התקציב חוק

סוביף:

והתוו.שיה המסחר םשרד 36
הוצ*ה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

והמסוה ת1עטיה מטרד 3634,0007,937616

וטדותס מנהל 01
16,396451כל'ל"ט

מרכל"ס טרותןס 01 019,987451

הסמר, מעדן 01 02
ציבור 130ו1זס

מידו! סטטיסטים 01 03
740ומיכון

אמרכלות 01 045,539

התעטויה עידוד 023,4623,78927

לתעשה בללס טרותס 02 011,583

לקידוס עגפיות פונולות 02 04
32היצוא

לקדוס ענפיות פעולות 02 08
23היצוא

מרב7"0 טירותס 03 1012

ומולד יעוץ נון *111 תמיכה 02 111,900

לקידום ענפיות פעולות 02 12
130היצוא

מרכזיים טירותס 02 1470330

לקידום ענפיות מגולות 02 15
40060היצוא

היטראלי הקרט עידוד 02 20302

מרהז"ס טירותיס 03 211301,000

מתנז"ס טירותיס 03 2350

לפיסיקה המעגדה 02 2575049927
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הרשינו) שקלים >באל3י 1907 הכספים לטנת התקציב חוק

ף: י סט.

יה התעש ו סחר הם משרד 36
הוצאה

םות.נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדנז_ בת

תעוו"תי יצוא עידוד 033,465306

מרכזיים ווירותס 03 0170

יצואנים בפעולות תמיכה 03 03
"ל 50בתו

ליצוא טווקיס תקתית 03 0471530

לקידום מיותדות פעולות 03 05
1,760יצוא

טות במרכזי ניוול הוצאות 03 127006

קנזה נציגות 03 13170

פנים סתד עידוד 04
לצרנן 46290וטרותס

הצרכן להגנת תוק הפעלת 04 0330

ומתירים צרכנות 04 09
עסקיים 39230והגבלים

המקור ופתווו עידוד 04 0750

תעודתי למווקר ד עדו 053,4711,07565

מרכזיים טרותס 05 0151823

אמרכלות 05 02186

לתעטה טירותיס 05 03450

ופיתות מחקרים,סקרים 03 04
7701,000תמ1ית

הגומי למחקר אגוד 03 0616

ולסיליקטיס לקרמיקה מבון 05 0834

המתכות מבון 05 0939

גוימווד למוזקר מוכן 05 12488
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חר".ים< ".קלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סוו.יןי:

והתעשיה המסחר משרד 36
הוצאה

ונניח ו מ הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מיט"ר 05 1437

לעלקטיקה מבון 05 1513

הס1יס מבון 05 209301,073

ממ0לתי סזזד 062,99367

מרבלייס טירותס 06 011,33967

ומעקב תכנון 06 02510

אמרכלות 06 03954

מלון מלא אתלקת 06 04200

3תות גאלור תמיכה 074,367

בללס ווירותס 07 0180

למבנ. דירה בוגר תמיכה 07 02
באילו"פ 4,167תעטיה

תעשיה לעובדי תמיציס 07 03
באילו"כ 50נזד1וס

והגולן הגליל מתאם 07 0550

רלרגהי 081,677'

רלרבה 08 011,677

המתירים על פיקות 09700

המתירים על פיקות 09 01700
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"".ים* שקלים 87'$1>באל3י הכספים לטנת התקציב תוק

סו1.יף:

התיירות משרד 37
צאר. ה1

תניח ו ם הוצאה
בהככסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הת"רות מ8רד 3726.8051.242185
933

בלילס ווורותם גונהל 012.65043.5

אזס םז תטומות 01 0191543.5

אמרכלות מדבליס ו1רותו1 01 021,730

וגלביות בספים 01 035

ביטדאל תיירות טירות 023.74525380.5

אז0 םז 711811971 02 011.52580.5

גאר'ץ תיירות ווירות 02 0270558173

.בישראל תיירות אירוע 02 03170350

וארגונים בגופים תמיכות 02 04

כניס תיירות עידוד 02 05395550

הענך עס משותפות פעולות 02 06360160350

מיתקנים על ופיקות ר18וי 02 07
43034450וטרותס

תיירות למקצועות בתקם 02 0811525

מואדס להמורת המולקה 02 094550

ליווואל תיירות עידוד 0318.18570539

אד0 םז תשומות 03 011,94539

הלנבות ענו קמיס 03 02

פרסומים מחלקת 03 031.0805251.400

כינוסים תיירות עידוד 03 04
וסטודנטים נוער 17030235צליינות

כלליות הוצאות 03 05225
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תדשים< שקלים 1967>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: ף י סו!
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה בת
התיירות משרד 37

אמריקה צכון לטבות 03 063/3102.540

אירופה לטבות 03 075,5304,100

אחדות יבשות 03 08905720

להתיקרות רזרבה 03 09
תיירות 450בעידוד

בתו"ל פרסומת לעידוד קרן 03 10310150

מטותפות למחולות קרן 03 11
תיירות גורמי '4עס 260

וכלכלה, ן תבנו פעולות 041'3951012

אדם םז תשומות 04 0128013

ובלבלה ן תבנו פעולות 04 02170

התיירות מערן מוזטוב 04 03155

וסגדס מווקרס 04 0479010220

ציבור ותס הסברה מערן 0557027510

אזס םז תטומומ 05 0123010

הסברה אגף פעולות 05 02340275

רלרבה 06260

רלרבה 06 01260
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 הנמנים לטנת התקציב חוק

ס1ניך:

לייצוא שווקים פיתוח 38
הוצאה

םותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ליצוא38 ווווקיס 712.438פיתות

וזעטיתי01 ליצוא טוקיס 657,193פתווו

01 רבו028 מס הת7ר

01 סתורות03 ן 1,740(ויטעו

01 סחר07 סיכוני גטות התלר
1זוץ

01 1י10וו09 עגור מ18נה בטות
11630,660ר

01 ליצוא09 3עמ תד פיצו

01 ליצוא10 מותד 10,000פיצוי

01 תברות17 מתלור על מענק
2,490יצוא

01 המאותד18 היצוא 4,650מבון

01 היצוא19 לע"וזז 590פעולות

01 אתוד20 מטען 15מרכז

01 וורותין!21 בוא 243היטל

01 כתוללבן23 במגצע הטתתפות

01 גארה"ג24 המקתדת 1,900הנציגות

01 אילור25 הסבס
ארה"1 עס תופטי \2.090סתר

01 ו?מ7צר28 מת אמי 75בט7ת

01 למטו"ות32 מיותד 2,480עדוז

01 להתקרוות36 רלרגה
היצוא 330עידוד

לפיתות04 טונות פעולות
ליצוא 9,970ווווקס
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תזשים< ".קלי* 87ק1>באל3י השנים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

לייצוא שווקיגז 3יתוח 38

170

1,650

8.190

20,700

20,700

24,575

24,575

זע לצוא טווקס פתות 04 01

לפעולות מווזד תקצב 04 02
בתו"ל תרות לקדוס

מךדוס פעולות 04 03
ג1זו*ל הטווק

זק ו וו מענק 04 04

וזוץ סוזר 0כו> גטות 05

תוץ סוזר סבונ בטות 05 01

לתלקרוות רלרבה 06

להתקרוות רזרבה 06 01
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תזשים< שקלים 1907>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סוניף

התחבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תוזגורה 4020.6804,870749

כלל פעולה תוזוס 018,24458177

יווני נ נירי ול,בעת ניהול 01 011' 15831.5

ס כללי שדותינו 01 1341618

ובלבלה תכנון 01 3164729.5

במועצות השתתפות 01 538

אמרכלות 01 596,0155878

ג8ותית תחיבורר. 107,504656345

בדרבים 1,490457תעבורה

מרכל"נו טרותיס 10 011977

ובטתות תנועה הנדסת 10 03
31419.5בדרבים

צבורית תתבורה *8רותי 10 0542915

ומטענים מלוז 10 071427.5

אגקכלות 10 09408,48

ונהגים רכב בל 5,037318249ריוווו

מרכ7"ס טדלתיס 10 152367

מוזולות 10 172,582158.5

וריטוס נתונים עבוד 10 191,37631866

אמרכלות 10 2385317.5

ת1ז7וקה וטרותי 97733439רבב

מרכלס חרותים 10 31140485
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תדשים< ".קלי* 07'15>באל3י הכספים לטש התקציב תוק

: סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהונוזייבבהכנסההוצאה כת
1;ונוזבורה משרד 40

בוא ו 10ח "צור 10 3396886

תקינה 10 3580355

מו0בם 10 3746715819

אמרכלות 10 4119454

מת תתבורה 151.0021> 00343

מרכל"ס וורותס 15 0123910.5

טבנ"ס שרותיס 15 0517588310

מ אזס נח 15 072629112.5

אמרכלות 15 13259305.5

קטנים שיט בלי 15 1571. 4.5

ירית או תתבורה 2063373539

מרבל"ס ו8רותי0 20 01226947

.נינל והסכמים 1ווץ ית0י 20 031001315

מבצעיס 20 0355232

ירי או בווור 20 07.2149

מטוסט ויצור הנד0ה 20 091645

אויר מבצעי 20 13603

אויר צוותות ר70י 20 15904

טיסה בטיתות 20 16211

ירית או ת^ורה 20 19392

אמרכלות 20 21132191

תחנורת"ם בלל שרות"ם 253,2972.418145

הנהלה 25 021427
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חדשים) ".קלים 1987>באל=י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

התחבורה משרד 40

11

16

24

53.5

17

16.5

188

645

140

82

374

142

545

555

399

354

1,170

ופיתות מוזקר 25 03

)1נ"א יוזזת 25 04

הנזקים (1רותיס 25 05

ונו אויר וו7ו.י 25 06

ואגרומטאורו'לוהיר. אקלס 25 07

ומנהל ארגון 25 08

ופתווז מוזקר 25 15
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תדשים) שללי* 1987>ב*ל3י הפופים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה י הוצאה

: סוניף

הרכבת בתקציב השתתפות 41

6.915

6,815

6' 815

הרוכבת בת7ןצי1 הטתתפות 41

יגשתית תודבורה 01

כללית 01 05

4

4
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חדשים) שקלים >באל3י 19137 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סעיף

לתחבורה והח7רים תמיכות. 42
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

לתוזבווה42 והתלרס 7.080תמיכות
=:=£=

3'350

יבשתית10 1.500300תחבורה

10 1,500התזרים01

10 לו^"וז03 .הובלה .ע 3. 300צ

10 תולר11 והון פתות קרנות

ירית15 ואו ימית 2.200תוזבורה

15 2.200הוולרים01

15 הצמדה09 הפרט

יבשת"ט23 מעבר מסופי
מצר"ס טראל 1.3003.050בגבול

22 רפי1ז02 מסוף 1302.300תפעול

22 ניצנה05 מסוף 170250תפ*1ול

22 טאבה10 מסוף 735500תפ'1ול

22 למסופס15 ציוד

22 265רזרבה17

תתבורת"ס25 בלל 2.080וורותיס

25 יבשתית01 להובלה תמריצים
310לאילת

25 אתרים03 והתלרים 1,770תמיכות
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יתשים) ".קלים ?198>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סו1.יף

המדידות מחלקת. 43

337

50

14

5

11

5

15

277

92

66

95

24

3.550

3,550

3' 550

המדידות אגף 43

ומטר. ניהול 05

ר,טר.לד. 05 01

אפסנאות 05 02

טבניס ו6ירותיס 05 03

תחבורה שרותי 05 04

וכספים אמרנלות 05 03

ומדידות מיפוי 06

קרטוגרפי 06 01

והנדסה קדסטר 06 02

ומוווזות 8ידה מדידות 06 03

ואוטומציה גאודזה 06 04

ושימושים מקורות 06 20
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 ס הכספי כשנת התקציב ק תו

סע.

44

יך:

אשראי סבסוד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ר1ית44 והוזלו! אטראי 717.628סבסוד

או1דאי1ןקלאות02 118סבסוד

אשראי0102 בתנאי 118הקלות

מימון03 בעלויות ה1ותת3ות
וריבית הצמידה 590הטטי

מימון0103 בעלויות הטתתפות
וריביוז הצמדה 590הטט

אנגאיתוזבורה04 132סבסוד

יבטתית0104 100תתבורר,

ירית0204 ואו ימית 22תוזבורה

טוניס05 לענפים הצמדה 708.000בטות

למדד0105 הצמדה 590,000בטות

לשער0205 הצמדה 118/000בטות

לענפי09 לאטראיס תמיכות
'8מטק 798

בטקלס0109 מימון

קצר0209 דולרילמן 1,908מימון

ארון0309 דולרילמן 6,890מימון

למימון0409 רזרבה

בינוני0509 למן דולרי מימון
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תדשים) שקיי* 1987>באי3י הכספים לשנת התקציב ק תו

; סוגיף

ריבית תשלום 45
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בדו

ועמלות45 ריבית 000'6,307תשלום

פנים02 '4,070מלוות 000

02 לאומ01 1580.000טו1ז

02 מנהל03 באמצעות מלוות
המדינה 870000מלוות

02 ובנקים05 אמיסיות כספי
באוצר 1.290.000ווהופקדו

02 ן07 תסבו בתוכניות 830.000הפקזה

02 בנקאיות09 הסדר מניות

02 וזסכון10 תוכניות 150.000(.בירת

02 וזקכון11 ותוכניות מענקים
גמל וקופת

02 ושונות13 הפקדות 280.000מלוות

02 80.000רלרבה20

ועמלות03 רבת תטלומי
10.000ווונס

03 ועמלות01 רגית תטלומי
10.000שונים

וווץ04 2,347.000מלוות

04 והפיתות01 העצמאות 170.000מלוות

04 בנלאומיס03 ממוסדות 42.000מלוות

04 בינממטלת"ס05 1,653.000מלוות

04 וטוול07 בארץ מבנקים 329,000מלוות

04 שונס09 90.000מלוות

04 63.000רזרבה20
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חדשים) שקלים (באלפי 1907 המוכים לו*נת התקציב וזוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יך:

ריבית תשלום 45

80.000

80,000

ועמלות רגית תטלומי 05
במט"!ז ו1ונ0

ועמלות רגת תשלומי 05 01
במט"וז טוניס
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חדשים) "..לים 1907>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

כללית ר7רבה 47

498.5

498.5

498.3

967,062

967,062

967,062

כללית ר7רגה 47

כללית ר7רבה 01

כללית רלרנה 01 01

77י



חדשים) שקלים (באלפי 1987 הפנים לעונת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוויף:

ממשלה בניני 51

1,600

300

1.200

400

6.500

100

100

100

6.800
=====

5.800

1,050

2,850

1,700

200

1,000

1.000

ממטלתייס בנינים 51

ממולה בנני 02

מרכזיות ופעולות  תכנון 02 02

המסס לוויזות דיור 02 06

הדיור מערך טיפור 02 08
הממשלתי

א.נב תל הממשלה קרית 02 09

מטפט 1תי 04

המו031יס ומטרד מטפט בת 04 01
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חדשים) שקטים (באלבי 1997 הכספים כשנת התקציב ק וזו

: סו1.יף

סוהר ובתי מע111וה. 52
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

סוהר וגתי משטרה מגני 5219,344320

משטדה למתקני מבנים 0110,646320

מו1וטרת"ם ספר בתי 01 04640370

אמצעיו! ומנות רכיטה 01 052,1303203.800

יירגגל"  "אסנת" 01 062,7143,500

!£6טרה מ1ני וו6פוץ הקמת 01 174, 553,750י<

גיתות גתקצג השתתפויות 01 18

ר7רבה 01 30207

סוהר בת פתות 038,132

נפתא סוהר בית 03 011,5403,400

רמלה גוו5 03 038553,400

תזטם פרויקטים 03 111,7642,140

תעטיר, מבני 03 15340

אסירים מידע מערכת 03 20240

ואלקטרונילך קשר אמצעי 03 21330

והתקנות במבנס "ס נו 11) 03 222,384430

ציוז פיתווז 03.24477

פנימית רלרבה 03 30202,

המשטרה משרד 10566

המטטרה מטרד פתות 10 01566600
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חדשים) ".קלים 07ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

םש143 בתי 53

971

507

100

£3<4

ממפט לבתי בנינים 53
י י ייי .

מנופט מבני פיתות 01

מו031 בתי ובנית תכנון 01 01

מו1ו51ט בת מבני ווופור 01 03

המשפט בתי מיכון 01 03
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חדשים) שקליס 1987>באל3י השפים לטנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהככסה הוצאה

: ף י סע.

אוצר 55

1,700

1,700

1,700

8.350

8,850

2,963

3.. 340

966

262

74

434

300

611

אוצר 55

אוצר3תווז 01

תטכ"ל מכזן 01 01

טו1"מ מיכון 01 02

נט"מ מיכון 01 03

ראטי מטרד מיכון 01 04

1ווץ סוור מיכון 01 05

תקציבים אגף 01 06

מיווזדס פרויקטים 01 07

רלרגה פיתות אוצר 01 08

ו38



חדשיס) שקטים (באלפי 1907 הכספים לשנת התקציב שק

סע.

57

יך:

ו מקומיותרש יות
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקומיות57 117,409רשויות

אתניות01 3תו!ז פעולות
38.891ומיו1ז7ות

1,639ב1אות0501

רוזצה0601 תופי 336פתווז

מווזדות0701 פתווו 15,541פעולות

אשם;1001 סלןק אתרי ו1פור
465ופסולת

המקומיות1101 גרשוות 814בטוזון

ברשויות1201

כבישים1301 1,396שיקום

18,720ר7ר1ה1401

וניהול02 2.030מיסטיקוס

מיס0103 מתקני שיקום

עירוניים0203 מ0 י450מנהל

1.570רזרבה0302

ביוב03 11,700מפעלי

במועצות0103 בערים ביוב
והאלוריווז 5,1006,000המקומיות

המיעוטים0203 במיגזר 1,7002.000ביוג

דו0303 הוט 3,4004,000ביוב

נהול0403 700700זמי

לפרוייקטים0503 500מענקים

להתקרויות0603 300רזרבה
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תדשים< שקלים 1987>באל3י הפנים לטנת התקציב !ווק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

. ס11יף

מקומיות רשויות 57

64,798

59. 852

4,946

לפיתווז כלל תקציב 04
מקומיות רטוות

רשויות ל3תווו תקציב 04 01

רשויות לפתווו תקציב 04 03
רזרבה הקומיות
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חדשים) ".קלים 37ק1>באל3י הכנופים לטנת התקציב חוק

: סעיף

חינוך 60
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

ותרבות60 31,441980ווינון

תכניות01 פתווז תקציב
12.373המטביות

01 ילדס02 הנ גנ"ת
( המטכות תכניות <871

01 י0ו7"ס03 ס3ר 1תי גנית
המטביות) תכניות )2.600

01 בנ"ס04 זוטגות בנית
יסודיים על סט בתי

וימיס מקינס
> המטביות תכניות )3,042

01 ווקלא"ס05 ספר בתי בנית
> המטביות תכניות <1,939

01 מדחו07 בת בנית
המשכיות) 146(תבנית

01 הלימודית08 לטלגגיה בניה
למווכיות) 456(תבניות

01 מתנסס09 בנית
המגביות) 432(תבניות

01 טדה10 ספר בתי בנית
/מתקני ות .סףד ות אכסנ

פדגוגיות ס3ורטמרבלות
ומבנס תרבות בתי

נוער לתנועות
( המטבות תבניות <

*
358

01 מקל^וס11 בנית
( המוגיות תבניות )

01 ן12 תנו מבני תכנון
( המ19ביות תכניות )24

01 קרקעות13 רכישת

01 תינון14 מבני 92ציוד
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חדשים) שקלים 57'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: סוניף

חינוך 60
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

גון וזי מגני טפו^ 01 15
> המטכות תכניות )166

במגלו ס3ר בת בנית 01 20
המטבית) 1,907הערב(תבנית

במגלו בתספר בנית 01 21
המטבת) (תבנית הזדולי

(ובונות 81יקו0 01 22
המשבית) 250(תבנית

תנון בתות 1987 תכנית 0218,380980

לדיס הנ בנית 02 01
1987 '5071תוכנית 741

יסודס 30ר בת בנית 02 02
1987 5,19617,478תבנית

בינ"ס תטיבות בנית 02 03
סודס על ספר ..7ובתי 37224,979

? חקלאגז ספר בת בנית 02 04
1987 7374801,474תכנית

מדח1 בת בנית 02 05
1987 127254תכנית

תנון מבני תכנון 02 06
1987 161323תבנית

למגק בניה 1987 תבנית 02 07
2,5678,845הוטב

תינוך מבני וופוץ 02 09
1987 372744תבנית

1987 קרקעות רכיוות 02 103978

מבני לפיתות מענקס 02 11
מתנסים ס3ורט תרבות
1987 תכנית 1,0621,984ונוער

הלימודית הטלוי7יה פיתות 02 12
1987 240500480תבנית
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חדשים) שקיי* ?5י$1>באל3י הפכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס1ניףי.

חינוך 60

142

789

788

ווכונות טיקוס תבנת 03
1987 וובונות וויקוס תבנית

1987 שכונות ו1קוס תכנית 03 01

להתקרויות רזרבה 04

להתקרזיות ר7ר1ה 04 01
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וזדשים< שקלים 07ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם בוו

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו4.יף:

גבוהה השכלה 61

8,649

6,304

6.304

2,139

2.129

216

216

גבוהה הטבלה 61

גבוהה הטבלה מוסדות פוזות 01

מוסזות לפתווז נו^גקס 01 01
גבווע. הטבלה

ותד מי הצופסמו*נק הר 02

מוווד הצופיס1>ו1נ.ק הר 02 01

להתקרוות ר7ר1ה 03

להתקרויות רלרבה 03 01
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תד".ים. שקלים קמ1>בא"יי הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םווננית הוצאה
בהכנסה הוצאה

■טוו. י/י

רת63

דת63 מבני

קדווויס01 מקומות

קדוו1"ס1101 מקומות

כנסת1201 בת

ימיבות1501

רבנ"ס1601 דין בתי

ומקוואות2001 עכמין בת

לעדות2101 דת מבנה
יהודיות לא

רזרבה2201

ס03 קואליציוני ג>ענקס
לבניה

1,989

2,047

9,519

9,519

367

4,475

54

175

4,095

115

238

קואליציוניים מענקים 02 01
לבניה
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חדשים) ".קלים ?3'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

ס>1.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
ורווחה עבודה 64

וזה ו ו הר ן העבודה משדד 644,71*94,100
=£=%£

ומכללות מקצועית הכשרה 011,4251,100

הכטרהומכללות מרכלי 01 01225

תעט"תים בתי"ס 01 031,100

ושיפוצים ציוד 01 071,200

יוס מעונות 02 .200

בניה הטלמת מעוגות 02 01200

פרוייקטים קידוס 03594

פרוייקטים קידום 03 02594

מוסדות פתות 04400

מוסדות 04 01400

למפגר טרותים פיתות 052,1003,000

והצטיידות בניה המשך 05 022,100

במוסדות ש3וצינו 05 043,000

389



חדשים< ".קיים 87ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חולו

: סט.יף

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

הבריאות משרד 6740,280

כלליים יזוליס בתי 07
וזדווה .118,539ניה

פוריהט.נריה תולים בית 07 16437

גהדיה תולים בית 07 314,370

ים; הלל *1"וו תולים בית 07 36
1,195146תחה

אירוני ר3ואי, מרב7 07 41
ת"איפו 2,632ממטלת

טבא זד ע"ט ר3וא מרכז 07 51
הטומד תל 4,2214' 221

הרופא אסף וו"ט בי"ת 07 56
ן 3,7053,705צריפי

אנווקלון ברדילי ו1"ט ב"ון 07 661,9892,248

לנקזלות תוליס בתי 10
תדטה 205ממוטבותבניה

גראנ8"ס נ!רב7יס 10 85205303

נו1ט לתולי תוליס בת 13
תחוה 1,613בניה

מנטה ווו!ד תולס בית 13 218881,541

ציונה נס ביה"וז 13 516384,313

בקהילה פרויקטים 13 909797

ק"מס במגניס הטליות 14
תוליס 3,740בבת

קימיס מוסדות אבטתת 14 083535

7וצם1 ע"ו1 תולס בית 14 108585

90י



חד"יט) ^לים קמ1>בא"י הכספים לטנת התקציב חוק

: ס11.יך

בריאות 67
הוצאה

תניח םו הוצאה
בהכנסה

התשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

פורהט.נרה וזולס גת 14 11135135

נהריה וזולים בית 14 13105105

רמב"סתיפה וזוליס בית 14 13333339

>1"מ>זיפה זווליס בית 14 14130130

יפהודחה הלל וווליס בית 14 16110110

י3ו ת"א רפואי מרב7 14 17370370

גיבורים תל וזולס בית 14 188080

הטומר ופואתל מרב7 14 19373375

הרותא תולסאסף בית 14 20330230

הווט* ו1מואל וזולס גת 14 31100100

אטקלון תולס 1ת 14 23180100

מ7רע תוליס בית 14 304040

מנווה ו4ער וזולס בית 14 339395

פרדסיה תולס בית 14 335555

בתי0 תוליס בית 14 338365

1ארו1ק.נ ווולס בית 14 36100100

נסצוגה תולס בת 14 379090

כ3ד8אוכי תולס בת 14 388080

אתנס תוליס בת 14 39160160

הכרמל טירת תולס בת 14 405555

םדסתנה גריאטרי מרכז 14 41170170

נתניה אבות בית 14 42130130

3רדסבץ גריאטרי נ!ת:7 14 435555

דוו1לס אבות בת 14 444545
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תד"ים) "קלים 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ס/1.יף

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדסו כת

לציון ראטון אגות בת 14 466563

רוטייס הנסן תולים בת 14 473020

וזיפה פלמן ווולס בית 14 486060

וטפוצס תיקונים 14 49
וטונות "ס צפו 100100בלתי

וו1ע באר תולים בת 14 546565

ראוו מטרד 14 55240340

לוובות , בריאות מרכ7 16
456ומעבדות

ומעבדות לטכות 16 90456456

ציוד מערכות 175' 168

לבניה הצמידות 17 01
436436תדווה

מטקי ציוד 17 53653653

הצגור לבריאות ציוד 17 54316316

ציוד רכטת 17 55
ק"מס 3,7733,773למוסדות

מונות הוצאות 184,346

מותדות הטקעות 18 10
וזדוס  711/8/ 3,7333,733והצטיידות

קרקעות רכיוות 18 20114114

רא8ונ ותכנון 3ק1וו יעוץ 18 30399399

מוסרות בפיתות תמיכות 19
5,316בריאות

תוליט בקופות תמיכה 19 013,5593.559
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חדשים) שקלינז (באלפי 1907 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להוגה

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

110.יף:

בריאות67

ווולס1019 בבת תמבות
'נבורם

באירגונס3019 תמינות
אחדי0 ר3ואי0

ל7קן5019 קרן

ר7רגה9319

להתקרוות20 רזרבה

655

655

247

200

1,007

655

655

247

200

1,007

1,007 להתיקרויות ר7רבות 20 95
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חדשים) שקיים 87?1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סע.יף:

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז כת

ו1כון 70348,000639,000

לדור סיוע 01188,473333,000

דרד. לתקרי סיוע 0193,370418,910

צעיוס לזוגות הלואות 01 01
אוזרס דרר. 52,945336,315389/260ומקרי

לעולים הלואות 01 0240,42582,595123.020

דרר. לבעל סיוע 0275,103114,090

זור תנא להטבת הלואות 02 01
נ. העירו 21,065במגזר

ן

53,27574,340

דיור תנא להטבת הלואות 02 02
הכפר 3,92010,58014,500במגזר

לוז"ד ומענקים הלואות 02 03
ופיתות מיקלוט ילדיס בתי

בהתטבות
( אגורות באמצעות 10,00013,47023,470(0וע

לקיבוצים הלואות 02 048,63022,80031,430

פתווז באזורי הלואות 02 059,26511,23520,500

במוז"ל לחוסכים הלואות 02 062,2302,230

קבע צבא לאנטי הלואות 02 074,1805007,180

להתיקרויות רזרבה 02 2518,043

קופ"וו כעובדי סיוע 04

הלוואות למתן פיקדון 04 01

דירה בטכר הטתתפות 07
הלואות והתזר
ל29) 20,000(העברה
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חדשים< שקלים ?198>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

; יף 110

שיכון 70
הו^אה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להונה

שיא
אדם כ1ז

דירה בטבר השתתפות 07 01
הלואות 20,000והווזרי

(11) הלואות 156,400

>41) הלואות , 15 106,4006.400

דיור תנאי הנוגת 2541,311

דיור תנאי הנוגת 25
וודשה 25,811תוכנית

דירות של לקה אחי 1 וזידוש 25 20
מאכלסות 5,54310,265גתגרות

שכונות שיקום 25 2218,41834/108

בשכונות פת^ז השלמת 25 26
1,8503,426ותיקות

דיור תנאי הטבת 26
המטגיית 15,500תובניוג

המשבית תוכנית 26 1015,500

ב3רת גניה 3520,211

 בנ"הכפרית 35
חדטה 13,311תוכנית

ומוסדות לתטתת מענקס 35 17
וזדשיס בישובים 3,388ציבור

1
6,274

ציבור למוסדות מוננקיס 35 21
במושבים ומקלוט תשתית

קטנים 2,156וישובים
.

3,993

ציבור למבני מענקים 35 34
בקיבוצים ופיתויו 1,5402,853תטתת
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חדשים) שקלים >באל3י 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

שיכון 70
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

פיתות לתטתת מענקים 35 42
בישובים ציבור ומבנ

וצרקסיס 9241,711זרוזיס

בתים להעברת הלואות 35 60
(11) 5/203,5/203למתיוובס

 ב3רית בניה 36
המטכת 7,000תוכנית

המשכית תוכנית 36 107,000

0ני למ3ונ פיצויים 36 12

ארציות פעולות 4573.80588.900

 ארציות פסולות 45
וחטר. 48,94578,955תוכנית

3500 לבניית תו7ר הון 45 12
(מימון דיור יתזות

( 11,70042,000וזלקי

טונות פעולות 45 212,3724,392

מוחלטת הוצאה מתאו פיתות 45 236,77512.548

כבימים וטיקוס בגה 45 2417.24831.941

לאכלוט ית"ד 400 העברת 45 31
>ט) 5.00049,14054.140בטכירות

דירות להמרת הלואות 45 34
לרכישה 29,81529/315מטכרות

מע"מ תטלומי 45 805,850

 ארציות פעולות 46
המטכית 24.8609,945תוכנית

הגקוכות תוכניות 46 1015,500

2000 לבניית 1וו7ר הון 46 12
תגקי) דור(ממון 9,3609,945תדות
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חדשים) ".קלים 87>$1>באל3י הכספים לטש התקציב חוק

יף: 119
מותניה שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כח
שיכון 70

וציבור רינון מוסדות 5513,8127,100

וצבור תיכון מוסדות 55
וחטה 12,012תוכנית

ן תנו מוסדות הקמת 55 109,54817,681

צ1ור מוסדות הקמת 55 122,4644' 563

 וציבור תינון מוסדות 56
המטבת 1,8007.100תוכנית

המווכיות תוכניות 56 101,800

תנון  המטבת תוכנית 56 12
כיתות* 24)

ה3י0 מפעיל המ38ת תוכנית 56 14
כיתות) 64)7,100

מימון פעולות 653,988

לבניה בנ"ט מימון 65 30

להתקרות רלרבה 65 353,9885,864
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לזד".ים< ".קלים 07'$1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

: סעיף

חקלאות 72
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

והתטבות חקלאות 72114,550700

תחוה התוובות 0155,051

הגולן רמת 01 0311,99015.180

הרדן 1קעת 01 0511,74114,920

עצון גו© ושומרון יהודה 01 0713,32016.980

ומורדות קטיף גוט 01 16
ן הברז 9,12011.340הר

מרכלות פעולות 01 188,8809,320

יצוא 0227,350

יצוא ענפי 02 0320,26022,280

יצוא שרות 02 072,6002,860

המךה ייעול 02 114,4904,940

וניקו* מיס 041,560

אילורי נקול 04 011,5601,710

 ואטראי קרנות 0516,500

לישובס מרוכל ניהול 05 0316,50016,500

הלוואות המרת 05 09

יגוא מווליפי 064,260

מרעההשתתפות רשויות 06 03500500

וגעיית גתשתית הטקעות 06 053,1903,510

דיג 06 11570570

התקלאות נק8רד השקעות 072,730700
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חדשים) ".קלים 87ק1>באל3י הנסכים לשנת התקציב ק 111

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

ת. ו חקלא 72

4,570

230

200

820

2.500

800

100

1.720

1.313

700 2.300

230

200

4.170

770

2.500

800

100

2.939

1.419

1.510

המו81ד 1וז7ות הפוקעות 07 01

המזקר במנהל השקעות 07 02

רבב הלוואות 07 04

הגתות תקציב השתתפוות 08

נתונים עבוד 08 01

הטבע טמורת ר18ות 08 02

לנוו1אי0 בקרן הטתתפות 08 03
והדרכה מועדפים

הנחובות מיכון 08 04

להתקרוות עתודה 18

בתקציב להתיקרות עתודה
התישבות

18 01

בפתוןן להתיקרות עתודה 18 02

399



חדשים) ".קלים 87>$1>באכ3י השפים לשנת התקציב ק תו

ס0.

73

יף:

מים 1130רי
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מיס73 54,7503,400מפעלי
=3355



.בנאמנות01 3,465מפעלים

הירדן0101 מפעל

הגולן0201 רמת  750750האודלוות

הירדן0301 1,6353,485בקעת

וטומרון0401 יהודה 300300האותוות

קטיף0501 ו!לוס 780800וזבל

אלוו"ס02 מפעלים 10,8303,400בעלות

אזוד"ם0102 מפעלים בעלות
8,1954,485צפון

דרוס0303 מפעליסא7ור 6451,035בעלות

1,9903,4001.990העךבה0302

יה0402 180 גמפונל הטותתפות

(עוווור)0603 מלחו נגב מפעל

קולתיס03 19,225ניצול

הקיטון0103 695695תשיגת

ן0303 אילו עמק קולת

דן0303 הדפו קולת 11,550הטבת

אילת0403 קולוזי

לטפדן0503 6,9806,980עתודה

ואגוס04 ניצול ווטפונות

ואגוס0104 ניצול ו1ט3ונות
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יזדשים< שקלים 67'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוגיף

מים מ3ו1.לי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מיס05 מקורות 300פתות

05 מתקר01 קדותיס

05 המטר03 להגברת 300330פסולות

05 מ030 מקורות ל3תות רזרבה

מליוזיס06 מי וניצול התפלה

06 באילת01 מלותס קדותס

06 באילת02 התפלה מתקני

א30קה07 ואיכות 5,363טיפור

07 מל"וז01 500550פסולות

07 וטפורס02 3,1503.300תידווויס

07 להוס03 1,6131,706מניעת

07 תהל06

כולל08 1.850תכנון

08 כולל01 1.8502,030תכנון

ונסונות09 3.887מתקדים

09 (מו"3)02 ופתווז 3.4171,610מתקר

09 330יועצים03

09 המיס04 לפתות 140האגןי

פקווז10 תכנון הוצאות
8,760וכלליות

10 מפורט01 תכנון 4.660הוצאות

10 מימון02 הוצאות
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תרשי*) ".קיים 97ק1>באל3י הנספים לטנת התקציב חוק

ו

סעיף:

נו י ם מבעלי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתיז

שיא
אדנו בת

10 ו3קות03 כלליות '4הוצאות 100

10 בצוע06 קדוס מימון

10 כללית07 עתודה

10 ופיתות08 בנו מקורות

לנגב11 מיס אספקת
נק1ה*בט פדויים

11 התעופה.01 לטדות מיס אספקת

11 *ה"ל03 למתנות מיס אס3לז1

11 טוניס03 צה*לא7וריס מתנות

11 04^ מטה"בט *דבון

11 לבונה05 למושב הפותתפות

11 בסיני06 מ1קניס פרוק

11 האלחוי07 המנהל הטתתפות

בניה13 הקכון מ מיס 800פיתות

13 טמדון01 קרני אזור מיס א

13 לאריאל03 מיס א

13 לאפרת03 מיס א

13 וכלליות04 ניקות תנון

13 שנון05 גוט ביוב מיס א

13 הורדים06 עיר מיס א

13 למיתר07 א.מ.

13 בויש08 ודדטיס 800800יוווביס

13 טוניס09 ליוווביס 4,500א.מ

13 השבון10 מטרד ()השתתפות 4,500
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חדשים) שקלים 07>15>באל3י הכעכים לטנת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

תניח ו ם הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיףי:

מים מ3וו.לי 73

1,370

1,370

1983 בצו/ו החממות 13 11

לתזקרוות רזרגה 14

להוזקרוות ר7רבה 14 01

4
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חדשי*) "יקיים 87'15>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

למוזקר הלאומית המועצה 74

14.200

273

6,400

6.400

6.400

3.783

3.783

3.120

663

והפיתות המה! מטרד 74

והפיתות המדע מטרד 01

למו"פ הלאומית המועצה 01 01

המוורד מתקר 01 02
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חדשיס) "קלים 87ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

אנרגיה מקורות פיתוח 75
הוצאה

םווננ הוצאה
בהכנסה

הרשאהיח
להתחייב

שיא
אדנז כח

אנרגיה75 מקורות 36.35991,719פיתות

הוח8מל01 2.03389.599פיתותמערכת

01 .ד.01 מ הבת תתנת

01 .באשקלון09 ובת 14,237תוזנת

01 ודחוה03 בוו תתנת

01 גמערבת10 טונות הטקעות
ע7ו ומערכות צור 32.600הי

01 והתלוקה11 המסירה 53.763מערבת

01 גרעינית30 בוו 930930תתנת

01 31. ומענקים הרואות
הת1ומל ח1ת 1,009409לכיתות

01 נות23 119 8484הטקעות

י03 נ3ט תנוטי 9.715מערן

02 נפט01 בקדות 8.8858.885הטקעות

03 ממנ"ה03 בתוותת 830830תמיכה

ופיתות05 10,0423.130מתקר

05 שמון01 ןאגמי גריכות

05 אתרים02 מתקדים
הםומנו 3.0933.539באנרגית

05 טמן03 4,7835.382פצלי

05 8מן04 גפצל אתרים 306343מתקדים

05 ומוצריו05 גטזס 319366טמלטס

05 רות07 1.3101.555אנרגית
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תדשים< ".קלים 67'$1>באל3י הכספים כטנת התקציב ק וזן

סוו.יףי;

אנרגיה םקורות פיתות 75
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

05 בטכנולוגיות08 מויכ
568708אנרגיה

05 (1ס0יס)09 אוזרים 4872,12021534מחקרים

05 םרו"קטיס10 ו1ל 282282פיקות

05 המטותם!11 התוכנית
י מיס 7878להמתקת

05 למו"פ12 1717רלרגה

האדמה06 מזע 9,004מינהל

06 האזמה05 מזע 9,00410,307מנהל

האנרגיה07 מווק נתוני 339מיכון

07 האנרגיה01 מטק נתוני 339396מיכון

הגיןימי08 המוגיל

08 ימי01  ה1ין המוגל

ומדיניות10 493תכנון

10 וסלךיס01 372467מוזקרים

10 סטטיסטי02 121131מיזע

10 האנרגיה03 מ8*ן נתוני מיכון
הפוזס11 משק פתוח

11 הלאומית01 הוזברה
בע"מ םום לאס5קת

>

אנרגיה12 3,805טימור

12 הדגמה01 8101/192מתקני

12 אתרות02 יווירות 8811,041תמיכות
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תד""ים) ".קלים 1967>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כתי

הרשאה
להתחייב

םות.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

אנרגיה מקורות. 3יתות 75

1,140

11130

1.035

1.089

938

938

ו3יר0וס ה10רה 12 03

ת ו אוזר עקיפות פעולות 13 04

להתקרויות רזרגה 30

לת1יקרוות ר7ר1ה 20 01

4
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חדשים) שקלי* 37ק1>באל3י הכספים לונת התקציב תוק

סע.יןי:

ה י 111 התוו. פיתוח 76
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז כת

תעטה 76448. 6379,875

התעטה פתויו 01315,322

למוסדות והלוואות הטקעות 01 0143,1208.612

בווברות והלואות הטקעות 01 02
הונעטוה 30לפתות

לערוד וזול, ל3 מענקים 01 03
הון 218.600235,600הטקעות

תעטיה למפעל מענקים 01 047,4507,450

עפולה תדיראן 01 05

באי7ור תעטה מבנ 01 08
,פתווז 11,7009,200

תעשיה אילור פיתות 01 09
3יתווו באזוד 116,43014,740וח1י0

לירווולס הכלכלית התבדה 01 101,7501,750

לומשיה תולר להון הלואות 01 155,5305,530

יעוץ,1קורתסוע 01 16250250

הלואות על ערבויות כיסוי 01 20
תעשיה 1,4621,500למפעלי

להתיקרוות רלרבה 01 219,000

קונסולידציה הלוואות 01 25
לטוטדוס

תעטית ופיתות מתקר 02133,3159,875

וזעוותי ופיתות למווקר קרן 02 01129,7501,500118,250

תמורה קרן 02 038,375

למבוני ומענקים הטקעות 02 04
לתעוגה וטרותיס 250250מתקר
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חדשים) שקלים >באל3י 1907 הכספים לטנת התקציב תוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהככסה הוצאה

: ס0.יף

התוגשיה פיתוח 76

3.315 להתקרוות רלרגה 03 10

4
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תרשי^ ".קלים ?190(באי3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

סע.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
תיירות. 78

ת"רות פיתות 7819.07090

תטתית פתוח 017.24090

אזוריו! תטתית פיתות 01 016.90090

כ"א ו3טרת מוסדות תטתית 01 02340

א"לת תוך לפתות וזםה 01 03

אי7ור תוהת פיתות 01 05
בוקק עו

רמון מצפה אכסניה 01 07

תרות למ3ע5" סוע 0311.180

ת"רות מפעלי להקמת סוע 02 0111.18011.230

רלרגה 03475

ר7רבה 03 01475

וצוז מת)11 רכימז 04175

וציוד מוזטג רכ*ת 04 01
175פרוכאל
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וודשים) שקלים (באלבי 1987 הנמנים לטנת התקציב חוק

: סוגיןי

תתבורה 79
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

התתבורה פתווז 7954,31830,348

יבשתית תוזבורה 1051,63430,348

ברכבת 109>27,5732,40016הטקעות

ק"מות מסילות טפור 10 011,3161,316

ומזנות והקמת שיקום 10 022,400

פוזס לוב1ז1 מסילה 10 0320,9145,399

וזדטוו! מסילות בנ"ת 10 04/ 1,3241,675

וזדטות מסילות תכנון 10 098282

ו0יל1ב והמקל,אונות עבודות 10 076932.993

ומתקנים מבנים 10 092,0852,085

ועבזדות ציוד רכ8ת 10 ./.1

9592,459שיקום

במפגשים בטתות 10 133535

הרכגת לט1ו1ז לרבה ר 10 14165165

בנויוזות בתטתית 4,1172,9488,123הפוקעות

בטיתות ת 16811 10 153,6952,8317,584

תנועה וסקרי מוקדם תכנון 10 16117117

וידע מחקרים תכנון 10 17305117422

בדרגים בטיתות פעולות 10 181.1761,176

גבבינויס 16,91825,00038,346הטקעות

אדומים בכבישים הפקעות 10 22
מתולק 25,00018,000בלת

רוטלס 10 231,1701,462
י
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חדשים) שקלים (באלפי 1907 הכספים לטנת התקציב שק

: סוגיף

תחבורה 79
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

וזיפה 10 241.170■1.462

אוזרות ערים 10 25655819

תלאבב 10 3713.51416.603

כבווס להתקרות רזרבה 10 38409

תנועה ניהול 1.5061,731מערכות

תל*בב מטרופולין 10 39589707

ירוווליס 10 31700800

נזיפה 10 33176234

תנועה לניהול ר7רבה 10 3541

בתוובורה אחדות השקעות
344344יבוותת

נהיגה 01ורותי הטקעות 10 51
344344ורכב

ימית תוובורה 15235

ימאיס המוח! 15 01235235

תוובורת"ס בלל ו1רותיס 252,449

המטאורולוגיה פיתווז 25 01165165

ומזקריס תכנון 25 031.6331.635

ציבורית תתבורה פיקות 25 06330330

ן ובבטחו גמל*ת הטקעות 25 073535

ומתוווב מיכון 25 11296296
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חדשים) שקלים >באלפי 1967 הכספים לוטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כוו

הרשאה
להת.וזייב

םוח.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סמ.יף

כבישים 80

18.136

1,872

7,020

4,927

733

28,931

23,518

14,626

1,872

7,020

4,680

4,680

733

733

כבווום פיתות 80

וגו61יס בבשס 01

דן ובגוש במרכז כבטיס 01 01

ובצפון בגליל כביטס 01 03

ובנה.נ בדרום כבישים 01 04

מטרוי במימון אבודות 04
1ווץ וגורמי ממשלה

מוטר במימון עבודות 04 01
וווץ וגורמי ממטכה

ובטיחות ה3^זת תיכגון 06

והפקעות ן תיכנו 06 01

נסוולקת לא רלרבה 08

נטוולקת לא רדרבה 08 01
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י"".^ שקלימ 1987>באל3י הכספים לשנת התקציב ק וזו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף סוגי

תקשורת 81

20.437

20,427

20,427

התקטוח! ממ*לי פיתווו 81

למשרד המדינה הלוואות 01
התקטוחז

למו11ד המדינה הלוואות 01 01
התקטורת
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וזדשים< שקלים 1907>באל3י הכנופים לשנת התקציב חוק

יף:סוג
םותניח שיאהרשאההוצאה

אדםלהינחייבבהכנסההוצאה כת
שונים83 מפוגלים

טוניס83 114,246מפעליס

הממשלה01 במפעלי 1,786השקעות

הממטלתי0101 62המדפיס

ציבוריות1001 עבודות 66411100מחלקת

המדידות1101 1,0601,700מחלקת

צ.נור"030 במפעלים 1,000הטקעות

לאומיים0102 1.000גניס

טומונ04 1,387הטקעות

1,287רלר1ד.0504

בנקאיות1004 מניות רכ8ת

םזברות06 השקעות
ואחדות 110,173בטחונות

םזמות0106 הטקעות
ואחרות 116,173בטחונות

וזוץ07 קוזר סיכוני ביטוח

י01 ביטוח07 במין תטלוס
חוץ סוור סכונ
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חדשים) שקלים (באל3י 1957 הכםפים לטנת התקציב תוק

סוגיף:

חובות תשלום 84
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

1זו1ות84 9.508.000ת5ולוס

פנים02 7,748.000מלוות

02 לאומי01 900.000בטווז

02 מנהע03 גאמ<יו1ות מלוות
המדינה 1.310.000מלוות

02 ו1נקיס05 אמסות בספי
באוצר 1.230,000שהופקדו

02 וזסובון07 בתוכניות 1.430.000הנקדה

02 בנקאיות09 הסדר 2.000.000מניות

02 ווסכון10 תוכניות 600.000שבירת

02 וזקבון11 לתוכניות מענקים
גמל 118.000וקונות

02 וטונות13 הפקדות 100.000מלוות

02 60.000רזרבה20

וווץ04 1.760.000מלוות

04 והפוזות01 העצמאות 170.000מלוות

04 1ינלאומי030 ממוסדות 95.000מלוות

04 בינממטלתיס05 403.000מלוות

04 וםזול07 בארץ מבנקים 1.007.000מלוות

04 ו1וניס09 מלוות

04 85.000רזרבה20
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תדשינו) שקליע >באל3י 1987 המזכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה צאה הן

ס0.יף:

תקציבי תו7ד ן הו 85

643

645

645

תקציב וזולר הון 83

תקציב וזוזי הון 01

תקג1 ווולר הון 01 01
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וזדשים) שקלים (באל3י 1967 הכספים לטנת התקציב תוק

שיא
אד0 כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

פיתוח להוצאות רלרבות 87

262.302

263.302

262.302

פיתות להודות ר7רנה 87
£=633£3£3835858338£

פתווז להוצאות רזרבה 01

פתווז להוצאות ר7ר1ה 01 01
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1987 הכספים לשבת עסקיים מפעלים תקציב

חדשים) שקלים (באלפי

אדם כח שיא הרשאה הככסה
להתחייב הוצאה

שכיה תוספת רכוז

1,174,705 הכנסות סה"כ
======

,15021האוצרמפעלי89

,909166השיכוןמפעלי90

,50010העבודהלפריוןהמכון91

הוראהלאמצעיהמכון92

,80568ישראלרכבת93

יפו95 .5454כמל

,997186התקשורתמשרד96

הסחר97 ח וכי ,000565הממשלתיחשב

כהל98 ,800150ישראלמקרקעימי

,7061,174הוצאותסה"כ
555=5553=55===:

,15021האוצרמפעלי89

ןמפעלי90 ,909166השיבו

,50010העבודהלפריוןהמכון91

6,218.0
==3 = ==== 

148.0

134,707

149.0

הוראה לאמצעי המכון 92

1,304.0 68,805 ישראל רכבת 93

6.0 4,545 יפו כמל 95

4,146.0 28,459 186,997 התקשורת משרד 96

565,000 הממשלתי הסחר רושבוכות 97

465.0 7,465 י 150,800 ישראל מקרקעי כהל מי 98
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שניה תוספת
עסקיס מפעלים תקנינ הנעת
חיטים! קקליס (אלפי

: סע.יך

האוצר ם3ע.לי 89
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

האוצר מטרד מפעלי 8931,130148

הממטלת המדגס 0331.150148

מרכ7"םד.ל.חלה שרווניס 03 014

אמרכלות 03 039

ומטי, אספקה ו1ורותי 03 0337

ותכנון ז3וס שרות 03 0413

ותמוזיר וזטבוגות בספות 03 0514

גטוווניות הדפסות 3,37443אגף

ישירות הוצאות 03 061,95343

עקיפות הוצאות 03 071,431

כלליות הדפסות 3,48338אגף

יטרות הוצאות 03 081,43738

עקיפות הוצאות 03 091,056

רמלה 49.1הדתסות

טירות הוצאות 03 10491

עקיפות הוצאות 03 1113

וווץ 4,573עבודות

יווירות הוצאות 03 134' 000

עקיפות הוצאות 03 13573
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חדשים< שקלי* ?8'$1>באל3י הנסכים לטנת התקציב ק מן

שיא
אדם כה

הרשאה
להח.חייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

האוצר מ13גלי 89

9,052

7,792

1,360

307

307

1' 299

למת0נ0 קניות

יוורות הוצאות 03 14

עקיפות הוצאות 03 15

המזינה לאוצר ריבית

המדינה לאוצר רי111 03 16

לאוצר השקעות התלר

לאוצר הטקעות התלר 03 17

טות הוולר

טזת התלר 03 18

1ו1תות רגיל תקצג המתת

בגתווו רגיל תקצ1 השתת 03 19

רלרבה 03 30
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וזדו11יס< שקלים >באלפי 1987 הכספים לשנת התקציב ק תו

סט.יף:
ונניח ו ם שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהבנסההוצאה כת
האוצר מפעלי 99

האוצר89 מורד מפעלי 21.150הכנסות

הממו1*תי73 המזעס 21.150הכנסות

18.450מכירות73

73 יצור04 7,050אגפ

73 תוץ03 4,300ע1ודות

73 מהמזטנס07 6.900צאות

מורטה73 מלאי 1,000הגדלת

73 מוח1ה01 מלאי 1,000הגדלת

מדיבת74 150הכנסות

74 מריגת01 150הכנסות

טונות75 50הכנסות

75 נדת01 10 50הכנסות

תי1ס76 1,500סהרת

76 זזיבס01 1,500סגחנ
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חדשי*) שקלים 87'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

שכון מפעלי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ן טיכו מפעל הוצאות 90166,9*9

כפרית בניה 3534.537

 נגרית בניה 35
תדשה 20.101תוכנית

ונתווז בניה פעולות 35 11
הגולן וברמת 4.0057,413בגליל

ופיתות בניה פעולות 35 12
וטומרון ביהודה

הירדן 4.9289,126ובקעת

ופיתווז בניה פעולות 35 14
קטיף וגוש 3.6966/845בנגב

הסוכנות במימון בניר. 35 182.2823>282

ן נו וזי מוסדות בניית 35 302,7725.133

במו0ב0 ופיתות בניה 35 25
קטנים 1,2322.282ויווווביס

תדטות לוגונות תשתית 35 33
וצדקסיס דרוזים 9231.710בוווביס

נון י לוז האגף עבור בניר, 35 45
263526התטבות

 כפרית בניה 36
המשכית ..14תוכנית 436

תוכנית כפרית בניה 36 10
14,436המשכית

ארציות פעולות 45104,352

 ארציות פעולות 45
ודד16ר. .תוכנית 68,698
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חדשים) שקלים >באל3י 1997 הכספים לשנת התקציב חוק

: סע.יף

ט3ע.לי,שבון 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

דירות טל וטקוס בנה 45 10
3,3836/274ומבנים

נ"ר דרות 400 רכטת 45 1113'64525.096

400 לרכיטת התתיבות 45 25
הטרטי בסקטור 28,800יתד

בגיד. למטרות פנויים 45 306,6507,173

מראווו פיתות 45 4014,32026,521

ותשתית פיתות פעולות 45 50
.בדואים 1,8483,422בריכוזי

ור.3רו1ו ריבית תשלומי 45 63
300הצמדה

פיתות תקציב הטתתפות 45 65
רגיל 28,547בתקציב

 ארציות פעולות 46
המשכית 35,654תוכנית

המ*גית תוכנית 46 1035,6542,100

תינון מוסדות 556,020

 תנון מוסדות 56
המ8וכית 6,020תוכנ.ת

תוכנית זזנון מוסדזת 56 10
6,020המשכית

במשנד קבלנים וזוובונות 6522,000

במ<1בר קבלנים תטבונות 65 0823,000
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חד",יס< "קלים ?198>באי3י הנמנים לטנת התקציב ק תן

: סוניף

שכון ם3ע.טי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ן90 טיכו מפעלי 166,909הכנסות

כפרית75 בניה 5.481הכנסות

75 דירות10 ממבחנ הכנסות
מנהלי 1,050רבוט

75 הוצאות14 מהוזזר הכנסות
עצמית לבניה 700פיתות

75 בתיס16 מהעברת הכנסות
70למתטבס

75 טוניס22 מגורמים '3הכנסות 012

75 לוזינון24 מהאגף הכנסות
649התיטבות

75 רכווו30 ממס הכנסות

ארציות85 73.685הכנסות

85 דירות10 ממכירת הכנסות
מנהלי 15,330רכוט

85 21' הוצאות מהתלר הכנסות
מראט 13,340פיתות

85 טונות28 1,540הכנסות

85 מקרקע30 נהל ממי הכנסות
"ס כנו עבור 6,035יטראל

85 קרקעות37 משווק 11,700הכנסות

83 מרירות40 דירה מטבר הבנק.
המנהל 25,740הרכוו!

יו1'97 65,743הכנסות

97 להע.נרת15 מהלואות הכנסה
(ט) למתיטבס 5,203בתיס
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■קלי""ד"ימ) 87'$1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס1ו.יף:

שכון ם3עטי 90

6,400

54,140

32,000

22.000

לרביות מהלואות הכנסות
(11) מנהלי רבוט דירות

97 18

וז''ד 400 מהגברת הכנסה 97 20
(ט) למכירות

מימון פעולות 98

ל1נה ביניים מימון 98 10

לבניה בינ"ס מימון 98 11

במעבר קבלנס ןזמבונות 98 20
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חדשים) שקלים >באל3י 1907 המזכים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םוח.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניףי:

הוגבודה לפריון המכון 91

149

149

24

54

38

7

12

14

10'500

10500

3.356

2,545

3.109

507

845

1.138

לפריון המכון הוצאות 91
והייצור העבודה

לפרון מבון 01

פריון תקר מיזע הנצת 01 11
מרב7"0 טירותס

ומתקר יעוץ יחידות 01 16

הדרכה מרב7 יוזדת 01 31

מסתר לשיווק המולקה 01 32
וצרכנות

כוזעוווה לסיוע המ1זלקה 01 33
לעירה

מידע למערמנ המרב*
ולע.נ.א.

01 34
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חדשינו) ".קיים 07'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדנז כרו

הרשאה
להונוזייב

םותנית הוצאה
בהכנסה הוננאה

סו1יך:

העבודה לפריון המכון 91

10'500

10'500

3,140

950

950

970

2,000

3,590

ל3רון המכון הכנסות 91
והיצור העבודה

לפרון מבון 71

ועוץ מתקר וזידות 71 02

הדרכה מרכל יוזידות 71 03

מסתר לווווק המתלקה 71 04
וצרכנות

לתעטיו לסע המולקה 71 05
לעירה

מידע למערבות המרכל 71 06
ולע.ג.א.

אתרות הכנסות 71 08

החנון כיסוי 71 09
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חדשים) ".קלים ?8ק1>באל3י הכספים כשנת התקציב חוק

: ס11.יף

הוראה לאמצעי המכון 92
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

לאמצע92 המכון הוצאות
הוראה

לאמצע01 המכון הוצאות
הוראה

01 מדכ;"010 שרותס

01 אמרכלות02

01 ושרותס03 מידע הדרכה
פדגוגס

01 נושאים04 טל ופתות מתקר
טכנולוהס נוו8אס

01 לימוד05 ספד הוצאת

01 דגמס06 צור

01 והטתל*ות07 הזדכה שרות

01 פרוייקטים08 מדוקס מדעס
מרבזס

01 'מדור09 מדוקס מד*1ס
לע.נ.א.

01 הסרטה10 מדור

01 11

01 ותוכנה12 לומדה לפ3צה מרכז

01 ואמט201 לימוד ספרי מלא
המ1זטה

01 המכון21 הוצאות
הוראה לאמצע
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חדשים) שקלים >באל3י 1997 המוכים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להח.וזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניןי:

הוראה לאמצעי המכון 92

לאמצעי המכון הכנסות 92
הוראה

לאמצע המכון הכנסות 71
הוראה

והדרכה ממדע הכנסות 71 01

ופיתות ממחקר הכנסות 71 02

ממוד קנו מהוצאת הכנסות 71 03

זגמיט מיצור הבנ0ית 71 04

ודולר והון מלאי 71 05

המכון הכנסות 71 06
הוראה לאמצעי
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וזדשינז) שקלים >באלפי 1997 הכספים לטנת התקציב חוק

סעיף:

ישראל רכבת 93
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

טראל 68.8031.304רבבת

טראל01 רב1ת 68.8051.304הוצאות

01 מכל"ס01 47710וודותס

01 הרכבת03 4683אבסוזת

01 1.30818אמרכלות04

01 רבוט09 ביטווו

01 ג06 צד בטות

01 ר1ת07

01 פוזת08

01 מרבל"ס11 81443טרותם

01 313אמרכלות14

01 מרבלם15 22טרותס

01 סתורות16 תנועת

01 אמרכלות19

01 מדכליס21 1.06471טרותיס

01 המסלה22 6.699133אתלקת

01 וגטריט23 מ1ני0 1,36745אתזקת

01 מכוניות24 ומו0ן מבני 38צוד

01 רכג25 והפעלת 26א1זלקת

01 כיתות26 אבודות

01 4.168אמרכלות29

01 מדכל"ס31 1487טרותם

01 מכני32 וטלו! 35416איתות
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תדשים< ".קיים 1967>באל3י הכספים לו*נת התקציב חוק

: סעיף

ישראל רכבת 93
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

01 וחומל33 וטלוב 52115אתות

01 ואלקטרוניקה34 58618תקטורת

01 וכבלס35 39916ת8מל

01 פיתוח36

01 701אמרכלות39

01 מרכל"וז41 45736וורותינו

01 מתניע42 בוו 148333'17הפעלת

01 מתניע43 בת 4,657הוול>$1

01 קרונות44 7.591התלקת

01 ומוסבים45 346סדנה

01 פתווו46

01 3,433אמרכלות49

01י מדכל"ם51 83741וורותס

01 המסילה53 3,64387ה3עלת

01 נוסעים53 רכבות 1,31045הפעלת

01 מטא54 רבבות 3,607142הנעלת

01 ציוד55 ותזזקת ה3עלת
בבד 41512ורבב

01 כלליות56 535הוצאות

01 1,635אמרכלות59

01 הנדקה61 1,175עבודות

01 אתות62 200עבודות

01 מכונאות63 222עבודות

01 כלליות64 129הוצאות

וווץ גורמי במימון 2,334עבודות
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1"שים< שקלים (""י 1507 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם בת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס0.יף

ישראל רבבת. 93

13

1.714

433

144

31

מרבלס וודותס 01 71

הנדסה עבודות 01 73

איתות עבודות 01 73

מכונאות עבודות 01 74

ומסזזר תנועה עבודות 01 75
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חדשים) שקלים >באל3י 1997 הנספים לטנת התקציב חוק

סוניוי:

יטוראל רכבת. 93
3אה הו

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בזז

ימאג93 רננת 68,809הכנסות

ימאי71 רב1ת 68.809הכנסות

71 מנוסחיס01 8,638הבנסזת

71 מגוא03 מהובלת '48הכנסות 592

71 תעבורה09 907הכנסות

71 מונות07 1,939הכנסות

71 לגורמי09 ל7ע1וזות הכנסות
2,334תוץ

71 כללית19 6,819הגהתפות

1;י

ו

ו

ו
 ן

1 ו

ן

ו
ו
ו
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וזזשימ) שקלים >באל3י 1907 הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
אזנז כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

תדרה ונמל יכו נמל 95

4.545

1' 875

42

30

451

34

1.255

18

55

2.670

2.670

וןדרז. ונמל יכו נמל 95

יפו נמל הוצאות 01

מרבלס טרותס 01 17

המעגן תפירת 01 18

אמרכלות 01 19

תבנוןפתות 01 30

הנמל להודות רזרבה 01 21

מ"ות עבודות 01 23

לאוצר העברה 01 23

לכיתות ר7ר1ה 01 23

תדדה נמל הוצאות 02

תדדה נמל הוצאות 02 01
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חדשים) שקלינו >באל3י 1,907 הכספים לוש התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

חדדה ונמל י3ו נמל 95

4,545

1,875

1,875

2,670

2.670

3ו נמל הכנסות 95
וחדה ונמל

פו נמל הכנסות 71

יפל נמל הכג*וונ 71 01

וחרה נמל הכנסות 73

תדדה נמל הכנסות 72.05.
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וזדשינז) שקלים >באל3י 1987 הכספים לטנת התקציב תוק

סעיך:

התקשורת םשרד 96
הוצאה

מותגיה הוצאה
בהכנסה

התשאה
להתתייב

שיא
אדם בוז

תקגוורת מפעלי הוצאות 96166.9974.146

תפעול הוצאות 01166.9364.146

בלל נעולה תתוס 0116.541277

מדבלס טדותס 01 104.656. 94

למנבל מ0נה 01 111.53837

ואווי ג!זען 01 134555

ריטו הנדסה טרומי 01 151.33336

מקס טירות 01 162,40447

פלבלה טרות 01 205,71344

הג7ק על פקו1ז 01 2145314

הדואר בנק 0339.085303

שבר 03 174.849303

מרב70 טרותם 03 183.339

אגודים ווובות 03 2080

לצגור רגת תטלומ 03 372,877

הטתולפוות 03 9012.950

בולאות 053.33059

0ם 05 151.23659

מדבל"ס טרותיס 05 163.114

א1ודים 1זו1ו11 05 178

בנל טרותס 05 18593

הוווםנפויוו! 05 20() 1.010
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וזדשים< ".קייס 87ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סוו.יף:

התקשורת. משרד 96
ווזצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

הבולים תערוכת 05 23390

לדואר ע7ר וורומץ 0811,973159

אפסנאות

0ם 08 18

וגדותיס א1זלקה 08 20

11,973מוסכיס

ווכר 08 243,572159

ווררותיס אוולקה 08 252.353

. רנ1 רב"8ת 08 284,300

דלק רבוות 08 391,748

דואר ת3עול אגף 0993,3423.448

מרדזס 11,39869.וורותיס

וובר 09 281,44769

ןטירותס אתזקה 09 291,241

גנל ווירותס 09 308,710

צ3ון 14,224523מזזו7

וובר 09 3110,809523

ו11רות0 אתלקה 09 323,415

תנה ז 9,597333נטוו

0כד 09 337,159333

ומירותס אזןלקה 09 342,438
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וזדשים) שקלים >באל3י 1997 הכספים לו*נת התקציב ק 111

סו^יוי:

התקשורת משרד 96
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

המרכל 899676'19מודול

טבר 09 3313.689676

ווורותס אוזללז? 09 366' 210

א1ב תל 13.504612מתול

וובר 09 3713.967613

וקרותס אתזקה 09 383.337

המיון 10.887363בת

טס 09 397.771363

ו8ירותיס אתלקה 09 403.116

ירווולס ל 13.460474מתו

ו!כד 09 4110.319474

וווירותינו א1זל1ך. 09 422.241

הדרוס ל 11.154399מתו

ווכר 09 438.364399

ו0ירותיס אתללןה 09 442.790

וי0 דואר 159קמ"ט

וגדותס אתלקה 09 46159

()ר.ווט31וו11 11,940

הטתתפוות 09 50(< 11,940

ותמלוגים הון הוצאות
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תד"יוו< ".קיים ק18>0."יי הכספים לשנת התקציב ק תו

. סט.יף

התקשורת םשרז 96
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

09 ג550 לתמלל הון הלצאות

סו13 נכבל יה 7 י 674טלו

12 113שכר01

12 וטדותס02 450אווילי

12 בב1ל*ס03 לטלוזה 109רזרבה

לתפעול15 12.011הזרבה

15 יעודת40 5.063הזרבה

15 להתקרות50 32ל,1רזרבה

15 לנכר60 2,657רדרבה

15 בהכנסות70 מותנת 2.360ר7ר1ה

תומר16 טוקט מינהלת

תומר16 מו"קט מט7לת

16 וום10

16 רכב14

16 וטירותלס15 אוזללך

רזרבה17

17 תפעולית16 רזרבה

18 הדואר רווות הקמת 288צוות

הדואר18 רמות הקמת 288צוות

.18 ואוזזקה01 49צוד

18 והמתלאלות03 239עוץ
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חדשים) ".קלים קמ1>0ו"גי הכספים לטנת התקציב חוק

סוו.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתוזייבבהכנסההוצאה כת
התקשורת משרד 96

ת1ק0וח1 ת 3תו הוצאות 2119,753

המטרד פיתות 216,473

הנזק ציו7 21 01630938

חגות עבור טדור ציוד 21 02
5.2698,544הטידור

ראט מ9דז 21 03588883

הזואר בנק פיתות 23

הדואר לבנק מבנס . 23 01

הדואר לבנק ציוד 23 02

הדואר וגרותי פתווו 2610,715

ציוד רכמג 26 01.5,0477,515

ןוויפוציס בינוי 26 025,6687.433

ל3תו1ו רזרבה 292,565

ל3תו1ו ר'לרבר. 29 012,565.3.154
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וזדו1וים) שקלינז >באל3י 1987 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

התקשורת םו11רד 96
הו3אה

תניח מג הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
בת.אדם

התקווורת96 מיעל 166.997הכנסות

תפעוליות76 166.570הכנסות

המודד76 4.000הכנסות

76 בללי01 נעולה 4.000ת1וו0

הדואר77 1גק 39.085הכנסות

77 וווונות01 29,085עמלות

הבוילא78 הטירות 7.100הכנסות

78 7.100מבירות01

לדואר79 ע7ר וודות

79 רבג01 מבירת

הדואר80 מרות 126.365ר.בנ0ות

80 הדואר01 116.408מווולותי

80 16.872>םל,י020

80 יעודית03 1.505טונות

80 יעוד"ת04 לא 1.600טןנות

המדינה81 מתקציב 20.437הע1דות

המדינה81 מתקציב 20,437העברות

81 המדינה01 ממ^יב העברות
התקווורת 20,427לפיתות

81 זוא02 ווו^ף גדעון מימון

442



*12*3<



חדשים) ".קלים ?8'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

תניח סו הו^אה
בהכנסה הוצאה

: סוגיף

התקשורת משרד 96

תומר קט פדו הכנ.0ומ 83

תומר 3רויק0 הכנסות 83

תומר קנו כרו הכנסות 82 01
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חדשים) שקליים >באל3י 1987 הכעכים כטנת התקציב תוק

שיא
אדם בח

הרשאה
להתחייב

מותניה ■ו^אה
בהכנסה הוצאה

סובין*:

הממשלתי הסחר חשבונות 97

365.000

540"300

196,900

145,500

189.200

9,200

24.200

24,200

קוזד ה/ו1ונ.ות הוצאות 97
ממטלתס

המסוזר החשבון הוצאות 10
(מ7ון<

0ון< 660.000) תיטה 10 01

טון) 30.000) קפוא 01ר 10 05

טון) 430,000) 0ור. פול 10 08

טון) 10.000) סויה שמן 10 09

הונלת מתיר ה3ר8י
גרעינס

12

הוגלת מזור ה3ד8 12 14
גרעינס

למספוא אלון קרן 20

למספוא אילון קרן 20 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1997 הכםננים לשנת התקציב חוק

סוו.יף;

הממשלתי הסחר חשבונות 97
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בה

971710 הגונות הכנסות
ממוולתיים

3ודדזז1ז?זזז^זי7זיייז3=3^5=8;

363.000

סתורות71 ממכירת 376,500הכנסות

71 טון)01 660.000) 190.200וזיטה

71 טון)03 30.000) קפוא 189.600בווו

71 טון)06 420,000) סוה 189.200פול

71 טון)07 10.000) גלמי ,7וטמן 500

מהטליס73 ()הכנסות 44.300

73 16.700זיטה01

73 ק3וא02 >)גטר 53.600

73 סוה04 פול

73 גולמי05 2.400טמן

למימון74 הכנסות
גמלא 118.800נו

74 וזטה01

74 קנוא02 9,500בשר

74 סוה03 פול

74 סוה04 ></8מן 700

הובלת75 מתירי הםט
24,200גרעינים

75 הובלת14 מתרי הטט
24,200גרענס

.נמקפוא81 איזון קךן הכנסות
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חדשים) ".קלים 87'$1>באל3י הכנועים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להוטזייב

תניח םו הוצאה
בהכנסה הו^אה

. ס>1.יך

הממשלתי הסתר חשבונות. 97

מספוא ממכירת הכנסות 81 01

446



חדשים) שקלים >באל3י 1987 הכספים לטנת התקציב חוק

: ף י סע.

ישראל מקרקע.י מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקרקע מנהל הוצאות 98
150,300טראגי

(958) 01
כלל פעולה 13.400463תזווס

10.000465ו!כר

רא6ת לי8בה 01 0136719.5

ערונת קרקע טימו*ר 01 031196.5

וזקלאת קרקע. וומווו 01 031196

מקרקעין ורטוס 1עלות 01 041749.5

ופרוגרמות תכנון 01 0533013

וטלטד. מידע 01 0658737

וזו/ובונות כ0פס 01 0745934.5

תלא1י1 7 מווו 01 0881744

אמרכלות 01 091.64331.5

צפון מווו7 01 101.43376.5

תפה 7 מתו 01 111.03755

המח:7 מתו7" 01 131.18463.5

רוטלס מתו7 01 13
ץ

1.11960

זדוס מתו7 01 1473439.5

מנהל 01 13535

אמרכלות הוצאות 01 164.330

רזרבה 01 18655

מקרקעין ניהול 0317.560
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חדשים) ".קלים ?190>גאמ3י הכספים כטנת התקציב ק תו

: סעיף

ישראל מקרקוגי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

כלליות הוצאות 02 011,930

דיור נכס אתלקת 02 026.445

ומדידות מיפו 03 111.415

נפקדים לנב0י אפוטרופוס 03 31710

מיכון 02 314.0504.400

קרקע עכ טמירה פעולות 03 413.010

הון והוצאות פתות תקציב 0345.230

"ס נו ובי תטתת תכנון 03
פיתווז 31.030לצרבי

5*1.2605תכנון

וסלןס כללי תכנון 03 01165

ומתאר אב תכניות 03 02155

יוונות מפורטות תוכניות 03 03720

ודחוה! מפורטות תוכניות 03 04230513

1,9103.230תטתית

אתריס פתווז 03 118401,730

תברות באמצעות פתות 03 14500

עירוני פיתות 03 151,070

פתות לצרכ שטחס 17,750330פינו

לומים פינו"ס 03 227,015

טוטפם פינו"ס 03 238.935

פנו"ס קידוס 03 341.800330
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חדשים< ".קלי* קמ1>0."יי הכספים לטנת התקציב ק ת1

■ סט.יף

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהבנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

והוזלרס 100'10העברות

וטונות ה1ז7ר0 03 31500

וטבתה היטל תמורת 03 329,600

במלךקעין לכויות רביטוג 0414.300

7040הבקעות

1ומות הפקעות 04 012,900

הכקעווז בעד פיצויים 04 02
2.415קודמות

האפוטרופוס וווג התזר 04 03
מקרקונן רבטת 1ווק 1,735ובצוע

רכישות 04 127,160

רזרבה 054,230

ר7רבה 05 014,220

מווחס תטלומס 08
בגלויות 68,400לכי

לאוט והעברות הלוואות
41,400המדינה

רטות מקרקע הלואות 08 01
25,900הכיתות

המדינה מקר7,ע העברות 08 0215,500

ילטראל קימת לקרן העברות 08 0527,000
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חד".ים< "קלים ?8ק1>באל3י הכספים כטנת התקציב חוק

סוניף:

יוטראל מקדקו1י מנהל 98
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקרקע98 מנהל הכנסות
150/800י*ראל

טוטפות72 71,300הכנסות

73 נכסיס01 מהשכרת 15,780הכנסות

73 /וזט3י110 זזכרד, 32,300דמ

72 הסכמה16 11,450דמי

73 טונות31 11,050הכנסות

73 ל1בסי32 האפוטרופוס הכנסות
720ניפקדס

73" הון 300'9<7הכנסות

73 ראוווניס01 ווברה 35,500דמ

ווזטה מבניה תכרה 33,700דמי

73 נמךקע11 מהוונים וזכירה דמי
ממוב"וו *"י י1ורד. 100ג1נה

73 מגניה12 ניס ו מהו תכירה דמי
ג*וב"ט בהמלצת מםוג י 13,000ע"

73 מהוונים13 תכרה דמ
לקגלניס קרקע 10,600מהקצאת

אודרות ן הו 30,300הכנסות

73 אוזרים14 מהוונים 1וברה 31,800דמ

73 מקךג^ן15 5,700מכרת

73 ת31 נו ווו 2,800הכנסות
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חדשיס< .קלים ?0ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב שק

שיא
ארס כח

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
סה בהבנ הוצאה

סוויף:

ישראל לבנק ת בו תו 99

1.660/000

960,000

960.000

700.000

700.000

יטדאל לבנק תוגות הת7ר 99
■ם09

קרן 01

קרן 01 01

ריבית 03

ריבית 03 01
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שלישית תוספת
מיוחדים עודפים רשימת

(עזבונותהאפוטרופוס) חק^ני ן תיכנו
מיחשוב) צרכי וסקר בלאי (החלפת מיכון

נזקים) בעד (פיצויים אמרכלות

(איכסון) מרכזי בי"ס

הנכה) לרווחת (שיפוים בפנימיות נכים סידור
ותרומות) העוור בהדרכת (השחתי בעוור וטיפול שיקום

תומכים) ושירותים טיפוליים יום (מעונות במפגר קהילתי טיפול

למעונות) (תרומות ביתי חוץ טיפול
והוצאות) (שיפוצים למפגרים מעונות

חומרים) (קניות וטיפול חינוך
(תרומות) למשפחה וסיוע טיפול

סיעוד) חוק ע"י (הפעלה במשפחה סוציאלי טיפול
ילדים) (החזקת ביתי חוץ טיפול
(תרומות) בילד קהילתי טיפול

(תרומות) תיכנוןזקן
סיעוד) חוק  אבות בבתי (זקנים זקן  ביתי חוץ טיפול
שמש) ודודי סיעוד, חוק  בית (עזר בזקן קהילתי טיפול

רעים מעון

(הטיידות) ואמרכלות חיכנון
לנער?ם) (מפעלים במצוקה נוער

(תרומות) ביתי חוץ טיפול
חינוך) (פעולות וטיפול חינוך

(קרן,צמ"ה) פנימיות

מעונות שיפוץ
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והרווחה העבודה משרד

רגיל תקציב 23
230111

230112

230119

230126

230621

230662

230855

230856

230870

230871

231025

231026

231038

231039

231041

231042

231043

231052

231159

231164

231166

2311171

פיתוח תקציב 64

640103

640504



קמ"ח במימון מחקרים

מקצועיות פעולות
חוץ גורמי במימון מקצועיות פעולות

וארגונים במוסדות יות השתתפו

המשרד ביחידות השקעות

המחקר נהל במי השקעות

י'יהב" בנק באמצעות לרכב הלוואות

החקלאותמשרד

רגיל33 תקציב

330419

330430

330431

330503

פיתוח72 תקציב

720701

720702

720704

דלק למחירי השוואה בקרן ן גרעו כיסוי
החשמל במחירי תמיכה

מצרכי תמיכותבמחירי 32
חקלאי ,>ביצור יסוד

320107

320108

והתשתית האנרגיה משרד 34

הדלק למחירי השוואה קרן חשבונות 341200

ש"ח ש"חאלפי אלפי

2023103987
1724193010
560020530

6060020918
75560021138
570764045

133

200711
200902
201109
201304
201502
201503
201506

נסים משה
האוצר שר

שמיר יצחק
הממשלה ראש הרצוג חיים

המדינה נשיא
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