
חוק התקציב לשנת הכספים  1988התשמ"ח1988

*י 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 (1988 באפריל 1) התשמ"ח באייר י"ג ביום המתחילה השנה  "1988 הכספים "שנת
:(1989 במרס 31) התשמ"ט ב' באדר כ"ד ביום

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

חלוקת חדשים; שקלים אלפי 52,150,000 1988 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים זה סכום

"הוצאה". הנקרא הראשונה התוג*ת של הראשון

בשנת להוציא היא רשאית 2 סעיף לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכום על בנוסף .3
זה סכום חלוקת חדשים שקלים אלפי 2,267,922 בהכנסה מותנית כהוצאה ,1988 הכספים
של השני בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים,

בהכנסה". מותנית "הוצאה הנקרא הראשונה התוספת

לחלקים, זה מספר חלוקת משרות? 65,149.5 1988 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .4
התוספת של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל

אדם". כח "שיא הנקרא הראשונה

היא רשאית ו3 2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על בנוסף (א) .5
בתוספתהשניה השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1988 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 2,170 1988 הכספים בשנת
העסקיים. המפעלים תקציב של השני החלק של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה

בחלק כמפורט היא 1988 הכספים בשנת המפעלים תקציב לכיסוי ההכנסות תחזית (ג)
השניה. התוספת של הראשון

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

תחום של 01 תכנית של למטרות המימון את יקבעו האוצר ושר דתות לענייני השר (ב)
לקריטריונים. באשר לממשלה המשפטי היועץ בעמדת בהתחשב 22 תקציב בסעיף 05 פעולה

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

חבריה. מקרב הכנסת של והבטחון החוץ ועדת שתמנה

.(1988 במרס 23) התשמ''ח בניסן ה' ביום בכנסת נתקבל .
.60 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1
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הבטחון ושר האוצר שר שיקבעו כפי יהיו זה חוק של ותחולתו תחילתו .6
בהדרגה." להחילו הם ורשאים בצו,

ותחולה "תחילה

.(1988 באפריל 1) התשמ"ח באייר י"ג ביום זה חוק של תחילתו .10

קבלתו. מיום חדשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק .11

מבנק הלוואה
ישראל

 של סכום על 1988 הכספים בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .7
(1 48(א)( סעיף לפי  הממשלה הוצאות למימון חדשים שקלים אלפי 1,001,089 (1)

התקציב; יסודות לחוק

לפי  ישראל לבנק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים אלפי 1,600,000 (2)
התקציב. יסודות לחוק 48(א)(2) סעיף

כפי התקציב, יסודות לחוק ו43 32 ,27,17 ,12 ,11 בסעיפים הנקובים הסכומים (א) .8
אחוזים. ב14 יוגדלו ,1987 הכספים לשנת שעודכנו

שנת לתחילת שעודכן כפי התקציב, יסודות לחוק 19(ב)(1) בסעיף הנקוב הסכום (ב)
אחוזים. ב14 יוגדל ,1987 הכספים

יבוא:*** 6 סעיף במקום התשמ"ח1988, הסתגלות), (מענק משוחררים חיילים בחוק .9 חיילים חוק תיקון
(מענק משוחררים

סכומים עדכון

הסתגלות)

תחילה

פרסום
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1988 הכספים לשכת התקציב

חדשים)(באלפי שקלים

הראשונהריכוז כרוהרשאההוצאההוצאההתוספת שיא
אדםלהתחייבמותנית
בהכנסה

כללי 52,150,0002,267,92265,149.5סה"כ
3=====

אי רגילחלק תקציב :
=======55=

31,161,1651,285,20965,149.5
בי הוןחלק וחשבון פיתוח תקציב :19,288,835982,713
גי ישראלחלק לבנק חובות החזר :1,700,000

אי רגילהחלק הוצאה :.31;161,1651,285,20965,149.5

ומנהל 2,297,701175,74528,980.0ממשל

המדינה01 2,557נשיא
=======

4340.0
42,22090332.5כנסת02
ממשלה03 1,550חברי
הממשלה04 ראש 16,698717584.0משרד
האוצר05 226,48228,48721,9245,724.0משרד
הפנים06 34,2732,157240650.0משרד
המשטרה07 648,27449,979184,72018,429.5משרד
המשפטים08 98,52943,1611,814.0משרד
החוץ09 753818.0;169,30015משרד
והתכנון10 הכלכלה 2,1191050.0משרד
המדינה11 מבקר 20,568486.0משרד
ופיצויים12 873,733גמלאות
שונות13 140,66834,980הוצאות
מפלגות14 14,510מימון
והפיתוח19 המדע 6,2203684052.0משרד

9,022,54347,3492,970.0בטחון
=============5=============

הבטחון15 8,905,8692,205.0משרד
אזרחיות16 רורום 30,55211,900הוצאות
המנהל17 בהוצאות השתתפות

86,12247,349155,513765.0האזרחי

מקומיות18 רשויות
:£=============

570,660
=======

.
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1988 הכספים לשכת התקציב

חדשים) שקלים (באלפי

כהריכוז הראשו כרוהרשאההוצאההוצאההתוספת שיא
אדםלהתחייבמותכית
בהכנסה

חברה 8,463,882813,99028,571.0שרותי

והתרבות20 החיכוך 2,423,28357,7738,500משרד 2,169.0
גבוהה21 587,166השכלה
דתות22 לעכיכי 178,3492,360360.0המשרד
והרווחה23 העבודה 3,809,48263,48059,3003,947.0משרד
הבריאות24 450,312684,93419,942.0משרד
לככיס25 128,8511,05860.0תגמולים
והשיכון29 י הביכו 77,17948017,5201,715.0משרד
עליה30 לקליטת ).58,7083,905המשרד 1,000378.0
מצרכי32 במחירי תמיכות

חקלאי וביצור 750,55243.640יסוד

4,334.0

2,103.0
242.0

606.0
185.0

121.0
750.0

327.0

294.5

294.5

8,655

1,188,728248,125

115,36040,155
9,522184,632
39,648
34,68010,396
32,025480
903,000
8,80085
23,7247,177
7,769
7,7005,200
6,500

692,120

7,055,000

1,870,531

1,800,531
70,000

ומשק כלכלה

לחקלאות33 משרד
והתשתית34 משרד^האכרגיה
אטומית35 לאנרגיה הועדה
והמסחר36 התעשיין משרד
התיירות37 משרד
ליצוא38 שווקים פיתוח
התקשורת39 משרד
התחבורה40 משרד
הרכבת41 בתקציב השתתפות
לתחבורה42 והחזרים תמיכות
המדידות43 אגף

אשראי44 סבסוד

ועמלות ריבית תשלום
================2=

רזרבות
======

כללית רזרבה
להתייקרויות רזרבה

45

47
48
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1988 הכספים לטונה התקציב

חדשים) שקליס (באלפי

כחהרשאההוצאה שיא
אדםלהתחייבמותנית
בהכנסה

הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

14,100

982,713 19,288,835

982,713 1,754,635

2,620 43,578

9,500100,20031
22,303420,40025
2,495
9,280,1002

147,567

הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק

פיתוח תקציב

נהל ומי בממשל השקעות
===================

ממשלה בנייני
סוהר ובתי משטרה

משפט בתי
אוצר

מקומיות רשויות

51
52
53
55

57
==============

חברה בשרותי השקעות

=======

515,898779,175

55,7141,08068,344חינוך60
גבוהה61 7,502השכלה
11,3272,274דת63
ורווחה64 5,2504,800עבודה
27,40539,223בריאות67
408,700773,2951,178,570שיכון70

משק בענפי 1,047,592200,918השקעות

125,670300130,092חקלאות72
מים73 63,16060037,506מפעלי
למחקר74 הלאומית המועצה

5,7418,50016,820ולפיתוח
אנרגיה75 מקורות 39,44769,66847,511פיתוח
התעשיה76 532,74411,850525,110פיתוח
23,18514,200תיירות78
61,39120,00050,786.תחבורה79
34,42857,715כבישים80
15,57023,616תקשורת81
שונים83 146,25690,0007,200מפעלים

חובות84 17,534,000תשלום

תקציבי85 חוזר 200הון

י: ג ישראלחלק לבנק חובות 1,700,000החזר

ישראל99 לבנק 800,000ריבית
ישראל לבנק 900,000קרן
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1988 הכספים לשנת והמילוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

תחזית
הכנסות

1988

52,150,000
=55=======

31,161,165
19,288,835
1,700,000

31,161,165

24,359,040

12,750,000

10,955,000

650,000
149,680
298,320

 107,000

590,000

11,609,040

987,000
6,213,040
2,692,000
200,000
418,000
186,000
116,000
161,000

250,000
240,000
90,000
161,000
75,000

כללי סה"כ .1

שוטפים תקבולים אי: חלק
הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק

ישואל מבנק תקבולים גי: חלק

שוטפים תקבולים אי: חלק

חובה ותשלומי מסים

ורכוש הכנסה מסי

הכנסה001 מס
מלכדים002 על מוסף ערך מס

פיננסיים ומוסדות
שבח003 מס
רכישה004 מס
רכוש005 מס
רכוש006 על היטל
מעסיקים007 מס
ערך008 ניירות על היטל
יתר009 הנפקות על היטל
חינוך010 היטל

הוצאה מסי

היבוא011 על והיטל מכס
בטחוני012 יבוא על מע"מ כולל מע"מ
קניה013 מס
בלו015
דלק018 מס
לחו"ל019 נסיעות מס
בולים020 מס
חוץ021 מטבע רכישת על היטל
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי אגרות
אחרים025 ורשיונות אגרות
יבוא026 הפקדות
שלרותים027 יבוא היטל
חוץ028 במטבע אשראי היטל
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1988 הכספים לשכת והמילוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

תחזית
הכנסות

1988

539,862 ורווחים ריבית

75,000
452,054

671
2,137

334,040

49",840 עסקיים ממפעלים תמלוגים 042
7,880 טבע מאוצרות תמלוגים 043

276,320 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044

100,800 שונים תקבולים

במט"חריבית034
ריביתגביית035
משקיותריבית036 מיחידות
עסקייםריבית037 ממפעלים
ממשלתיותריבית038 מחברות

תמלוגים

28,000 קודמות שכיס תקציב ע"ח החזרות 046
72,800 שונים משרותים הכנסות 047

האומדן מעל מיועדת הכנסה 048

5,827,423 בי מחלק העברה
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1988 הכספים לשכת ת והמילוי התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

תחזית
הככסות

1988

19,288,835

883,613

807,503
3,311
3,529

502
68,768

52,658

24,964
26,440
1,254

17,006,898

1,523,000
15,483,898

6,172,000

837,000
75,000

3,024,000

2,010,000

125,000
251,000

1,001,089

1,001,089

5,827,423

הון וחשבון ממילוות תקבולים בי: חלק

הממשלה והלוואות השקעות החזר

קרן גביית
המשקיות היחידות פחת

051
052

העסקיים המפעלים פחת 054
ממשלתיות חברות פחת 056

ישראל מקרקעי ממינהל הכנסות 063

ופיצויים לפבסיה הפרשות

משקיות יחידות הפרשות 071
עסקיים מפעלים הפרשות 072
חברות  לפנסיה הפרשות 073

הארץ מלוות

לאומי081 לביטוח מהמוסד מלווה
ת082 והפקדותהכנסו מאמיסיות

מחו"למילוות ומענקים

והפיתוחמילווה900 העצמאות
הפצהבניכוי:901 הוצאות

מארה"ב:מילוות ומענקים
בטחון902 
אשראי903 ן רמו הערכות
סיוע904 אזרחי
מיוחד.סיוע905
מגרמניהמילווה906
אחרותהלוואוה908 ו

מיועדתהעברות909 להכנסה

הוצאות למימון ישראל מבנק מקדמה

הוצאות למימון יטראל מבנק מקדמה 093

אי לחלק העברה

התאמות
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1988 הכספים לשכת והמילוות התקבולים תחזית
=== = = = = = = = = = = = = =:=£=£::=:5:=: = = :====

חדשים) שקלים (אלפי

תחזית
הכנסות

1988

1,700,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

ישראל בנק רווחי
100,000 ישראל מבנק ריבית

1,600,000 ישראל לבנק חוב למימון מקדמה

2,601,089 ישראל מבנק מקדמות סה"כ .2

1,001,089 הוצאות למימון מקדמה
1,600,000 ישראל לבנק חוב למימון מקדמה
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1988 הכספים לשנו! עסקיים מפעלים תקציב

חדשים) שקלים (אלפי

אדם כח שיא הרשאה
להתחייב

הכנסה
הוצאה

שניה תוספת ריכוז

2,170.0
=======

148.0

149.0
1,348.0

6.0
14.0

505.0

136,965

11,225

938,272

24,650
199,980
12,370
81,645
4,650
6,009

399,570
209,398

938,272

24,650
199,980
12,370
81,645
4,650
6,009

399,570
209,398

הכנסות סה"כ

האוצרמפעלי89
השיכוןמפעלי90
העבודהלפריוןהמכון91
ישראלרכבת93
יפו95 נמל
התקשורתמשרד96
הסחר97 הממשלתיחשבונות

. ישראלמקרקעימנהל98

הוצאותסה"כ
==== =

האוצרמפעלי89
השיכוןמפעלי90
ן91 העבודהלפריוןהמכו
ישראלרכבת93
יפו95 נמל
התקשורתמשרד96
הסחר97 הממשלתיחשבונות
ישראלמקרקעימנהל98
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ראשונה תוספת

חךשים< ".קלים 88י$1>באל3י הכספים לטנת התקציב רווק

ייי:סע.
מותניה שיאהרשאההוננאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
הםדינה01 נשיא

המדינה01 2,557ולטםנונטא
06530

4340

המדינה01 2.4704340ולוובתונשיא

1321נשיא0101

הנטיא0201 80834.5לשכת

הנשיא0301 קצרלשכת 571.5לטעבר

הנשיא0401 נבוןלשכת 1013123*1בר

1,342411אמרכלות0901

87רזרבות02

87רזרבית0102

}
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חדשים) שקלים 68ק1>באל3י הנסכים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוו.יף:

הכנסת 02

332.5

332.5

9.5

186

137

90

90

90

42,230

42,230

9,085

3' 155

10/610

5,230

940

11,000

1,010

800

400

הכנסת 02

הכנסת 01

הכנסת וזבד 01 01

הכנסת פעולות 01 02

אמרכלות 01 03

בטוזון 01 04

דלרבה 01 03

בכנסת מבנה תוספת 01 06

ממווחו! תמלל מערבת 01 07

מוחוג ה1ול3ת 01 08

טל3ון וזייכ ווסנות 01 09
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וזדשיס) שקלים (באלפי 1936 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להת.וז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוניף

ממשלה חברי 03

1.550

1,350

1,550

ממוולה י תם 03

הממשלה תם 01

הממוכה י תבד 01 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1*988 הכספים לשנת התקציב חוק

ס>1.יף:

הממשלה ראש משרד 04
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ר*מטלה דאגו מגורד 04
8=**נ£2£53582=32

16,698
==8=^:5

717584
55=

כלל פעולה לתתוס 013,68510673.5

מרכל"ם וורותס 01 י11537 10.5

אמרכלות 01 191,48440.5

המדינה גנ7ן 01 316035633.5

המדינה גנלן אמרכלות 01 39672

סיני מפוני מנהלת 01 43

טוניס מתקדים .01 6150

הלאומיים הגנים רטות 01 72135

התנדבות לווותי המרכז 01 7367

ץגובול לוי יד 01 7452

יסעבו הגבורה היכל 01 7589

האומה גדולי 1זכ7,ת 01 7656

הממשלה ראווות 024,90382.5

הממשלה ראוו ל18כת 02 1157317.5

הממטלה מזכירות 02 1250215

הממנולה לדא0 יעוץ 02 1437515

בגין מנתק ל8בת 02 13982

הממשלה ראשות אמרכלות 02 191,3693.5

רוה"מ מ"מ ל8וכת 02 301572

39ירא הוור לשכת 02 321503.5

הורוביץ ת1ר ל38ת 02 331453

ויצמן הטר ל8גמ 02 341453
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חדשים) שקלים >באל3י 1998 הכעכים לשנת התקציב חוק

: סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה. כוז
הממשלה ראש משרד 04

מעוטיס לרוה"מ יעוץ 02 3360813

מודעי השר לטבת 02 361453

מילוא השר סגן ל08נ 02 371453 .

פדץ הטו לשבת 02 3993

ממלכתית סטק0קה 036,900454394

לסטטיסטיקה מרבלית לשכה 03 024,619454394 ■

אמרכלות 03 031.209

מולמנס סקריס 03 03

מיוחדות לפעולות רזרבה 03 06935

ר7ר1ה 03 07137

ת נו עתו 0585015734

המ1בה הנהלת 05 1039121

צלומיס ה3צת 05 12128437

אמרכלות 05 19331_ 1136

רוה"מ למ; כללית רזרבה 07358

רוו"מ למ. בללת ר7בה 07 01358

.
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ן"שיס) ".קלים 56?1>ב*ל3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

סע

05

יף;

האוצר משרד
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האוצר05 226.48228.4875.734מטרז

כלל01 פעולה 2941.257191'12תוזוס

מרכליס0101 1,21946שרותם

9,6111196אמרכלות0201

או8יס0401 ג3צוס טפול
1.24620מגרמניה

60426גמלאות0501

יק"ל0901 האוצר 1093וגרותי

392רלרגות1001

להתיקרוות1201 359ר;רבה

ממשלת"ס02 מטה 19,571526458.5ו8רותי

הממו1ולה פעולות 1,86959.5תל,צוג

מרבלוז0102 1,86959.5טרותם

הב5ל 6,388264245ה1חוג

64012526הנהלה0402

71קצ.ב0502 בצוע על 2,14291פקו1ז

המדנה0602 הלואות 53023ניהול

ודוווז0702 וחגבונות 1346נהול

והמלאות0802 תוץ בעקןזת 27413טכול

הממטמג0902 המול, על 352411723קווז

ומיכון1002 1.72650ריו1ו0

4182211אמרכלות1102
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חדשים) שקלים (באלפי 1908 הנסכים לשנת התקציב חוק

; ק"11יף

האוצר סשרד 05
הוצאה

מותניה, הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

גארה"ב 0 כלכלי 2,9223ו1רותס

מרכז"ס ו6רותים 02 131,2932

מסוזרוז באס3לןה ט3ול 02 13
5271לישראל

אמרכלות 02 14880

וולינגטון 1ו המשרד 03 19222

יווירות פנימית גקורת
974האוצר

מרכי"ס שרותס 02 16974

תדברות על פיקווז
2,11313024הממטלתות

מרבז"ס ו!רותס 02 182,11313024

המדינה טירות 4,007106112נציגות

מרכל"ס *1רותים 02 2040516

קו1רגוקי וו71ת 02 21

עובדיס עניני נהול 02 22732633

יצור והנדסת תכנון תקניס 02 2341719

המיכון תדת 02 2537214

אמרכלות 02 261,58914

עובזיס וו0ורת הדרכה 02 2713212

למקצועות הספר 1ת 02 28
3606910מינהל

והסכמי ל39ר יתידה
2902611עבודה
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חדשים) שקלים >באל3י 1998 הכספים כוונת התקציב חוק

: סו1.יף

האוצר סשרד 05
י הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

עגוזד. והסכמי ל8בר הוו 02 312902611

רזרבה 02 321,885

מטק"ס בלל מטה וורותי 032,77620267

גינ"יל לקשרים וזיזה
התוקעות 1,28916.5וחוות

בנ"ל לקו1רם יוזזד. 03 06
ההטק/ו.ות 359ורט"וו 13.5

יורק בניו מטרד 03 07372

אנהלס גלוס המטרד 03 083571

בטיקגו המטרד 03 093171

ביוסטון המטרד 03 142071

ה8התפוות 03 15>< 323

המדינה הכנסות 6023525.5מנהל

מרכזיים שדותס 03 166022325.5

ד7רבה 03 1750

רזרבה 03 1967

ב0ו1ז ההון וווק אגף
71817725והסבון

ווזסנ ביטווז ההון טוק אגף 63 9071817725

למנולות רזרגה 50

להתקרוות רזרבה 03 3150

הכנסה מס פקודת בצוע 04
רבווו 118,4964133.106ומס
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חדשים) שקלים >באלפי 1958 המוכים לשנת התקציב ק תו

סעיף:

האוצר סשרד 05
הוצאה

ו

םותביח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מרכ7"ס ו6רותס 04 011,13734444

ו1ק39ט. מקצועי יעוץ 04 0389443

ונבויס גג"ה טרות 04 033,337307470:55

ו5ומה וגרות 04 042/3633110123

וזקרות 04 0377431

רבוו8 מס ו1רות 04 064607721

לאלוזז והסברה עוץ שרות 04 0933438

מ1ח15 טרווז 04 0910,364

הזדבה 04 10719

אגדמלות 04 11%,30421,000141

בוזדות דבנסה מס ת3עול 04 1344,9303.346

בוזדות רכוט מס תפעול 04 13
ארנונה) קרן ה86ל 6,040303(כולל

בנקס עמלות 04 163,347

רזרבות 04 193,903

לנהול מדכ7ת יוזדה . 04 30
ס סם

יצור בוא. על מסס 03
מוסף ערן ומ0 71.3837.2911.631מקומ

המבק אדסהנהלת םז ו8א 03 0113,03956293

פיתות פעולות 03 031,438

אגזבלות 05 0312,7331' 143

מבס 03 0490140

קניה ומס מע"מ 03 035333.600

מחטב וקרות 03 092,348

527 7.0.6.1888 התשפ"ח, בתמוז ה' ,105 תק5יב חוקי



^ימ) שקלים 68'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

: ס11.יף

האוצר םשדד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

גנקיס עמלות 05 104,759

בתתנות מסס תפעול 05 14
המכס 27,06111189ובבת

ופקווז וזקרות 05 163,114139

ופעולות ל8נר רזרגה 05 182,116

וזוץ סתד מסד 05 322,4462,350

רלרבה 05 231,402

ממ8לה למטרד עזר ו1רות 0618,796380.5

הרבב 4,78727.5מנהל

מרכלס טרותס 06 013696.5

ברכב טבול 06 025274,04016

מטכליות בהוצאות הטתתפות 06 03>< 1,799

רבב המכדת 06 04207471

אמרכלות 06 058834

הפרקוס 14,00927ל8כת

בסקוס המ0רד0 ה*תתפות 06 06

מרבלס וורותס 06 074

הפרסום ל0ם! 06 0814,00923

אמרכלות 06 09

226ו1ע"מ

ומטה נהול 06 104887

אזס םז הוודה תפעול 06 114,874209

תפעול הוצ. המז1וג יזידת 06 124,254
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ודרשים) שקלים >באלפי 1968 הכםנים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סוגיף

האוצר םשרד 05

10

(<

2' 686

510

12'812

2' 057

2,037

אמרכלות 06 13

רלרבה 06 13

והכנסות הטזנתפות 06 16

לאוצר כללת ר7רגה 08

לאוצר כללית ר;רבה 08 01
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חדשם) שקלים >באל3י 1800 הכעכים לשנת התקציב חוק

ף: י סע.

הפנים םשרד 06
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

ו3נס מ*רד 0634,2732.157650

כלל פןמלה תתוס 0111,2722' *51.5

המורד הנהלת 01 0194023

המווולות הנהלת 01 0228215

1קו3ט יעוץ 01 03231210.5

ומיטות ארגון הדרכה 01 042015

וםקומס הסברה 01 051362

אמרכלות 01 069,48297

הבוורות על ארצי פקוד 026462325

הנדירות על ארצי פקווז 02 016462.5

המקומיות לרטויות בתירות. 02 02
1988

למועצות בוזרות 02 03
25אזוריות

מקומי ו1ל0ון 033,5638064

מוכז"ס וורותיס 03 0123113

בחוויות תקציבים 03 02
2839המקומיות

ומלוות מענקים מיסיס 03 09885

מקומיות בחוויות וורותס 03 04533

המקומיות ברשויות בקוח! 03 092,28711

מרבלם וורותס 03 066218023

האוכלוסין מנהל 0410,801135251
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. חדשים) שקטים >באל3י 1986 הכספים לו*נת התקציב ק תו

סעיף:

ה3ניס םשדד 06
.הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י להתיז1

שיא
אדם כת

באגף מיכלם טרותים 04 01997. 23

ממוכנים אוכלוסיה קבצי 04 024,7036024

אוכלוסין למנהל לגונות 04 044,36350189

גבולות 1קורת 04 057393515

פיזי תכנון 052,25820098

באגף מרכ7"0 טרותס 05 013448

נקןאר תכניות 05 0446824014

תכנון ונהל מדיניות 05 07683

תבניות ותאוס בקרה מעקב 05 08583

לתכנון הארצית המועצה 05 09
412ובניה

במזזוזות תכנון טירות 05 101,25920068

ותפקידים וזירום טירות 06
1,2761549מיוחדים

מרכזיים שירותים 06 0146717

וכקות ריטו 06 021707

כבאות 06 031235

3ס"ת רטות 06 0424511

עמתןת ניהול מערבת 06 06271159

הסביבה אכות 078781,70026

הסביבה אכות 07 018781,700

רזרבה 081,6934

רזרבה 08 011,6934
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חדשים) שקטים (באיכי 1988 הכספים כטנת התקציב חוק

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

ה3נים משרד 06

1.886

537

 343

1.014

ה1נה על פקווו 09

מבלס וורותים 09 01

ואת7קה תפעול 09 02

פתותס לטנוזס התידה 09 03
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חדשים) שקלים >באלפי 1989 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

המשטרה משרד 07
הוצאה

תניח. ו ם הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.רוייב

שיא
אדם כח

סוו5 וטז משטרה 07648,37449,97918.439.5

כללי פעולה תוזום 01
המטטרד. 5,0999760נוטרד

אזק בווו (0א 01 013,67060

מכייט טרותוז 01 0396650550

אמרכלות 01 041,29147330

להתקרויות רזרבה 01 07172

וזרועותיה 8ודאל משטרת 03316,93633,99915.331.5

הארצי במטה ב"א 03 0183,48310,0403.484.5

במוזוזות כ"א 03 02319,4008.449.5

התנועה וווקי לאכיפת כ"א 03 0410,000393.

האלחזי המטמר 03 0610,000395.5

ווב"ה 03 072,000

ההיא 03 083,300

הגבול מנצור 03 1045,3403.709.5

הטובים מטמר 03 1320,0000.5%

הארצי המטה 03 2110,3861.06514.500

יטראל מנוסרת אמרכלות 03 3390,69113,040139,300

אוטומטי נתונים עיבוד 03 233,8986.300

 וים תעופה נמלי אבטוח! 03 33
מרכל"ס 7,743טרותיס

 וים תעופה נמלי אבטוח! 03 56
1,147אמרכלות

ופלוגות מתקנים אבטחת 03 60
מרבז"ס טרותט  א"ו"ט
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חדשים) שקלים (באלפי 1988 הנסכים לו*נת התקציב ק תו

סו1.יך:

המשטרה משרד 07
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.1זייב

שיא
אדם כת

ופלוגות מתקנים אבטוח! 03 61
אמרבלות  או"ס

 ממטלה גמ8ודי וווטדס 03 65
מדכ7"ס טרותיס

 מגקולה במטרדי וווטדס 02 66
אמרכלות

 ציבור במוסדות פוטרים י 02 70
מכ7"ס 3.800טרותם

 ציבור במוסדות וווטרס 02 71
135אמרכלות

וגותס  בג*ווס ממורה 02 80
1,700מרב7"ס

אמרכלות  במסווים ממטרה 02 81

8וט1זיס פנימית ר7ר1ה 02 98

פנימית ר7ר1ה 03 9916,32840

הסוהר בתי טרות 10136,24913,9333.048

נציבות 10 0113,77115410.5

סוהר בת 10 0373,9982.637.5

אמרבלות 10 0714,4861,1078.400

ובטתון טמירה 10 09483550

תעסוקה 10 101,475800

לאסיר רפואי שירות 10 111,6911,900

יצרניים ממנלס 10 133,338

סוהרים 10 145,0315.500

אסירים 10 1511,4238,39717,200

פנימית ר7רבה 10 503,890
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תדשים< שקלים ₪1>באל3י הכםנים לונת התקציב ק תו

: סו1.יף
מובנית שיאהרשאההוצאה

בבהכנסההוצאה י י אדםלהתוז בוז
הםש3נ1ים םשרד 08

המטפטיס מ8ודד 0898.52943.161
0333=נ

1.814

ומטה ניהול 0114.4491,651131

המו*רד הנהלת 01 013.34320

לממ8ולו מטפטי 1111" 01 03
אוזדיס 3.00081156וטרותיס

אמרכלות 01 038.78649

מ30טי סוע 01 0453484019

1טזזון 01 03.5967

גמ71בונ טריסו ועדת הקצבות 01 06

המדינה פרקליטות 039,972363325

והמווולות הראטית הלשכה 03 019,973365335

וטומה■ רבו*! וניהול ריטוס 03■7,83040,338336

המקרקעין והסדר ריטוס 03 013,968142

מדהמיס הפטנטים רטס 03 0293673833

ר.1וברות,הטות3וות רטס 03 03
עסק 46325.5וטמות

וכונס הבלל האפוטרופוס 03 04
הרטמי 1,80839,50083הנכסים

מקרקעין ו?ומת 03 0354740

אמרכלות 03 061193.5

מט3נוים מיכון 041/8782*8

מטפטיס מיכון 04 011,878218

פעמיות וזד הוצאות 05
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חדשים* שקטים (באל3י ם0ק1 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

המשפדים משרד 08
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

פעמות ודד הוצאות 05 01

רזרבה 061,567

רזרבה 06 011,567

המדינה לטובת עזבונות 07

עודס לקביעת טרס ועדת 07 01
המדינה לטוגת עלבונות >ול

מטפט בת 1157,913653948.5

מרכליס טרותס 11 016,44558

ומועצת 0טטו0ורות ועדות 11 03
עסקיס הגבליס

אמרכלות 11 0416,30090

דומנוק מ36ט ניהול 11 06

מרכזיים ו!ירות0 11 072071133

עליון מ38ט בית 11 081,65012

מווול"ס מטפט בתי 11 098,27085

תולום מ38ט בת 11 1011,500134

מקומיים לעניננו ווופטם 11 111504508

עליון מ38ט בית 11 1565039

מ11ו7יים מטפט בת 11 163,440199.5

ת1לונו מ39ט בתי 11 177,100355.5

ל3ועל הוצאה 11 3074040

הזברות 11 3136014.5

מיכון 11241,200

הוצאות 11 69

20.6.1988 התשמ"ח, בתמת ה' ,105 תקציב חוקי 536



וודשים) שקלים >באל3י הכספים לשנת התקציב ק תן

שיא
אדנו כוז

הרשאה
להתתייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו^יףי:

המשפעים משרד 08

63.5

17

33.5

47

47

3'166

407

299

410

1.300

750

1.755

1,755

לעבודה דין בתי 12

מרכל"ס טרותס 12 01

אמרכלות 12 03

הארצי הדין בית 13 05

אזוריס דין בת

אזוריים דין בתי

רזרבה

12 06

12 10

15

פנימית רזרבה 15 01
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חדשים) שקלים >באל3י 1980 הכספים לטנת התקציב שק

סע.יף:

החו'ז משרד 09
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הוזוץ 1>8רד 09169.30015'753616

כלל נעולה תוזוס 0119.432336

המטרד הנהלת 01 013.05869

נהל מי אגף 01 0314.316311

מבל"ס סרותס 01 031.71236

אמרכלות 01 06336

"ל בוזו המדינה ג צו 03111.231901413

לנציגויות מנוה 03 01
וקונסולרות 2.09336דיפלומטיות

בנ"ל ארגונים אגף 03 024.57215

1נ"ל וטיתוף כלכלה אגף 03 0339315

אמרכלות 03 075.070750

נציגות  מרכל"ס ו1רותים 03 0956,871324

, אמרכלות 03 1117.866151'

בוזוייל הנציגויות אבטחת 03 1334.238

ה*לוס על מדינ"נו דיונים 03 13118

טבא בוררות 03 16

אירן בנוטא לעו"ד תטלוס 02 17

הסברה אגף 0414.2556033

להסברה המתלקה 04 0110,4376036

ויבוד ק8ר 04 03,1633

חומ"ס אוחזיס 04 041.59914

סםה 04 06803
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חדשים) שקליים >באליבי 1988 הכספים לשנת התקציב ק תן

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

החוץ משרד 09

8

18

16

14,793

14,793

1,986

4,114

290

3,834

6,379

6,379

13,709

13,709

ומדע תרבות ק8ורי 04 00

וסוע בנלאומ טתוף 05
מתפתתות לארצות

אמרכלות 05 01

וסיוע טתוף פעולות 05 03

להתקדוות ר;רבה 07

לומקרויות רזרבה 07 01

מט"וו הטל ממון 08

מט"1ז הטל ממון 08 01
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זזזשים) שקלים (באל3י 1930 הכספים לטנת התקציב שק

: סו1יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כח
והתכנון הכלכלה םוטוץ 10

והתיאום הכלכלה מוווד 10
נמ*רזי 2,1191030הבי

בלל כעולה ולוזוס 011.32421.5

מבלים טרותס 01 0166421.5

אמרכלות 01 02660

כלכל לאומ ת1זן0 023271015

כלכל לאומי תווום 02 013271015

הצבור המו!ק לי^ול המטה 03622.5

הצבורי המטק לייעול המטה 03 01622.5

הכללי הנקווז אגף 0424211

הבלל דגקות אגך 04 0124211

א7ור וםנווו תכנון 0531

אלורי ו3תו1ו תכנון 05 0131

רלרבה 06133

רלרגה 06 01133
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חדשים) שקלים >באל3ל 1950 השפים כשנת התקציב וןןק

שיא
אדם כת

הרשאה
להונתייב

םוה.ניח הוצאה
בהככסה הוצאה

סוניף

ופיצויים גמלאות. 12

873.733

873,733

1,770

6,808

933.359

370,734

741

3,770

1,340

40,039

26,183

ופצו"ם גמלאות 13

ופיצו"ס01 גמלאות

מורס0101 גמלאות

כנסת0301 לוזברי גמלאות

מדינה0301 לעובד גמלאות

קבע0401 צ1א לאנשי גמלאות

10ובז0501 גמלאות הטלמת
המנתו 1>מו1לת

נמל0601 לעוברי גמלאות ה8(למת
יכו אב1 תל

בפנסיה0701 נוסביס מרכ1ס

עובד0901 גימלאות מיכון
מדינה

מדינה1101 לעובדי פיצויים

רזרבה1201
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חדשים) שקלים (באלבי 1985 הכספים לשנת התקציב חוק

סע.יף:

שונות. הוצאות. 13
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

טונות13 46834,980'140הוצאות

טונות01 140166834,980הוצאות

01 וקנסות01 334פיצו"ס

01 ותרומות02 6,918הטתתפוות

01 במסס03 30,034הקלות

01 מוופטות04 .הוצאות רבת
1.110וכלליות

01 לעוגד06 גהלואות הומתפות
ל"ה1" הע1רה 25/00032,000המדינה

01 לעובדי07 בהלואות 10*171

ל"מסד" 4,663472הוראההעברה

01 בתברה08 הטתתפות
כלכלה 1.343לנוהלי

01 נפקדים09 נכסי תוק בצוע

01 הלוואות12 1הת7ר המגת
היהודית הסוכנות טל

01 ליהדות13 לסיוע קרן
8.630התפוצות

01 1נג131 מקרקעין רכינות תוק
הגיצוע 3,1172,508מנהל

01 לאומי19 הרג הםו 45,100מימון

01 6,780רזרבה31

01 תג"ר24 לר*וו 1,667אגף

01 ני1ד0ט331 וחוב"לאו הסב0
תלא1ג

01 ו26 נק1"מ הת7ר (וחדת 2,400תפילת

01 סיני37 למ3ונ 4,400פיצויים
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חדשים< שקלים 68ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

תניח םו הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס11.וף

שונות הוצאות 13

ו6ונות 03
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ח""ים) '"קיים 30ק2>ב^3י רגסנים לשנת התקציב תןק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מומ.נ.יח הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוויף:

מפלגות. מימון 14

14.3*0

13,480

13.460

396

396

634

634

מפלגות ומימון מזירות 14

מפלגות מימון 01

1ווטל ת ו מפיג מימון 01 01

ל1וזרות מפלגות מימון 01 03

רזרגך וווטך מבלגות מימון 02

יזרגה קוטף מפלגות מימון 03 01

לכנסת הבחירות הוצאות 30

ככנסת הבהירות הוצאות 30 01
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חדשים) שקלים 1930>בא"יי הכספים לשנת התקציב ת1ק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתתייב

מובנית הוצאה
בהבכסה הוצאה

: סוניף

ן ר.ב10זו םשרד 15

3.305 8/903869

3.305

3.305

8/905/869

8,905.869 ן גנותו 01 01

מווחס תקצבס * 03

מוודדס תקציבים 03 01

הנהתפות 03 03

בלבנון צה"ל טהות 06

בלבנון צהייל ווהות 06 01
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חדשים) שקלים (באלכי 00ק1 המונים לטנת התקציב חוק

: ~סו1.וף

ת. ו י אדרת תרום הוצאות. 16
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להו"זייב

שיא
אדם כח

אזחוות16 תירוס 353'30הוצאות

במתון01 תקציב 30,352הט1ת

01 יטנות01 תוכניות 30,553מימון

01 ן03 גטודו מרב1י ה*למת

01 נהל03 מי הוצאו;!

01 וערס04 טבונות טקוס
צפונות

01 ו1נ.ון05 במוסדות מקלוט

01 קד*"060 1יוווגיס מקלוט

01 צפופות07 בערים מיקלוט
ה*תל1ות

01 ומתקנים08 מפקדות

01 הגולן09 גדמת גטוזון משבות

לקטר03 רזרבה

03 ר7רבה01

ו3ניס04 מורד בתקציב המנת

04 בטחון01 מרכיב אתלקת

אוכלוסה05 הצטדות
מגן בונרבות

05 אובלוסה01 הצטדות
מגן בערכות

.

אוצרית06 רזרבה

06 אוצרית01 ר7רבה

20.6.1988 התשמ''ח, בחמת ה' ,105 תקציב חוקי 546



חדשים) שקלים >באלפי 1985 המזכים לטנת התקציב ק תו

טו*.יף;

1

הא7רחי ינהל הם תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

הא7חז נהל המי תקצב 17
8*5 838368 29:0389831*80

86/13247"349765

כלל נעולה תתוס 30103,025401

כלל נעולה 57.933תוזוס

בללות הוצאות 30 0157,923

פלטס ו!קו0

3לט0 וויקוס 30 03

וטומדון הודה 17,211230מטטחנ

(ווטרס וונד 30 2014,303330

קגות 30 212,906

עלה רצועת אזור 111,416134>00ח1

ו1וטרס ווכר 30 309,334134

קניות 30 312,082

למטטרה ר7ר1ה 1,36137

למוונוה רזר1ה 30 321,36137

11,190ר7רגה

ר7ר1ה 30 3311,190

אזל 6,293תקצי*.

טוטפות פעולות 30 433,031

וחידות מ פעולות 30 463,082

רלרגה 30 47180
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חדשים) שקלים >באל3י 1905 הנסכים לטנת התקציב שק

סוגיף:

האזרחי הםינהל ח.קציב 17
הו3אה

טותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

ו11יא
אדם בוז

אוצרות 2.429רזרבה

אוצרית רלרגה 30 482.429

וו1ומרון יהודה מנהל 34
רגיל 248.90438.043282תקצי1

האלרווי נהל 12.2166.901המי

והמוטלים הממוול מטה 54 01
9,9976.792והנצגוות

אזרוזי נהל מי אמרכלות 54 022.219109

ר1ומו1לה רא9ו 990מטרד

מרבל"ם טרותיס 54 03761

סטטיסטיקה אמרכלות 54 04229

המנגנון 8334מטרד

המנגנון מנהל 54 057414

מנגנון אמרכלות 54 0692

הביקורת 1623מטרד

בקורת הראשי המו1רד 54 071623

האוצר 30.9343.25925מ9וד

אוצר הראטי המו1רד 54 0930.4143.25925

אזצר אמרכלות 54 10530

והבלו המכס 4.33669אגף

ובלו ראטימכס מגורד 54 113.202 69
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תדשים) שקלים 89?1>ב*ל3י הכספים לונה התקציב ק תו

: סו!.יך

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מובנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כרו

מבס אמרכלות 54 121,134

חבוש ומס ובנסה מ0 3,1497,60518אהך

מסם  הראטי המטרד 34 132,4117,60516

אמרכלותמסס 54 14738

הפנס 10,35681334משרד

הראשפנם המוורד 54 159,61681534

אמדבלותפנס 54 16740

המבטים 2,1001מטרד

הראש>>ש03ם המשרד 54 171,5791

מש3ט0  אמרכלות 54 18521

1 מקדק'נ ריטוס 4924משרד

קרקעות הסדר רשום 54 19
וווותפות 3614ודברות

מנזק'גין אמרכלות 54 30131

הטמא 1572מטורד

הטמא יווידת 54 32622

אמדכלותעמאות 54 3395

תונון 94,5151,8493,3599מ8נד

נוך הראשים המטרד 54 3493,5911,8493,2599

לתנון אמרכלות 54 35924

ארכיאולוגיה 837654.5מתלקת
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תד".ים< ".קלים 08>$1>באל3י הנסכים כשנת התקציב חוק

: סוניף

האזרוזי הל נ. המי תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
י בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

ארכאולוגיה מתלקת 94 36568694.5

לארכאולוגיה אמרכות 94 27

הדתות 1893מ0רד

הראטידתות המורד 94 381683

אמרכלותדתות 94 2931

הע1ודה 3,0513093מווד

הר*ו!1י^1ודה. המטרד 54 303,6483093

לע1ודה אמרכלות 54 31. 403

הש01וקה 6893יתדת

תעסוקה למכות 34 329093

לתעסוקה אמרכלות 54 33180

הבריאות 48,1933,74831,72810.3מגורד

הראוובראות המוורד 94 3443,3693,74831.73810.5

אמרבלותגראות 54 355,834

תוותה 13,7411089מטרד

רותה המטרדיהראטי 34 3613,918839

ווזה רו  אמרכלות 54 37 83339י

הגויכון 3041מטרד

הראטיטיכון המוורד 54 38

ן לטיבו אמרכלות 54 39

195

109

1

5,03353914מע"ג
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ודרשים) שקטים >באל3י 1900 השפים לו*נת התקציב ק תו

. סעיף

האזרחי הסינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

מע"ץ הראווו המורד 54 403.87137514

למעץ אמרכלות 54 411.151350

המדידות מתלקת 3793503י

הראטימדידות המטרד 34 43. 3183503

למדידות אמרכלות 54 4361

התקלאות 3,9134499ממד

תקלאות ראטי מטרד 54 443.9984499

וזקלאות  אמרכלות 54 45915

המיס 10.5053מוזלקת

ראטימיס מטורד 54 4610.5033

המגע שמורות 383מוזלקת

נוגע וומורות מווללזל 54 48383

והתעטיה המסחר 7102מטרד

מסו"ת  הראט המטרד 34 506502

למסו"ונ אמרכלות 34 5160

מכרות 481מוזלקת

מווצגות וריטו פיקות 34 53481

וענ"רות 1541מ8וד7

תיירות  הראט המטרד 34 541041

אמרכלות/לתיירות 34 5550

והתטתת האנרגיה 1412מטרד
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חדשים) שקלים (באלפי 1986 הנסכים לטנת התקציב חוק

סוגיף:

דחי 7 הא הל נ המי תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להר;וו

שיא
אדם בוז

תטמל מחלקת 54 561002

לוזטמל אמרכלות 54 5741

הראשיתוז1ורה המטרד 54 581,3251,0668

אמרכלותתתבורה 54 59379

התקשורת מוגד 3,753314ל י

הראטידואר המטרד 54 603,421214

אמרכלותדואר 54 61332

טלקומוניקציה 3,8956522לא

הראטיטלקומונלןניה המטרד . 54 623,006652 2

אמדכלותטלקומונקצה 54 63889

הרכוט 1ג הממונה לב
והננווט 1,55830הממטלתי

נםז"ם ומטרדים הנהלה 54 64
97430אכוםרופוס

, אמרכלות 54 65

היביטווו מחלקת לג

וי584

בטווז המטרדהראש 54 66

וטמרון יהודה מינהל 35
פיתות 57,1821,460תקצ1

א7ר1וי מנהל 5,97613,037פיתות

אזרתי נהל מי פיתות 55 015,97613,037

לרטויות ומענקס ;9הלוואות 1261,086
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חדשים* ".קלים 88?1>באל3י הכספים כטנת התקציב ק תו

: סעיף

הא7רוזי הנוינהל תקציב 17
הוצאה

םזח.ניח. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

לרשות ומענקים הלואות 35 13
9,1361,086מקומיות

סם גתי 12,7164,997נ"ת

ספר בתי בנית 33 342' 7164, 997

ארכאולוגיה 433פיתות

ארביגולוגיה פיתות 35 36423
ו.

הבריאות מערבת 83915,210'14פיתות

בריאות  פיתות 35 3414,83915.210

0עז מוסדות פיתות

סעד  פיתות 55 36

כביטיט מערבת 8,691פיתות
גיי

בביטס פתווו 35 408,691

מיס מ3על 4,346פתווז

מיס מסגל פיתות 35 464,346

טבע טמורות 153פיתות

טבע  טמורות פיתות 55 48155

לתעו1ויה פיתות 109הלוואות

לתעשיות פיתות הלוואות 55 50109

מתצבות פיתות

מוהנבות  פיתות 55 52
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תדשים< ".קלים 88ק1>באל*י הבבונים כשנת התקציב ק תו

סוניף:

האלרוזי הל נ י הם תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ה1דו1מל רוה 1.874374פיתות

הוח1מל רגת פתווז 35 561.874374

ציבורית תתגורר. 543פיתות

ציבורית תתגורה  פיתות 55 58943

דואר בתי פיתות

דואר בתי פיתות 55 60

טלפונים רומ 6.0835,106פיתות

הטלפונים רוק פיתות 55 626.0835.106

לאומ"ט גנים .43פיתות

לאומ"ט גנים פיתות 55 7743

בדווים 543קבוע

בדואס קבוע 55 78543

םזות  להתיקרוות 1.715רזרבה

להתיקרות ר7רבה 55 99
1,715בכיתות

האזרוז נהל המי תקציב 64
עלהרגל רצועת 111.9047,74582באיזור

האלרתי המנהל 4,178362.832מטר.

הממנול מטה 64 017972825

ברצועה 1113.1 64 021.678

ההסגרה אגף 64 0317154149
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תדשינז) שקלים (באלפי 1900 הנסכים לשנת התקציב חוק

: סו1.יף

האזרחי ינהל הם תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

אמרכלות 64 041,5321,858

סטטיסטיקה 46740מטרד

מרכ7יי0 ו8רות0 64 05
427(סטטיסטיקה)

אמרכלות 64 06. י 4040

6,419רזרבות

מוקפא מקומית ר7רגה 64 076,419

האוצר 1,4901.0799מטרד

ראנוי מטרד 64 081'3098969

ראט מ6*ד אמרכלות 64 09181181

רכווו ומס הכנסה 8002043מס

ובווו ומס הבנסה מס אגף 64 10675792

הכנסה מס אמרכלות 64 11125123

והבלו המכס 1,63884513מטרד

והבלו המבס אגף 64 121,35055713

מנס אמרכלות 64 13288288

הרבב 1י3מנהל

הרבב מנהל 64 14391

המנגנון 912164522מטרד

המנגנון מנהל 64 י15 845163852

מנגנון אמרכלות 64 166767
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"דשים) שקלים 1955>באל3י הכספים. כשנת התקציב חוק

סעיף:

הא7רוזי הל ב י הם ת.קצ.יב 17
הוצאה

םות.נ הוצאה
בהכנסה

הרשאהית
להונחייב

שיא
אדם כח

פנימי מנלך 197532מורד

64 פנימי17 1443מ1קר

64 אמרכלות18
נניס 5353ממןר

נמזה לדו 348מטרד

64 והננטיה19 ה1טווו 265קרן

64 83אמרכלות30

הפנס 2,36436986910מורד

64 ראווי9ניס31 1,58515944810מוורד

64 176176אמרבלוונ3ניס33

64 כגאות33 358110וורות

64 אוו34 כיבוי 245345אמרכלות

המו9טי0 2,1331801מורד

64 מ31טים35  ראווי 2,003601מודד

64 130130אמרכלות36

ותזרגות התנוך <29מורד 5991,2352.7153

64 ווינון37  ראו1י 28,9141/3392,0303מורד

64 685685אמדבלותוזינון38

רגיל 3לטס ווקלס 290וננך

64 מליט39 ווקוס ראווענך מודד
ס

64 290אמרכלות30
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חדשים) שקלים (באלפי 1999 הכספים לשנת התקציב תוק

: סעיף

האדרחי הםינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הדתות 1,142511מטרד

דתות  ראטי מטרד 64 311,0911

אמרכלות 64 325151

ואנרגיה 2601771מטרד

אנרגיה ראטי מטרד 64 332081251

אמרכלות 64 345252

ת1ע0וקה 6311371122מ*רד

תעסוקה  ראווי מטרד 64 394681372

אמרכלות 64 36112112

וויתופיות אגודות 64 3721

העבודה על פיקות 64 3830

העבוזה י1,186273249מוווד 2

מקצועית חגווז^טרה מטרד 64 391,0782731412

מקצועית הםווז; אמרכלות 64 40108108

הנריאות 38,3302,77220,3416מטרד

ואווי מ1וד 64 4136,1102,77218/1216

אמרכלות 64 י.432,220 2,320

ובלבלה תכנון 62038ענך

"ת תו ראווי מורד 64 43582

אמרכלות 64 443838

ובנוחו מ0ק 773572מטרד
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חדשים) שקלים (באלכי 1983 הכספים לטנת התקציב ת1ק

סו1.יףי:

האזרחי הםינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא .

אדם בה

ובטחון ממק ואטי מורד 64 45314■ 113

אמרכלות 64 46459

הרוותה '10/375483מ*רד 3504

ראוו מ*רד 64 47797394

צעירס 110דינס מוסדות 64 4817374

לגלקקס תמיכות 64 497>311434

קהילתית ועבודה ו1קו0 64 501.348373,189

(4) ברצועה מכתנס 64 5158231370

אמרכלות 64 52364364

תוקלאות 3.3991,4365105מ*רד

התקלאות מ*רד 64 531.8683851375

ורקוס הדברה אגף 64 54338831

הזד פר בקורת מחלקת 64 55153

ווזקלאות מיס סקרי 64 56.706770

אמרכלות 64 57333303

והתעו1ה המקור ■26955מטרד 1

מס"ת הראמי המטרד 64 583141

אמרכלות 64 595553

תזוזברוה 9394333483מ*רד .

תתבורה הראנו* המוורד 64 603744331093

אוח"ס וורותים 64 6137953

אמרכלות 64 63186186
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חדשים) שקיים 1908>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

יף: .00
מותניה. שיאהרשאההוצאה

אדנזלהתחייבבהכנסההוצאה כת
הא7רחי הםינהל תקציב 17

מדידות 3551411מטרד

המדידות מחלקת 64 6321841

מדידות אמרכלות 64 64137137

ציבוריות עבודות 2152.1136משדד

ראט מטרד מעיצ 64 65112.1196

מע"צ אמרכלות 64 6624*

התקטורת 1,1503303מטרד

הזניקטורת מטרד 64 671.016%13

תקטורת אמרכלות 64 68134134

טלקומוניקציה 2.6846521.113מטרד

וטלפון הנזסה שירותי 64 693.415632843

הנדסה אמדכלותוורות 64 70269

נכסים 661653736מודד

ראטי מטרד 64 71303.10156

ומלאכה תעטיר. מרכ7 64 72.44

אמרכלות 64 7335811358

ה3תו1ומנא"7 תקציב 6535.033101

טונות נתווו 3.0664.389עבודות

שונות פתווז עבודות 65 013.0664.369

מקומיות לרטוות 11,96630.648מענקים

559 ■ 20.6.1988 התשמ''וו, בתמוז ה' ,105 תקציב חוקי



וזדשינז) שקלים >באל3י 1988 הכספים לטנת התקציב תולן

טע

17

יף:

האלרווי הםינהל תקציב
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

מקומיות0765 ליטויות 11.96630.648מענקים

רוותה פיתות

הסעד1265 מוורד פתות

תקלאות 6464פיתווז

התקלאות1465 6464מטרד

וזנון 3.4764.834פיתווו

התנון1865 מוורד 3.4764.834פתות

בריאות 4,7155,150פיתות

הגריאות3265 מו1רד  4,7155.150פתווו

ותוותת תכנון 4,23716.296פיתות

1ר<:ו<1ד;2465 וומותית 4,237%16.2תכנון

טלקומוניקציה 1,5581.558פיתות

הטלפונים2765 חות 1,5581.558פתות

לניתווו 2,061רזרבה

פיתות2865 להתקרוית 2,061רלרבה

פליטים3065 3,890101>ויקוס

מנא"ל66 הכנסות ()117,085תקציב

הכנסה מס ()27,263הכנסות

ומ0רבו01668 מ0הכנסה >)37,263אהף

מכס ()27.440הכנסות
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חדשים< שקלים 88י$1>באל3י הכעכים לשנת התקציב תוק

: סוניף

האזרחי הל נ י הם ת.קציב 17
הוצאה

םותניונ הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

66 וגלו03 מבס >)37.440מטרד

נק031ס ()3/907הכנסות

66 המטפטס03 <5ממרד 907()

צנא"ס 03101 בתי '4הכנסות 149()

66 צבאיים04 מט3ט >)4.149בת

וקזגורה ()10.619הכנסות

66 ת11ובורה09 >)10.619מטרד

תקשורת >)207הכנסות

66 התקשורת06 >)307מטרד

נבסס >)438הכנסות

66 נבסס07 ()438מטרד

טלקומוניקציה ()5,337הכנסות

66 טלקומוניקציה08 >)5,337מטרד

אוצר ()967הכנסות

66 האוצר09 ()967מטרד

בניס ()15,313הכנסות

66 ו3נס10 ()15,313מטרד

בריאות >)17,437הכנסות

66 הבריאות11 ()17,437מטרד


תנון ()1.436הכנסות
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חדשים) שקלים (באלכי 88ק1 הכספים לשנת התקציב תוק

: סו^יף

האלרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותגיה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

66 תזינון13 >)1,456מ*רד

מדידות ()178הכנסות

66 מדידות13 ><178מחלקת

חנות >)355הכנסות

66 הדתות14 ()333מטרד

עבודה >)83הכנסות

66 מקצועית15 ()83הסודה

66 מסו"ת16 >)36הכנסות

ווומדון68 יהודה >)306.086הכנסות

אזרת נהל י >)1,397נו

68 א7רת01 נהל >)1,397מי

>)4,386אוצר

68 >)4,386אוצר03

והבלו המכס ><151,134אנך

68 ()151,134מכס11

רבו0 ןמס הכנסה מס >)80,144אגף

68 ()80,144מיסיס13

68 ()3,340פנ130

()8,168מונטיס

68 >)8,168מו3טיס17
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חדשים< ".קיים 80ק1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

\

ף: י סע.

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

>)3,978מקרקעין

68 ()3,978מקרקעין19

ארכאולוגיה

68 ארכאולוגיה26

()24.268בריאות

68 ()24.268בריאות34

>)14,206תתבורה

68 >)14,206תתבורה58

>)710דואר

68 ()710דואר60

()12,004טלפונים

68 ()12,004טלפונים62

נטוש ממנולתי >)3,351רכונו

68 ()3,551אפוטרופוס64

ניבו"ט69 קרן ()51,755הבמזות

69 "ס01 ניבו נקןרן ()51,753הכנסות

.
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חדשים* ".קלים 88'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

םקוםיות יות. רשו 18

370,660

368,834

313,968

33,331

21,033

201,836

42,688

159,138

מקומיות ר18ויות 18

מקומיות 5ד18ויות מענקים 01

לחוויות נלל"ס מענקים 01 01

מיועדים מענקים 01 04

טאנן פעולות 01 06
בהכנסות כלולות
מיועדים מענקים

למענק ר;רבר. 01 07

הכנסה תמורת העברות 02

במיוורן כדטויות הענרות 02 01

מענק דדן העברות 02 02
הפנים מגורד

ר7רבה 02 99
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חד""ים) ".קלים 88?1>באל3י הנמנים לשנת התקציב ק תן

שיא
אדם כ1ז

^רשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

והפיתוח המדע םשרד 19

53

53

53

40

368

30

30

338

338

6.230

3,266

3,391

675

3,954

489

565

1,900

והפיתות המדע מ8ד7 19

והפיתות המדע מטרד 01

והפיתות המדע ממד 01 01

המדע אגף 01 02

הפתות אגף 01 03

אמרכלות 01 04.

למו"נ הלאומית המועצה 03

מרכ7"ם טרותס 03 01

אמרכלות 03 02

1"ל גאגודיס תברות 03 03

נתמכים גופים 03 04
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חדשים) שקלים (באלפי 1985 המוני.ם לשנת התקציב ק תו

: ף סוני

ת. בו הונו ו החינוך משרד 20
הוצאה

תניח גוו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והתרגות ומינון נ!1ורז 203,433,28357,7732.169

מטה יוזזות 2191,067141

הדובר לו1ום7 פעולות 21 02581

תזטוב פעולות 21 03901

הסרקס וגרות 21 04343100

מיכון 31 056,31630

המרכל הורס ועד 21 06149

וסטטיסטיקה מתקרס < 21 071,585

ווראל פרסי 31 08213

המלחז יהדות מורוות 21 091,349

בוזנון וולמות פעולות 21 10
ובתרבות טכנולוג 4,578המדע

הדתי הוונון אגף 21 111,90531

במערםל ולמות וי פעולוון 21 12
נון 2,473הווי

טונות לפעולות רלרבה 21 132,791

ותרנות לתגוך הקצבות 31 14
ס גור ועדת הוזלנות לפי

עלבונות לעננ

להתקרוות רלרבה 21 2067,878

משדד ועובדי אמדבלות 2375,8494791.666

ממד עובד 22 0146,7961.666

והדרכה הוהלמות 22 031,416

הנמורד אוזלקת 22 0419,96314

פרסומים 22 0517813
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תרשים) שקלם 60'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ס0.יף

והתרבות הוזינוך םשרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא.
אדם כת

במוסדות ובטיוזות בטתון 33 06
3,761ווינון

ורבוט תלמידים בטות 33 073,735450

מורים מנהל 3379,0456' 887

וודוונ תנאי 33 013,864

למורים מיותדות פעולות 33 036315

למורים תנסציס 33 03795

גדטויות וזינוכאם 33 04547

מורים להם1ח1 מוסדות 33 0564,4906/730

לתלמידי מותנות הלואות 33 06
3,887סמינרים

פדגוגיות מרכזיות 33 0739943

וגננות מורים השתלמות 33 083/51337'

לעו"ה עיון וימי קורסים 33 09
0?939בכירים

פדגוגיכללי מנהל 34151,9601,877

ווזה ורו וזינון ו1רותי 34 0311/81883

תוכניות המקצועות הוראת 34 05
ויוזמות 3/03475940למוזיס

הזדו7י מזנון פעולות 34 06300

הער1י טוינוך פעולות 34 0765

פסיכולוגי וודות 34 087,60411

עסיהגו"נט פעולות 34 09416

מיותדות תמיכות 34 1038

פדגוגי ע>ר כת 34 118/948
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חדשים) שקלים 85'$1>באל3י הכספים כשנת התקציב ק תו

. ס1ניף

והתרבות. החינוך סשוד 20
צאה הו

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

תותלמות ומענקי קרנות 24 1279.244

פורמאלי לא וזינון 34 1418,915157

מבוגרים וונון 24 166.671868

וו7נ1ות תוכניות 34 173.126300

ני עציו תפקיד וועות 24 2011.881

יסודי קזק וונון 35143.357

ווזה ורו נון ת וורותי 25 025.118

מניס אנוכול 25 04243

יסודי קז0 םוינון פעילות 25 05140

וזובה מני 25 1059.546

וזו1ה טרום גני 25 1178.310

יסוד תנון 36731.08486

. ורוותה חינוך וורות 26 0217.808

תוכניות המקצועות הוראת 26 05
ויולמות 8.09386400לימודים

סודיים תנון מוסדות 26 07
יהודיים 134לא

התנון במערכת ע7ר טרותי 26 09100.732

, יסוד תקןתינון טעות 26 11
644341 ת וקומי רגיל

632479 476.615תוומ"ט

מיוחד וונון 26 13127.437

נניס מתו ילדים 26 1526550

יסוד על וזנון 37733.35331.61753

ורוותה תנון וורותי . 27 026.7132,000
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חדשים) שקלים >באל3י 1989 הכספים לטנת התקציב ק ווו

סעיף;

והתרבות החינוך םשרד 20
הוצאה

מותנית, הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

וזט"ב תקן טעות 37 03
164540 תטמיית
154743 147,878101000ת88>"0

בתט"ב עזר וורות 37 0428,691

תוכניות המקצועות הוראת 37 03
ויוזמות 10,3381,430לימודים

ומדע טכנולוג וונוך 37 0613,363

תמיכה מ תנון 37 07
3,809וה0ת1נ13ת

ים מבואות הימ 1הייס 37 08
תלמידים 530 2,3611,88633תו6מייז

יסודי על לימוד שבד 37 09
בבתי"ס 475,1894,600ותמיכה

המזינות מתללזל 37 105,36013,190600

לתלמידים ומענקים מלגות 37 113,84311

העל ועןנון ועידוד קילוס 37 13
תיכוני והעל 33,366יסוד

נורמלי לא וזנון 37 149,377

מחונן בנוער תמיכה 37 13
הע"0 נון 1,436380בווי

נון בתי יוזמות פעולות 37 16
וטכנולוגי 10מזע

התו8נות וזינון 38158,7014,133311

מרכי"ס וורותים ניהול 38 011,60354

אמרכלות 38 03

ומזכירות וורתס 38 054,317

מורים והוראהטכר חינוך 38 06
11018 35.593 34,373ת9נ>"ת/0
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חדשים) שקלים (באל3י 1988 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוניף

והתרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

םותבית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להת.ח

שיא
אדם כח

ספד בבתי תמיכה 28 08
ואלור"ם 15.585פנמורס

בימה הנ>1ק1לתי ביהס 28 1017507

0*1 עין הממוולתי ביהס 28 111.29295239

אוול הממוולתי ביהס 28 12
וצמן '1.2081הנוויא 27143

בדור הממוולת גה"ס 26 131.3391.29435.5

נתן ד המ1קולת ביהס 28 141.24052325

ברמה ממוולת ב"ס 28 15177338.5

מוודרות ופעולות ולמות 28 16301

ומקצועות התקלאות הוראת 28 17
2.617נוסרס

ובתיס נוער מרבל 28 18
עו1דס 9,137לנעריו!

טכווז ופעולות עלר וועור 28 192.227

יסוד על לימוד וובר 28 20
77.308ותמיכות

םזינון ויוזמות פעולות 28 21
תזקלא, התוובות

ו01לורי המדעי הטכנולוגי

לתנקרויות רלרגה 28 404,761

תינוך מוחלקות, הסעות. 29
ומום 131.9103.083עצמאי

מותלקם י8ובס 29 033,267

הבניה על ופקווו יעוץ 29 04
120במערבת

תלמידים הסעות 29 0358.8563.063

לםג"ס מורים הסעות 29 063.575
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חרשים) ".קייס 1968>באל3י הכספים לוטנת התקציב ק תו

: סעיף

והתרבות החינוך םשרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

עצמא ך נו ת 39 0848.639

העצמאי החינוך פעולות . 29 0*9 7,393

אוזר מוכר (וינון 39 109' 171

בארץ יעקוב בית מרכז 39 11
263יטאל

יעקב בת למכון מרכ7 39 13
וכתות סיוע 707למורות

תרבות 3182'0771' 338

מדע במוסדות תמיכות 31 03
ואמנות 41.134תרבות

לתרבות הציבורית המועצה 31 04
393ואמנות

ואמניס ביוצרים תמיכות 31 03431

במתנ"0ס תמיכה 31 0617,253

צבורות ספריות 31 073.346.

תורנית תרבות 31 033.3533

"הזדקרו מבוגרים תנון 31 09
ופרקומיס 311144תבניות

הלשון והנחלת אול3נ0 31 109.3131,180

ותפרות עתיקות 31 11
1,90111ארכיאולוגיות

תוץ קטר 31 131,368

לעס ויהדות תורה 31 132.332

המעיין אל 31 141,830

הספורט רשות 3316,34743

בם1יה"0 גופני ן תינו 32 031,14311
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חדשים) שקלים (באלפי $1'68 הכספים לשנת התקציב תוק

. סו1.יף

והתרבות החינוך םשרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

מרבל"ס וורותם 32 03111

ומאמנס מדריביס הם1רת 32 042.503

וארו01 סנורט נ>מ1לי 32 05
'12.791323מרבל"ס 500

וונוכת טלולה 3311.5886.870184

אדם בוז 33 015.831' 400184

והפקות טלויליה תכניות 33 022.0815,870

טידור הוצאות 33 0361815

אמרכלות 33 042.668585

לת1יקרוות רלרגה 33 40390

והסברה מרכז 348.6781' 22955

אדס בוז 34 011,17855

וקברה פעולות 34 02583385

ממלכתיים ארועס 34 036.154765

אמרכלות 34 0476379

מווודם מענקים 356.634

בבל יהדות מורטת 35 01.70

הגיטאות לוולמי בית 35 0270

מרוקו יוגא 1רית 35 0370

תריך מו0ה ד 35 04150

ברל 1ת 35 09620

.נדל 1ת לאומנות מחנ7 35 06380

כורדיסטן יהודי ארגון  35 0745
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תרשים) שקליזז >באל3י 1988 הכספים לטנת התקציב חוק

: סע.יף

והתרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהככסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

35 ספיר08 ע"8ו 160המדרטה

35 אלון09 יגאל 100בית

35 טדת10 מונה 50מכון

35 אתווה11 70מכללת

35 לונסון12 40גית

35 לבון13 65מכון

/ 35 היגון14 ע"ווו כי נו וו 30מוסך

35 המערבית13 העדה פיועד

35 ה30רד160 עדת 13ועד

35 עמל17 תינון 100רטת

35 איוזוד18 35הננתריס

35 האוהלים19 30תנועת

35 הנוזל30 30עמותת

35 ולדות31 10 המרכז הארכיון
היהודי 15העס

35 טל32 7כרר. להגצתת העמותה
מאיר 100גולדה

35 אבות33 30ברית

35 יהדי34 0ל אחנת התאוודות
30גרוזיה

35 צפת35 המאר 35בת

35 רונין36 50מדדטת

35 אנעל37 40מדרטת

35 בנית38 תי3ה אוניברסיטת
סטודנטים 130מעון

35 משואה39 30מוסד

.
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וזדו1וים) שקליס (באלפי 1983 הכספים לטנת התקציב חוק

: סו4.יף

והחרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

מובנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו בת

35 60אוהלו30

35 וצדכנ31 מעט לסיוע עמותה
גראילן 30אוניברסיטת

35 קהילת33 לתאטרון 30העמותה

נוער לפעולות העמותה ^ 35 33
ובקהילה 130!ז1רה

35 בית:"נ34 להקמת העמותה
גילה פעולה 50ומרבל

35 אופקים30 50עמותת

35 הודית36 לאומנות המדבל
ירוטלס 33אוניברסיטת

35 תנועת37 לתנון 100האגודה

35 וועד38 30עמותת

35 תנועת39 בערב בה"ס
30העבודה

35 צךון40 ליהדות עולמי מרכז
80אפריקה

35 אלעלר41 בן ע"ט .131המדח!ה

35 יטראל43 ארץ 36מחומ

35 ודאל43 ארץ 43מבללת

35 ירווןוליס44 לאומית 43מ7דו1ה

35 הבט45 ע"וו נוער 80מרב7

35 המ1ותדות46 33וזידון

35 ביתיר47 טלטון 248עמותת

35 האצ"ל48 97מולאון

35 זיבוטינסק49 318מבון

35 הגדטזניס50 33מוליאון
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חדשים) שקלים (באלפי 1989 הכספים לשנת התקציב ק תו

: ף י סוג

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

33 ע"©31 ירוטלס מדדטת
333זיבוטינסק

35 האוגז?33 .רבעון 32

33 התודעה33 לד3צת עמותה
313הלאומית

33 תדגות34 להפצת וזותסעמותה
בת"ר תירות 33במשק

33 120היקב33

33 "הדריי36 33מועדון

33 תרבות57 מרכל 194סקו3

33 הלאומי33 המונה הלאוס
תרבות 194מועדון

33 1ז7קה39 ליטראל האגודה
33ובטוודה

33 והדרכה60 תר1ות "תול"
65לעצמאים

33 מור8ונ61  1ו1ור0
23ל'גוטינמן

33 ווטמונא63 לתרבות 313האגודה

33 אצ"ל63 !ו"ל 30ברית

33 העמל,64 במגדל אור 43מגדל

33 י88אל63 331אוחות

33 כהנוז66 עטרת *33עמותה

33 (קתי'גג)67 דוד רמות
גת ,33קרית

33 ציון68 23הדר

33 כלוב69 33מוסדות

33 33סדיגורה70
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חדשים) שקלים (באלפי 8םק1 הכספים לשנת התקציב ק תו

. . סעיף:

והתרבות הוזינוך םשדד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתווייב

שיא
אדם כת

35 וזרות71 י ממן בתייר מקהלת
32בתייר

35 .בדלית72 לדרוזים לבנס ד
כרמל 32אל

35 יאיר73 ע"וו סםיס, 65הוצאת

35 בי"ס.74 חב"ד. מוסדות
תבייד כפר 8מקצועי

35 באר10ע73 וזב"ד 8מוסדות

35 נטת76 תב"ד .8מוסדות

35 ווילנה77 עייט לאומית מדרוג!
יוסר 30גן

35 ותרבות78 לוזינון מרכז
לאומית עוגדס 15הסתדרות

35 סטולן79 קרולן מוסדות
ברק 8גני

35 לאומית80 לתרבות אגודה
ברק 8בני

■

35 ציון81 מבטרת תנון 10קרת

35 נבורנא82 מרדכי י3מאמר

35 *רכיס83 להטחות אמותיו
לאומיים 5יהוד"ס

35 וותמט84 ונוזקני 10עמותת

35 נון83 ת מוסדות רמנ
ערד 5תורני0

35 ירווולט86 אתיסו 5אגודת

35 ד7י<ג87 זוד הנו/גר 150נט

35 טל"83 "בולה 30עמותה

35 תייא89 לבנים אבות. 35מורשג
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חדשים) שקלים >באל3י 1933 הכספים לשנת התקציב ק תו

: ף י סע.

והתרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו בת

וזברתית הנוצרית הליגה 35 90
נצרת 54גישראל

הרו7יה וצאי ברית 35 9124

17ולון ים יורדי 35 9334

עתלית מתנ"ס 35 9340

1ןרוצי0 יד בי"סתכון 35 94
33טבריה

לתולדות המן7יאון 35 93
הדרה 32הגילו"ס

טכנולוגי תבון בי"ס 33 96
חווגות וולמר. 22בית

סלבד נט 35 9738

הן רמוז לתכשטנות 0"1 35 9331

צעיר מכבי 35 9931

מיווזדיס מבנקים 361,434
.

אמריקה ציוני 1ית 36 0139

וזפמן ע"ו8 קרןיהמילהות 36 03
הרואה 52כפר

ותיק של המילהות קרן 36 03
הליברלית 40המפלגה

אמריקה 1ת 36 0433

7"ל א"7ן דוד עמותה 36 03
נו3ליס< (הנצוזת

עתלית ווקלאת אגודה 36 06
מחר אזרחי מועדון

15

30

ונוער לילדס תאטרון 36 0743

ע7רה 36 0843
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חדשים) שקכינו >באל3י 1950 הגננים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

והתרבות החינוך טשרד 20

42

738

30

200

10

30

50

30

טכנולוגי נמעי מועדון 36 09
הלבה לבעיות

לוגם ויהדות תורה 36 10

פרדר דיר ע"ט מכון 36 11

הרדן עמק קרן ועמותת 36 12

רותם עו7ד עמותת

לה1ה

ערביתהודוז עמותה
ערבית תודעה להפצת

36 13

36 14

36 15

אדס י ת להצלת עמותה 36 16
בנגב י
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חדשים) שקלים >באל3י 1939 הכספים כטנת התקציב חוק

: סעיף

גבוהה השכלה 21
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

גבוהה21 587.166הטבלה

בלל01 פעולה 1,75$תוזוס

01 לתכנון01 הועדה נהל מי
;1ולתקצוב 975

בתקציבהמוסדות02 הטתת
גבוהה 495,996להטכלה

03 בתקציב01 הטתתפות
481,496האונברסטאות

03 מוסדות02 בתקציב השתתפות
להו11בגד. לאאונ1רסטאים

14,500גבווז;

03 בפעולות■ 57,395ה108תפות

03 שונות01 מולך 7,400פעולות

03 אקדמיות04 קזס 2,120מכינות

03 לסטודנטים07 הסיוע 11,640מרכז

03 מקבילות08 36,133הקצבות

מטרדים04 עס פעולות
אתרים כ11,75ומוסדות

04 בתקציב10 השתתפות
למדעים הלאומית 1,000האקדמיה

04 רפואיים11 בנ*ןקדיס 6,400הטתתפות

04 13' חשבונאות בהודאת 130השתתפות

 04 להבומת14 במסלול הטתתפות
נלך. אלקטרו 4,330הנדסאי

להתיקרויות05 20,130רזרבה
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"'"ים) ".קלים 08ק1>באל3י הנסכים לטנת התקציב ק 111

שיא
אדנז כת

הרשאה
להתחייב

ותניח ם הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.ין*

גבוהה השכלה 21

20.120 לתנקרוות ר7ר1ה 05 01
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חדשים) ".קלים 88ק1>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תו 

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

ת. ו דה. לוננייני המשרד 22

360

50

50

42.5

43.5

26

2.360

642

640

2

1.252

37

102

2

886

223

346

178,349

6.632

1,945

4,255

432

27,144

853

20,766

2.298

125

123

104

173

108

144

75

2< 189

171

15

2.131

דתות לעננ מטרד 22

כלל פעולה תוווס 01

ונם 01 02

מרבל"ס וורותם 01 11

אמרכלות 01 12

מיכון 01 13

דת טרות 02

(ובר0202

דתיות1202 מועצות

דת1302 (ורות
מווז7קיס ביו8ו01

רבנות1402

בנ0ת1502 בתי

ומקואות1602 ערובן

עלמין1702 1תי

ואס3לז21021 יצור
זע וז3צ

קדטה<'<22 תמ(1 מתקן

לקראס3102 דת וורות

לזדולס3202 דת טירות

למוסלמים3302 דת שרות

לנוצרים3402 דת טרות

לווומרונס3502 דת טרותי

דת03 והוו ט3ווז
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חדשים) שקלים (באל3י 1900 הכספים לטנת התקציב חוק

סמ.יף:

ת. ו דת. לוגנייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

03 41026ו4כר02

03 והדובה11 389הסברה

03 דתי12 143הווי

03 והריס14 בעולים 13036ט3ול

03 מטליס15 דת נון 283וזי

03 הגולה16 עס 124קטרים

03 יןדוו1י210 652310מקומות

תורני04 ולמוז מזלך 107.0994018הלכה

04 .489טבר02 18

04 במוסדות11 תמיכות
תורנ"ס 93,744.בטיעורס

04 מינימום21 הכנסת ה1טתת
בוללים 5,278לאברכי

04 לתלמידים22 ותמיכות 937מילגות

04 תורנים23 במכונים 1,147תמיכות

04 ומיועצת31 הרבנים לטכות
4240הרבנות

04 ולמולי32 הסברה הדרכה
106יהדות

04 356אמרכלות33

04 עלבונות34 כספי

תורה.1זינון03 לימוד מוסדות
ה3צ21 תורנ"ס, ותרבות
וביינות ויהדות תורה

יי י18ראל 13,913מורטת

05 וזורנ"גז01 ומכונגז יטיבזת
5,913
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וזדשים) שקלים >באל3י 1918 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סעיף

דתות. לו1נייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרפואה
להתחייב

שיא
אדם כת

03 עק1א03 600בנ

05 ולומד03 עובד דת 150נוער

05 דת04 נון לוו '1,574המרכל

05 אמונה05 נטס 300ארגון

05 דתת06 ציונות 100מרבל

05 הראשית07 הרבות 100קרן

05 תורני08 לתיכון המרכל
הנולדת 1.300למורשת

05 המעיןג<0 אל תנון קרן
קהלת"ס תורה מרבל
המלח! יהדות 867למורטת

05 אסרס10 לטקוס המרכל
רווגליס 100מטווזדרס

05 נחלאל11 200אגודת

05 עלרא13 40תנו^ת

05 טעלגיס13 וונוכי 90מרדל

05 בנימין14 ד תנובי 85מרבל

05 נט15 נוב ת מרבל
65אליהו

05 אשר16 בת וונוכ 30מוסד

05 1ינה17 נתג תינוכ 31מוסד

05 הווק18 5לימוד

05 ומפעל5*1 מוסדות התרבות קרן
יתווליס 300דגל

05 קרן20 עידוד יד ממ1ל
תורה לבני 133מילגות

05 ן31 נו הוו לטיפות מרהל
343התדד
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חדשים) שקרים >באל3י 1908 הכספים לשנת התקציב חוק

: ס11.יך

דתות. לוננייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה .

להתחייב
שיא

אדם כת

05 וזמד22 ווזה הנועד .150כ3ר

05 תלון23 הנוער בפד
150תלקאל

05 האגודת24 125הנווט

05 ואמונה25 אמת 50מכון

05 ויל'נץ26 מוסדות 300מתנל

05 מקצועי27 ן נו לוו ממיכל
אגו" 125טל

05 תג"ד29 גג 270ארגון

05 יווראל29 120נר

05 המאווזדס30 התורה מוסדות
גור תקדי 165טל

05 ותסד31 לתנון המרכל
ארה ד 40בא"

05 הזך32 100קול

זת06 23380323.5"10וונוט

06 9,909223.5ו1ם02

06 הדין11 בת 3780הנהלת

06 רבנים12 דן 163בת

06 הדין13 בתי אמרכלות
24הרבניגז

06 ודרוזים21 ווו1י0 דין בת

06 100אמרכלות23

11,032רלרבה07

07 לתנקריות01 11.032רלרבה

מותדס08 175מענקס
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ודדשינו< שקייגז באלפי < 1989 הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדנו כוז

הרשאה
להתחייב

םוח.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף י סונ

ח. ו דת. לבנייני הבושרד 22

15

20

35

15

15

35

15

45

גת הבנסת בת עמותת 08 01
הרצליה ואל

אוהל הבנסת בית י1מותת 08 03
וסף

הבנסת בת עמותת 08 03
30ר אבן

ליהוד דת רווזני מרכ7 08 04
בטדאל כורדיסטן

טבות ידיד אגודת 08 05
ז"ל לוו אריה.ארה גת

הודה טוח8 מרכ7 08 06
תקוה נ ג

גרק בג משה אוהל 08 07

1רק 1נ ושלום תורה 08 08
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חדשים) שקלים 88?1>באל3י הכספים לטנת התקציב שק

: סו1יף

והחוותה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

וזה ו ודו ו ח1.ב7זד. *>טרד 233/809/48263/4803,947

כלל נעולה תחיום 0143'5881,433

מודד מדבלם טרותס 01 10
2,55149ראו1

תקציב תכנון 01 111977

ואירגון מיכון 01 122,46646447.5

לדמוגרנה מרכז 01 13913

ואזרכלים מהנדסים ר*ווס 01 14811393

ודו1דות. הס1רה 01 15452195

אמרכלות 01 1918/942101145.5

גילגרות 01 201,05247

עובדים להבמת מרכ7י ביס 01 26
ה71ברת"ס 1,77164720בודותס

"וו ואו הדרכה 01 403826

בינלאומיים ק*רס 01 415623.5

ציגור מוסדות 01 421732

וווטווס למעוטס טירותיס 01 4328012

ו1רותיס וקידום מתקר 01 5128746

אידס םז לתכנון החוות 01 533538

החט המדען 01 542392

והדדוס יס מ!זו7ית לובה 01 62
וניהול 803.5תכנון

והדרום יס מתולת לובה 01 68
ופקות 2/16297.5הכוונה

והודוס ים מתולת לובה 01 69
65716.5אמרכלות
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חדשים) שקלים >באל3י 1980 הכספים לשנת התקציב חוק

סוגיף:

ווזה האבודה.והרו םשוד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בת

וה1סז:ל ת"א מחולית לטכה 01 72
וניהול 1638תכנון

והמדב7 ת"א ית מתו לטבה 01 78
ופיקוח 3,448136הכוונה

והמובל ת"א ת ל ו מת לטבה 01 79
1,03934אמרכלות

והצפון חיפה מחולית לשבה 01 63
וניהול 1024.5תכנון

והצפון חיפה מחולית לטבה 01 88
ופיקוח 3.616163.5הכוונה

והצפון חיפה מזזולית לטכה 01 89
85925אמרכלות

ונהול תכנון 01 93. 311

במוסדות ומטק מנהל 01 941.3445930

המשרד ה8ותתפות 02
לאומי 3.338.941בביטוח

וטאירס יקנה ל קיצבאות 02 01216.380

לנכים קיצבאות 02 02119307

ילדס קיצבאות 02 03953,972

לאוכלוסיות קיצבאות 02 04
42.058מיוחדות

טונות הוצאות 02 03

רלרגה 02 06103.936.

הכנסה הבטחת חוק 02 07461.363*

בטל לאומי ביטוח שפו 02 08
ביטוח דמי 1,420,674הםותת

מנהל הוצאות 02 1019,251

הייצור במשיכת פעולות 034.092791109
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חדשים) שקלים (באלפני 1906 הנספים לטנת התקציב חוק

סו1יף:

והרוותה האבודה םשרד 23
הוצאה .

םותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

עבודה ת0 03 1057614

וותופי איגוד 03 114226414

במיתות על פיר,ו1ז 03 12
1.61536481בעבודה

תעסוקתית לבטתות יתדה 03 1349363

לפדיון ן גנבו ה*תתפות 03 14
והיצור 1.430העבודה

והכוונה תכנון אדם בוז 0441.5036,21961

בטעת אדס לבת היווידה 04 14
96535תרוס

ודי לאל אדם םז הכוונת 04 15
1,6736510פיתו1ז

נוויס לתעסוקת התדה 04 2238.39318.50015

באדה"ב המודד נציגות 04 23
47291וקנדה

למניעת הלךן המ1ת. 04 26
6,145אבטלה

ת1עסוקה וורות 0525.5386.316697
 /_

ווות מרכזיים וורותיסו 05 17
8976421התעסול^!

תעסוקה (ורות לנכות 05 1818.996564504.5

אקדמאים לתעסוקת המרב7 05 1985843.5

תמלומיס מדוד 05 204/51667

אמרכלות 05 213,8071.03721.5

תעסוקנ ליעוץ מרב7 05 2298013539.5

שיקום 0624.5891.226126.5
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חדשים) "..לים 1988>1:אל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

סע.יף:

והרווחה האבודה םשרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

גמרו:7 מוגגליס ווויקוס 06 19
1,3035שיקום

למוגבלים מקצוע ן אמדו 06 301,729452

בפנימיות נכים סדור 06 21. 1,433160

לווקוס .בסיוע ר.8ותת 06 221,830

הג/טק"ס 06 349,190

בעוור וטיפול שיקום 06 626,2001954

ניב מעון וטיפול יזינון 06 8123210.5

אמרבלותמעוןנב 06 821731

המעון הפעלת 06 8393

סימון סן מעון 06 8442719413

נתניה נבס מעון 06 831,20329843

(34) יילה נכים מעון 06 86645280

מקצועית לך0רר. אגף 0793,1624.166492.5

האגף מנוה 07 0173932

פדגוגיים טרותיס 07 022,0621.03647

מקצוע פקות 07 0357223

מקצועיות גוזנות 07 0477561319

וחומלאם ר18ום 07 03713183

טכנאים הכוורת מטה 07 06
1,22230322והנדסאים

נוער הס1רת מטה 07 17י072,753

אקדמאים וזסבת 07 081,2483

ממוולתלם הםורה י גורב; 07 09
10,2491.418289.5למבוגרים
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חדשים< ".קלים 83?1>באל3י, הכספים לטנת התקציב חוק

: ס11יף

והרווחה העבודה משרד 23
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תוובורה כ"א 07 10
1,99723638אשדוד

למבוגרס קורסים 07 119,933108

. למבוגרים נסיעות 07 121,760

הנדסאיםוטכנאים הכוורת 0713
תלמיד 17,752112פר

בלל נוער הכוורת 07 14
15"ט< 41100)2,621

למתבגרים קורסים 07 139,9683,700

תניכות 07 1614.503

תעו1יתיס סם גתי 07 1714,3947,100

לנוער מקצועי אמון 07 182,541

למפגר הטרות 0858,71619,9011.137

מפגרים אםוון 08 5038011

וגיתי טפול^קהילתי 08 554,423391

במעונות ביתו תוץ טפול 08 56
ופרטיים 20,9342,047ציבוריים

ונהול תכנון אמרכלות 08 5959927

נכות קצבת קרן 08 703682,985

ממשלתיים מעונות 08 71
וטיפול 26,123277909וזנון

ממוולתייס מעונות 08 72
וטיפול 5,463101190אמרכלות .

הממשלתיים המעונות הפעלת 08 7314,100

לת1יקרוות רזרבה 08 76426

פעילויות ויסות . 0915,982"23
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חדשים) שקלים (באלפי 1903 הכספים לונת התקציב ק תו

: ף סוני

והרוותה העבודה םשרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

.א. .כ 6) 09 012,452

להתייקרויות רזרגה 09 0213,53023

ותבדת"ס אט"ס שרותיס 10145,60832,39553.5

מקומיות גרשוות ב"א 10 1333,217

גרעו"מ ומנהל ארגון 10 1483922

ח18"מ ומיכון הדרכה 10 15. 130552

 והמשטח הםט רוווזת 10 32
כלכליות 88תמיכות

והמשטח; הכרט ותת רו 10 24
דיור 878ווורותי

 והמשםזה הםט ותת רו 10 35
וסיוע 10,101107טיפול

 והמשםזד. הםט ותת רו 10 36
סוציאלי 2,167997טיפול

 והמטםזה הםט ותת רו 10 37
וניהול תכנון 6953י

 ולגוש לילד הטרות , 10 38
נת תוץ 59,3417,43629,000טיפול

 ולנוער לילד הטדות 10 39
ו1יתי קהילת 4,0899טיפול

 ולנוער לילד הודות 10 40
וניהול 1175תכנון

תכנון  לזקן הטדות 10 41
14846.5וניהול

טיפול  לזקן הנדות 10 42
ביתי 10,13510,813תוץ

טיפול  ל7קן השרות 10 43
ו11יונ 110,3433,064קהלה

(אימוץ) הילד למען הפדות 10 511,454
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חדשים) שקטים (באלפי 1995 הכספים לטנת התקציב שק

: סעיף

והרווחה העבודה םשדד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

תנים לאימוץ מעון 10 52284

 הילד למען הודות 10 33
אמירים 2856מעון

 הילד למען המות 10 59
וניהול 1024.5תכנון

לאזתז יעוץ לנכות 10 621183

ערר וועדות 10 631043.5

קהילתית עבודה 10 72573

וגיס באתי לסיכול תוכניות 10 731,671

 קהילתית עבודה 10 79
. וניהול 904תכנון

וובונות ווקוס 10 818,5383

להתנדבות התדה 10 947485

מנותק ונוער תקון וורותי 1115.1761.033350.5

נוער .וזוקרי 11 2129

נוער מםזן 11 232045.5

מבוגרס מב!זן 11 2464522.5

לסמיס מטה יתידת 11 252901

 נוער לטיקוס המות 11 33
ממוו10"ו1 ניס 1.32751145.5מסלי

 נוער לוויקוס הטרות 11 34
מקומ"ס 712111מטננ'"ס

 נוער לוויקוס הודות 11 59
וניהול 1662845תכנון

בצעירים לטגול וורות 11 64469375

בנערה כשכול שרות 11 659604
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חדשים) שקלים (באל3י 1933 הנסכים לשנת התקציב חוק

ס11.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

ותניח ם הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

 הנוער וזסות רטות 11 66
םוו00 גת 1ווץ 3,353391,000טיפול

 הנוער ווסות רטות 11 68
וניהול 43319תכנון

 הנוער חסות רטות 11 71
ממטלת"ס מעונות
וטיפול 4,53330186.5וזנון

 הנוער וזסות רטות 11 73
 ממטלת"ס מעונות

ואמרכלות 3,06436.5תפעול

 הנוער וזסות רטות 11 73
הממשלתיים המעונות הפעלת

מותדגז מענקים 13587

31

נעק1 יום מעונות 13 01310

נ0 לדס מוסדות 13 03
45וזירות

ילדים לטיקוס "ממע 13 03
טמיעה 10לקויי

היזם לעידוד עמותה 13 04
170העצמאי

א.נ.לי. עמותת 13 0530

לגרלות נטי 13 0653

חוס לימודי 13 0716

מעלה 13 0854

593 20.6.1988 התשמ''ח, בתמוז ה' 05ו, תקציב חוקי



ו"שים) שקלים 1908>באכ3י הכספים לשנת התקציב ק תו

. יף .110

הבריאות םשרד 24
הוננאה

מותנית הוצאה
בהבכסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות ממד 24 .450.313684.93419.943

בלל 3עולה תוזוס 0139.3412/036466

הנהלה 01 015.15690.

מדכלות פעולות 01 027,1991.190115.5

נתונים ועבוז מיתוווב 01 033.69039

וזולס בתי מתקו! ר7רבה 01 041.534

אמרכלות 01 055.445147.5

אספלך. (ורות 01 11757 67

רוקוזות ו1רות 01 323147717

ופקווד רטו טירות 01 33
ס רפואי 1386.5מקגוו^ות

וסקריס מתקרקו 01 321.5344.5

תרוטני למזע תיזז; 01 34713

רכואית  פרא יתיזה 01 351559

רזרם? 01 404.115

מקצועית הסורר. 049.87261608197.5

חכוורה פעולות 04 02365

סעודי אדס כת הכטרת 04 032.5045534.5

מתמוזיס העסקת 04 081.1365.600

עולים העסקת 04 0953

טינ"ס רופא הבטרת 04 1056

בתכניות הגהתפוות 04 12
766המודד.

צפת לאווות סם בית 04 32188507.5
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חדשים) שקלים (באלפי 1968 הנמנים לטנת התקציב שק

סוגיף:

הבריאות. משדד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בוז

לא1זותתו001 קם 1;ת 04 2455010618

רנטהןרמב"ס לטכנאי גהס 04 35723

ות לאוו ס3ר בת 04 26
תיפה ממטלת ני 40312314.5עירו

 לאחיות ס3ר 1ת 04 29
וזדדה מטוס וג"וו

<

31290.12

עיש לא1זי1ת סט בית 04 30
רעואי ו8ינבורןמדב7

תלאבב ממטלת 63513425.5עירוני

1יה"וו לאתיות 30ד גת 04 34
.תלתוומר 82913325.5

רנטגן לטכנאי ס3ר בית 04 36
תלתוומר 411ביהת

ע"ש לאוזות ס3ר בית 04 40
היבוריס תל 39511212וולפסון

לאוזות סנר 1ת 04 42
הרו3א 618714.5אסף

צרפן הדרכה מרבז 04 4472733.5

ל73וטד3יה סם 1ת 04 46
גס הטו תל הרו3א 397349אסף

אטקלון לאודות סם גת 04 5048310117

א*3ו7 טרות 07
3,510333.11411.383.5בלל"ס

הנהלה , 07 0146918

מרכלות פעולות 07 028439.5

מנקמתס נתיוזוליס ו!רותי 07 09
נ"ס*גקולת"ס 317,683ועירו

אט3ו7 מדות קנית 07 062,198

צ3ז ליו ע"ט זזוליס בת 07 11
( מיטות 335+30)413604
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חדשים) שקלים >באל3י 1958 הכעכים לטנת התקציב שק

ס>ו.יף:

הבריאות. משהד 24
הוצאה

םוונניח הוצ.אה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

/ומונה מן ן י מ תזד 07 127

פוריהטבריה וווליס בית 07 16
מיטות) 182)235330.5

נתיה וזולים בית 07 21
מיטות) 330*17)219639.5

ומב"ס ע"ו! וזוליק גת 07 26
מיטות) 816+90) '1וויפה 6241.535

ממטלתי עירוני תולים בית 07 31
מיטות) 375) 487688.5וליפה

יס, הלל ע."(1 תוליס בת 07 36
מיטות) 348+14)498610.5

עירוני רפואי מרבד 07 41
3ו תלאבב ממטלת

מיטות) 954+77)1' 5241.915.5

ע"וו ר3וא מרבז 07 51
הווומר תל וובא ד"ר
מיטות) 1192+120)2.9122,337.5

ולמזון ו ע"וו תולס בית 07 56
(490+30) גיבורים 2.249890.5תל

להת3ת.הילדוזולון תתנה 07 575

ע"וו בת!זוליס 07 61
טפן הרו3א א0ך

(310+126)2.0141,142

ברזילי ע"8ו רפואי מרבז 07 71
מיטות) 322+40) 2.257660.5אטקלון

טיפולמוולות ווירות י 10
31,97689,9101.772.5ממווגות

הנהלה 10 012257.5

מרגליות פעולות 10 025.4292.338

<0ו3ו7 מרותי קנית 10 03
מיטות 33597.09458,824
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חדשים) שקלים >באלפי 1968 הנספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

רלרבה 10 041,937

פלמן ע"וו תולס בת 10 11
מיטות) 194*8) 17.569313זפר.

גרא0ר3רד0 מרכל 10 31
מיטות) 945 < 17.3512,348491ונה

נתניה גריאטרי מרכ7 10 36
מיטות) 603410)5.5931,458306.5

מבבסהלד וורותי 10 37
נתניה גריאטרי 23.5מרכז

למזלות זווליס גית 10 31
בץ ממווגותפרזןז
מיטות) 95*33)3313,343113

וומואל ע"וו 1וולי0 בית 10 34
יעקב באר הרורא
מיטות) 319+8)

' .

11.683354.5

. עיי מכבסה וורות 10 35
הרודא טמוץל ע"וו 1יה"וז

יעקב 11.5באר

ן ואטו גריאטרי מרב7 10 36
( מיטות 304 ♦ 35 )3,7101/541183.5

ירוווילס גריאטרי מת:ז 10 41
( מיטות 80 )58690631.5

הנסו ע"ו! ביתזזולס 10 46
מיטות) 18) 631ירוקלס

י',

16

טיפול ו1רות 13
~ 108,20930.3463.136פסיכיאטר

הנהלה 13 0158537

מרכזיות פעולות 13 033,792

אטנוז 8רותי קנית י 13 0318.24535.494

להתלדוות ר7רבה 13 041,419
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חדשים) שקלים >באל3י 1900 הכספים לשנת התקציב שק

סו1.יף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

נ3ט לתול וזולס בית 13 06
מיטות) 474+90) 11,167374.3מלרע

וגבו הנ3ו!1 לגדיאות תוזנות 13 07
נהרה 133634

לקמים במתמכרים טפול 13 13
וגבו 1635בבהוו

הנפש לםאות תוזנות 13 13
רמב"ס ב"ת יד 1676וזי3ר,על

הנפט לגראות מרבל 13 16
הכרמל טירת

מיטות< 373*56)6' 686313341

בילד לטפול תוזנות 13 17
תיפה .בנוער 1877.5ו

הנ3ט לבריאות מרכל 13 31
מיטות) 634+30) מנוווה 190373403.3'11שש

וזדוה הנ3ו6 ל1דאות תתנות 13 3319317

נ3ס לוזולי ביתוזוליס 13 36
מיטות) 3,733313301.3פרד0ה(393+30

הנ3>0 לגריאות תוונות 13 37
35613.5נתנר.

הנפש לבריאות מרכז 13 36
מיטות) 63><*?3< 13,934969903בתס

מקמס לגמילה מדכ; 13 37
ביפו קהילת מרב; 33333ליד

מיטות) 18) יפו מעון 13 41973

כוללני קהילתי מחבל 13 43
הנפ49פו לגדאות
וס) מטומ 30)1.3433063

הנ3$ לגדיאות מתנות 13 44
דן 31,13335וט

הנמס לבריאות מרבל 13 46
£*7~!ס.< (3/י>^:2 י>%;3. 7,5613933.3%גאר
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חדשים) שקלים >באל3י 1908 הנמנים לטנת התקציב ק תו

: סוניף

הבריאות. םשרד 24
הוצאה

םותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

הנ3ו1ו לבריאות תוזנות 13 48
עקב באר 1426ביה"ת

הנפט לתול !וולס בית 13 51
מיטות) 5,397233194נסצונה>165+60

הנפש לבריאות תתנות 19 52
ציונה 1398.5נס

ארצי הנכון לבריאות מרכ7 13 56
רמלה הסוהר בית ליז

מיטות) 50)79835

נפט לתולי תוליס בית 13 61
(240*30) טאול 4,95289183כ5ר

קהילתיים טדותס 13 62
וואויל ככר תולים 33613בית

(18418) ירוטליס ו מונו 13 632276.5

יס מסמים המילה מרכז 13 643488.5

 נפט לווול תוליס בית 13 66
מיטות) 261420) 5,483180208.5איתנים

קהילתיס טרותים 13 68
אתנס 36713בבהית

הנפש לבריאות תוזנות 13 72
ירוטלם 7 28111.5מתו

הנמו לבריאות מרב7 13 81
מיטות) 210+50) 4,372343173.5בארטבע

סיעודית גריאטרית תטיבה 13 82
מיטות) 60)1,05340

הציבור בריאות טרותי 1653.0364/8662.035

הנהלה 16 013,3599026.5

מדכ7ות פסולות 16 023,4993168:5

למניעת התדה 16 09
קרינה וסכנות אויר 774721828הום .
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"""ים) '"קלים 1988>0.כ3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

הבריאות טשרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

לבדיקות המכון פעולות 16 11
בת"א לנהגיס 30835822.5רפואיות

לבדיקות המכון פעולות 16 12
םזפה לנהגיס 1083.5רפואיות

לרפואה המכון 16 13
0ובובביר 5756230.5משפטית

לתקינה המכון 16 16
רפואה תמר 63644237ומןורת

הציבור 1דיאות מאגדות 16 21
אביב '1בתל 11820735

מרכזית מעבזה 16 22
המומר בתל 91611837.5לנהפס

ירוטלם מדבליות מעבדות 16 261.1502643

היגד להתפתתות המדכל 16 28
? 41117גרוו1לס

צפון מתו7 בריאות ל8כת 16 367,692493320

שמונה קרית בריאות מדכל 16 3852124

ודוה מוזול 1דיאות ל8כת 16 417,609974350.5

היליד להת3תתות תתנה 16 4224510

אלגרבה  מרפאהבקה 16 4342413816.5

מתולתפה אמרכלות 16 45

ו7יא מחוז בריאות למכת 16 463/166505232

מרכז מווו; בריאות לגובת 16 518,249560372

אמדבלותמוולמבל 16 55

0 ל מתו גדיאות למכת 16 562,5397681

ואדיגול קהילתי מרב'ל 16 59

אשקלון מוזול בריאות לובת 16 611,65413878.5

הלז להתפתחות מרכז 16 621428.5
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"דשים שקלים 63ק1>ב*ל3י. הנסכים לטנת התקציב חוק

; סו1.וף

הבריאות. םשרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להח.וז

שיא
אדם כת

ודוס ז מווו בריאות לווובת 16 664,331262171

הילד להתפתזזות מרכז 16 672359

ומעקב ר3ו אבווון 16 7111588

צפון לגגת תלמ"ר 16 8070 905

מרבל לטבת תלמ"ר 16 82983.5

דרוס ל*בת תלמ"ד 16 85129.3.5

למוסדות העברות 19
ציבוריים 53,335רנוא"ס

וזולס בקופות תמינות 19 0136,681

תוליס בגת* תמיכות 19 20
3,419צבור"נז

בארגונים תמיכות 19 30
אזזדיס. 13,186רפואייס

ר7רבה 19 5049

לנתמכים רפואי בטות 21127,77119,164

לנתמכים רפואי בטות 21 10127,77119,164

להתיקרויות רזרבה 3023,645

(1וכד להתקרוות רזרבה 30 105,422

קניות לתזקרויות רזרבה 30 2018,223

5ומ להסכמי רזרבה 312866.5

טכר להסכמי רזרבה 31 102866.5

אווות לתקני רזרבה 323,725664
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חדשים< ".קלים 58?1>באל3י הכספים כטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

נוות.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס11.יף

הבריאות. םשו"ד 24

332

332

287

287

2,600

1.123

6.380

6' 380

226

50

130

40

16

"'31' אתיות לתקני רלרבה 32 20
מוזוזש ה0כם
1987 נובמבר

."3.1 אתיות לתקני ר7רגה . 32 21
נובמבר עד מוקפאת ה0כס

1988

מו^את כללית ר7רבה 33

מול^את כללית ר7רגה 33 01

נ?יו1זדי0 מענקיס 34

בכר ב"וו ידיד אגודת 34 01
סבא

לדן מגוגג גה"וז 34 02

תלהשומד גילה 34 03

אתסמן 34 04
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תדשינז) שקטים >באל3י 1953 הכספים לוונת התקציב חוק

י שיא
אדם בח

ההשאה
להתחייב

מוח.נית הו3.אה
בהכנסה הוצאה

: ף י סוג

לנכים תגמולים 25

60


60

3.5

20.5

8

28

1' 058

1.058

1.043

15

138.851

128.351

56

1,867

2.926

33,943

16.592

69.546

3.921

לנבס תגמולים 25

לנביס תגמולים 01

הנהלה1101

אמרכלות1201

וטקונ2101 רפואיט3ול 1

מלוזמה בנאציםנכי

והאנקות2201 תגמולים
מלוומה בנאציםנכי

רפואי וטקוס טיפול 01 31
הנאצים רזיכות נכי

נבי והוננקות תהמולס 01 32
הנאצים רדינות

להתקרויות ר;רבה 01 34
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חדשים) שקלים >באל3י 1980 הנסכים לשנת התקציב חוק

: ף י סו1.

והשיכון הבינוי משרד 29
הוננאה

ת. תני ו ם הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

והטכון הגנו מטרד 29
88833 833262 £5 33<3£ 6

77,1794801.715

מנ1ה וטרותי הנהלה 0134,140480308

המוח הנהלת 01 013,70030

טכנולוג דע הטנת 01 03170

ציבוריים ווכוניס רטוס י 01 051,570

הקבלנס ר8ק 01 094807

ארגוניות ופעולות מחקרים 01 113,16010

אמרכלות 01 1310,79037

כלליים שירותים 01 157006

נתונים לע1וד הוזידה 01 305,27024

אכלוס אגף 01 216,19022

כלל"ס ווורותס 01 3230011

פעולות 01 3340013

פעולות 01 3989016

פעולות 01 36956

פעולות 01 37894

(ובונות שיקום 01 391,83023

עירונית בניר. הגעלת 0310,730449

ת ו 117 ג 03 0195045

וווירותיס הנהלה 03 031709

ופיקווד תכנון הגעלת 03 052,18041

יווץ פיקות 03 073,130

וווץ תכנון 03 098/170
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חדשים) ".קלים 89ק1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

: סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

בבהינסההוצאה י י אדםלהת.ח כת
והשיכון הבינוי משרד 29

הנסזול הנהלת 03 1122516

אכלוס 03 13855

טכנית מהלקה 03 1586532

ל המרו הנהלת 03 1724012

אכלוס 03 1915014

טכנית מהללך. 03 2192036

המתול הנהלת 03 2341013

אכלוס 03 2565062

טכנית מהלקה 03 271,22037

ל ו המוז הנהלת 03 291259

אכלוס 03 3126014

טכנית מוזלקה 03 3398037

ל המון הנהלת 03 351709

אכלוס 03 371609

טכנית מהלקה 03 3996049

כפרית לבניה נהל המי 05
ת"חוס 4,540122ויסובס

כלליים וטירותיס הנהלה 05 012905

הבניה ארגון 05 0229014

אמרכלות 05 051,6205

גלברות 05 071208

כפרית בניה 05 0930021

תוץ פיקות 05 111,740

וזוץ תכנון 05 134,480
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וזזשיס) שקלים (באלפי 1958 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

והשיכון הבינוי םשדד 29
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

. שיא
אדם כוז

רווולס מתו7 05 15325 13

הנגב 7 נ>וזו 05 1732012

המרב7 7 מוח 05 1938012

והעמקים תיגה מתו7 05 2135015

הגליל מתו7 05 2344317

לדיור 0וב0זה 07

דירה מום סובסידיה 07 03

לעולים סיוע 07 03

ר7ר1ה 0911000

ר7רגה 09 011,000

מע"צ  כללי כעולה תתו0 111,350174

הנהלה 11 0112013

וקלט מיכון 11 0971033

אמרכלות 11 0352670

בספים 11 0655

ציוד ורטוי רוווס מעקג 11 10
13הנדסי

גיס בני 121,050131

מרב7י תכנון 12 0135049

מתו7 ופיקות תכנון 12 0383

ינוינו"ס בנינים הקמת 12 07
והתקנות 800במבנים

כבטיס 1324,300203
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חדשים) שקלים >באל3י 1988 הכספים לשנת התקציב חוק

: ך י סט.
ותניח ם שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההועאה כת
והשיכון הבינוי בושוד 29

מרבדי ומוקד תכנון 13 0110091

טדה ובדיקות תכנון.3קו!ז 13 02
112מוזוזות

כבישים אוזלקת 13 0524.100

ועבודות כביטס הווללז! 13 07
ועבודות <0ז7קה פתות

בטיתות

ו0רותס ביצוע יוודות 14428

א03נאוונ 14 0142

ומוקכס רכב מבני צוד 14 03150

אספלט מנעלי 14 05
3

לתמרורים מכאבה בת 14 0716

מקצועיןס עובדים 14 09192

מקצועיסבניניס עובדים 14 1025

מווזדס מענקים 15179

האכלוס לקדוס האגודה 15 0135

התטבות לקידום הקרן 15 02
מ 144בעי
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חדשם) שקלים (באלפי 1938 הנמנים לטנת התקציב חוק

: סע.יף

ונלייה לקלי11ח. המשרד 30
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

העליה לקליטת מו8ד 3058.7083,903378

כלל כעולה תוןוס 017.51853678

"ובד 01 011.65978

המ1רד הגהלת 01 1156

אמרכלות 01 125.34154

ונסזקר תכנון 01 31153

לעולים מידע 01 32310472

קליטה שרות 0331,491199368

שבר 03 015.030368

והכונתס עולקו קגלת 03 13488

ראגוונ. סיוע 03 133.334

מיותד סיוע 03 141,817

םוינון סיוע 03 151,035

לעוליס 1ראות וורות 03 162.365196

קטישס לעולס וזרותס 03 178,335

לעולס פרויקטים 03 18186

העסקה בקידוס סיוע 03 193,474

עולים בתעסוקת סיוע 03 30
והםווה הקבר. 5,2373גמס?רות

וספורטאים לאמנס סיוע 02 31
134עולס

גדיור סיוע 03 23133

עולים בתעסוקת סיוע 03 33
937עטוא"ס
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תדשים< ".קלים 88'$1>כאל3י הכספים לוטנת התקציב חוק

; סוגיף

ועלייה לקליטת. הםשרד 30
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כוז

בהתו11ות קליטה 02 24316

ותלמיד בסטודנטים טיפול 03
8,56017י8י1ה

שכר 03 1133217

הסטודנטים נהל מי פעולות 03 22
7,803סטודנטים

הסטודנטים מנהל פעולות 03 23
יטבות 433לתלמיד

תםתת קליטה 041,401.3

נהול מרבל"ם וורותיס 04 11
1,4015ומטה

טירה קליטה תוכנית 053,180'3,180

רוותה אחמת יווירה קליטה 05 01
רלרבה  מ8פתות 200709709

מצוקה ארצות י11ירה קליטה 03 02
ממיתות 3002,4712,471

מדענים קליטת 064,57210

נהול מרכזיים וורותס 06 11
23710ומטה

למדענים סוע 06 124,2501'000

למוסדות סיוע 06 1383

ר7רבה 071,931

ר7רבה 07 111,814

מותדת ר7ר1ה 07 ל1211

מיותדיס מענקים 0855
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חדשים) שקלים (באלפי 1955 השכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

םותביח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו*יף

>נלייה לקליטת המשרד 30

15

33

13

5

באנגלית לאונו* ן עתו 08 01
.ק^1ג.טר3ינט

ן צו אסירי עמותה 08 03
המועצות מםית

ן עתו (וראלי יומן 08 03
רוסיה לעול

גרוליה עול ארגון 08 04
ת אטד
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חדשים) שקלים >באל3י 88י15 הכספים לטנת התקציב חוק

, סוו.יף:

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת .

33 מצרכי במתיו" תמיכות
חקלאי ובייצור 750.553סוד

סוד01 במצרכי תמיכות
יסוד 309.000וווות

01 בקר5!014 43.000וזלג

01 0230/. 65.000ביצס

01 92.000פטימיס03

01 30.060לחק*0429

01 ציבורית06 בחזובורה 279.000תמיכה

01 אגד07  פרימה עידוד

01 ה1חומל08 ב01זר תמיכה

והבטחת03 היצור תכנון
לווקגאס 51.397הכנסה

02 1,700ירקות03

03 1,790פרות04

03 67דייה05

02 הודס06

03 מקומית07 3,600תיטה

02 טבונ08 נ7ק 11.30011.500בי0ו1ז

02 םזקלאות09 נות ווו 2,600תמיכות

וקדוס יצוא הסכמי
30,14030,140מבירות

02 היצוא10 לעדוד 760760קרן

02 מכירות11 יקדוס 8,0508.090

ו
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חדשים) שקלים >באל3י 88ק1 הכספים לטנת התקציב לן ת1

סוגיף;

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

02 צעירה13 8080התי*בות

02 ליצוא15 מחקרים 250250סקרס

02 ענכיוז17 21,000311000תמיכות

גלם03 בחומר 20.050תמיכה

03 גמלא01 ומינו תמיכה
המסחר 18,050בוזקבון

03 .מספוא06 2,0003,000

03 המלאי17 להגדלת וזוזר הון

אחרות04 98,430תמיכות

04 הוגלת01 מחירי ה3ר0
17,400גרעינים

04 יה02 בתעש טונות 780תמכות

04 מצות03 לייצור 2,400מקדמה

04 4,250מל"וז04

04 21,000רזרגה06

04 חזק07 במוט 43,000תמיכה

04 הנמלים08 לרווות 9,600ה1ז7ד

המיס06 בנווזרי 71,673תמכות

06 מיס01 למוור האיזון 54.800קרן

06 מפא"ר03 וריבית פחת

06 מיס04 התפלת 3,040מתקני

06 לחק0>ות05 בקולתן 990תמיכה

06 4,060הא1ו7ויות06
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חדשים) ".קלים 59?1>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מות.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סעיף

יסוד מצרכי במחירי ת.סיכה 32

710

1,015

7' 060

גחווות לתוריה מענקים 06 07
מקומיות

מלאכותי גטם 06 08

. מיס למוזיר עתודה 06 09

רלרבה 07

רזרגה 07 01
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חדשים) שקלים >באל3י 1958 הכסנים לשנת התקציב שק

סעיף;

החקלאות. .משדד 33
הוננאה

מוחבית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.חיייב

שיא
אדם כת

קוקלאות משדז 33115.36040.1553.103

כלל נעולה תוזוס 0114.3002.200306

מרכ7"ס ווורותס 01 01. 3,17084.5

1וו"ל וק08י סיוע 01 026303303

ועבוד מערבות נתות 01 03
ניס 5701.60019כתו

ומטל, גנו נכ0ס 01 044,78017030

אמרכלות 01 053,54030

תכנון 01 061,1508029.5

ווקלא פתות 01 07*40017

תוץ סתר 01 0889017

ואספקה מוזדם 01 091806

לתקלאט פעולות 0330.7909.765596

.הצומת ה מרכ70 שרותס 02 012,0703,00091

היצוא על פיקות 03 03

הוטרנרס הטרותס 02 04
הוטרינר 6,1406,600311.5והמכון

זג 02 13800600
ו

33

ו8ס נציבות 02י 143.940185118.5

הקרקע וומור 02 157658026.5

טאן 1ת מתוז 02 1636556

גולן צפת מתו7 03 173451013

עפולה מוזוז 02 18335811

םירזנ ר ו אל 03 193151411
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חדשים) שקלים (באלפי 88ק1 הנסכים לשנת התקציב חוק

: סו1יף

החקלאות. משדך 33
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להת.ת

שיא
אדם כת

(עכו) מערגי הלל מודול 02 2028096

חזרה מחוז 02 214402816

רעננה ל מווו 02 223301011.5

רזווגות מחול 02 23495200■ 20

שגע באר אלור 02 244501417

ירווולנו אלור 02 252021

לחקלאים פעולות אמרכלות 02 263,800

ומקצועי גדחכה טוריו! 0315,2853,570408

מדכל"ס וורוונס 03 019,7671,650354.5

אמרכלות 03 034,360660

למיס ו8זה ו1רות 03 041,1131,26032

גנלאומ לטיתוך ה18רות 03 05
ץ ווו 4521.5והדרכת

מקצועיות ופעולות מחקר 0431,24022,670891

מרכל"ט >1רותים 04 012,670330121

י הצומת להגנת המכון 04 102,900770107

למטעים הנבון 04 111,89571066

וחה לגדול המכון 04 123,9601,400143

ומם לקרקע המכון 04 13.2,35050064

לוזקרגעליח"ים המכון 04 142,20070071

מלון של לאיח0ון המכון 04 152,450900, 83

חקלאית להנזקה המכון 04 161,8501,00058

למתק! חקלאיות וזוות 04 173,8457,600176

מיווודס מחקרים 04 18580

615 20.6.1988 התשמ"ח, כתמוז ה' ,105 תקציב חוקי



חדשים) שקלים >באלפי 88ק1 הכספים לטנת התקציב חוק

סעיף:

החקלאות. םשוד 33
הוצאה

םותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י להתיזי

שיא
אדם כת

קמ"וו .במימון מווקרם 04 197.000

אמרכלות 04 202. 630500

מקצועיות פסולות 04 301,910160

מקצועיות פעולות 04 31
(קמ"ת) וזוץ גורמי 1,500במימון

מועזעס לנוטאס קרן 04 32
והזתה 2,400למחקר

ר.1הת3וות 0530,5501' 950

וארגונים במוסדות הטתת. 05 03660

רגיל בתקציב ה8תתפות 05 04
הטבע טמורות 2,940רטות

תזלטות  למווו1יס סיוע 05 05
רביד 26,9501,950ועדת

תזקלאי למג7ר סיוע 05 06

להתקרויות עתודה 062,900

המוורד תקציב 06 011,945

המווקר מ* מ תקציב 06 02943

טבא תוף מנהל 06 0310

טאבה תוך נהל מי 072952

אטבלות 07 01582

טאבה אלור רחצה תוף 07 03237

.

ו
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^".ים. שקלים 68ק1>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

והתשתית. האנרגיה משרד 34

243

79.5

79.5

29

29

100.5

4

96.5

33

33

184,632

833

833

1/049

712

337

9.522
£<88£

3' 531

2'076

1,455

163

59

104

1/386

1/058

328

3.498

98

26

3/246

128

647

647

297

297

והתוותת האנרגיה מטרד 34

כללי פעולה תוזום 01

מרכז"ס ו1רותי0 01 01

אמרכלות 01 02

עתודה 01 10

תג"ר מנהלת 02

מרב7י0 ו1רותייס 02 01

אמרכלות 02 02

הדלק עגנ נהול 03

מרכלייס וורותיס 03 01

אמרכלות 03 02

האדמה במדע המהך מנהל 05

מדכלים וורותוו 05 01

אמרכלות 05 02

מרכ7"ס טירותיס 05 03

אמרכלות 05 04

טכנולוגי למידע המרבל 10

מרכלס /1דותיס 10 05

אמרכלות 10 06

להתיקרו"ות רזרבה 14

להתקדוות רלדגה 14 01
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חדשים) שקלים 1980>באל3י הנמנים התקציבית ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

דף: סע.

והתשתית האנרגיה משרד 34

183,730

183,730

המסלקה וזטבונות 15
ז*ק מוצר למזר

המסלקה תשבונות 13 01
זלק מוצר למתר
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חדשים) שקלים 88>$1>באל3י הנספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בת

הר?11אה
להומזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סוגיף

אטומית. לאנרגיה הועדה 35

39.648

39.648

39..648

אטומית לאנרגיה הועזר. 35

אטומית לאנרגיה הועדה 01

אטומית לאנרגיה הועדה 01 01
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ח""יס< שקליס 08י$1>ב*ל3י המונים לטנת התקציב תוק

; ף י 110

ה החיטוי ז המסחר משרז 36
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והמסתר התעשיה מטרד 3634,68010,396606י

וטירותיס נהל מי 01
19,304449כלל"ס

מרבל"ס טרותס 01 0111,519449

הסםה מערך 01 02
צ.בור 173ויוזסי

מידע סטטיסטיקה 01 03
960ומיכון

אמרכלות 01 046,185

ה!ור לווםז פעולות 01 07465

התע*ויה עידוד 023,9713' 21627

לוגעשיה כלליס ווירותיס 02 011,897

הכימיה חקבת פעולות 02 0435

המתכת חטיבת פעולות 02 08
והאלקטרוניקה

אות%המוט בית 02 10

22

14
/

ומוקר יעוץ נון בתי תמיכה 02 112,071

הטקסטיל וזטבת פעולות 02 12129

מרב7"0.מ7ון וורותיס 02 1487333

המלון חטיבת פעולות 02 15407174

. ה*ראל הסרט עידוד 02 20330

מרכ7"ס.יהלומים וורותיס 02 211113,180

זערה ותעטיה מכאבה 02 2344

ג3י0קה המעברה 02 2589545837

תעט"תי יגוא עידוד 033,6326
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חדשים) ".קלים 88?1>באל3י הנסכים לטנת התקציב חוק

: סוגיך

1התו1שיה סתר הם שהד ם 36
הוגנאה

מ1ת.נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם. כת

מרכזיים שירותים 03 01393

יצואנים בפעולות תמיכה 03 03
"ל 46בווו

ליצוא ווווקיס תטתית 03 י04650

לקידום מווזדות פעולות 03 05
1,730יצוא

טות במרכ7 נד.ול הוצאות 03 126446

קנזד; נציגות 03 15170

3גי0 סתר עידוד 04
לצרכן 545436ומותס

הצרכן להגנת תוק הפעלת 04 0322

ומתירים צרכנות 04 05
עסקיים 479436והגבלים

המקור וכיתות עידוד 04 0744

תעטת למוזקר עדוד 052,9991,40065

מרבז"ס טירותיס 05 0159223

אמרכלות 05 02236

לתעווה טרותס 05 03395

ופיתות מחקרים<סקרס 05 04
ת י 322תגה

הגומי למווקר אגוד 05 5618\
ולס"לקטיס לקרמיקה מבון 05 08381

המתכות מבון 05 0944/
טימוטי ממחקר מבון 05 ו12548

מיט"ר 05 1434

לפלססקה. מכון 05 1515
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חדשים) ".קייס 68?1>באל3י הכספים לו*נת התקציב ק תו

: סוניף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כה
יה התעש ו המסחר משרד 36

הסיבים מכון 05 307371,40043

ממטנז! סוור 063.34439

מדבל"ס וורות"ס 06 011. 49339

ומעקב תכנון 06 03316

אמרכלות 06 03926

מלון מלא אוזללז! 06 04609

כיתות באלור תמיכה 071.877

כללס וורותס 07 0187

למבני דירה גובר תמיכה 07 02
גאלו"פ 1.678תעווה

תעטה לו1ו1ד תמריצים 07 03
באילו"נ )נזד08 37

וגגוקץ בגליל פעולות 07 0533

ר7רבה 082.353

רזרבה 08 012.352
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חדשים) שקלים >באל3י 1950 הממנים לטש התקציב חוק

סעיף:

התיירות משרד 37
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

התיירות מטרד 3733,033480
1333

195

כלכיס וטירותם מנהל 013,23043.3

אחז םו תטומות 01 011,03343.5

אמרכלות מובלס טרותס 01 022,130

וגל1רות בספס 01 033

גטראל תיירות 1וירותי 024,6334080.5

אזס םז תשומות 02 011,80080.5

בארי* תיירות טירות 02 02953401,100

גטראל תיירות אירוע 02 03710650

וארגונים בגופים תמיכות 02 04

נניס תיירות עידוד 02 03483

הענף עס ממותכות פעולות 02 06303

מיתקנים על וקקות רטו 09 07
233ווורותם

תיירות למקצועות גתקם 02 08

כתאדם כהם!רת פעולות 02 09173

ל6!ד*ל תיירות עידוד 03"21,7003039

אדס םז תווומות 03 013,88039

הל3בות עוז ק3דיס 03 02

פרקומס מתלקת 03 031,1631" 300

כנוסס תיירות עידוד 03 04
וסטודנטים נוער 80930190צליינות

כלליות הוצאות 03 03253
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תרשים) שקלים 88ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

: סעיף
מובניה שיאהרשאההוצאה

אדנזלהתחייבבהכנסההוצאהי כח
התיירות םשרד 37

אמריקה צפון לגגות 03 063,0331,863

אירופה למנות 03 075,7203,135

אחדות יבשות 03 08925395

להתיקרות רזרבה 03 09
תיירות ..1בעידוד 655

בווו"ל רתזומת לעידוד קרן 03 10

מווותפות לגבולות קרן 03 11
תיירות גורמי 5,240עס

ובגולה ן תבנו פעולות 041,2436012

אדס כת תווומות 04 0134013

וכלכלה תכנון פעולות 04 03113

התיירות מערן מוזקוב 04 03265

וסקרים נוווקרס 04 0432360

ציבור ויחסי הס1רה מערן 0586035010

אדס סו תווומות 05 0127310

הסברה אגף פעולות 05 02383330

רזרבה 06333■

רזרבה 06 01335
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חידשים) שקלים >באל3י 1?96 הכספים לשנת התקציב חוק.

סו*

38

יף;

לייצוא שווקים 3יונווז
הוצאה

םותניח. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

ליצוא36 שווקים 903,000פתווז

תעטיתי01 ליצוא טוקיס 500"790פתווו

רכוט0201 מ0 התלד

סזוורות0301 י920וזטעון

סחד0701 סיכוני ביטווו התלר
י7וץ

ביטות0801 עבור מטנה ביטווז
770,000שער

ליצוא0901 פעמי יוד פיצוי

לצוא1001 מותד 3,500פיצו

1ז1רות1701 מתלור על מענק
3,000יצוא

המאוווד1901 היצוא 6.000מכון

היצוא1901 לעידוד 1,000פעולות

אוזוד2001 מטען מרבז

טירותיס2101 יבוא 1,300היטל

כ1ווללבן2301 במבצע הטהתפות

בארה"ב2401 המקןזרת 3,130הנציגות

אזור2301 הסכם
ארה".ב עס 1וו3ו1 101,650ור

המוצר2301 אמינות ביטוח

למטוייות3201 מוודד עידוד

להתיקרוות3601 רלרבה
היצוא 1,000עידוד

לפיתות04 מונות פעולות
ליצוא 12,900טווקס
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חדשים) שקלים >באלפי 1988 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ך י סו*.

לייצוא שווקים 3יח.וח 38

2,400

10'500

36'000

36,000

63,600

63'600

זע לצוא טווקס פתווז 04 01

לפעולות מווח תקצג 04 02
"ל גזזו תיירות ללוי017

לקדוס פעולות 04 03
טזו"ל השלווק

וין וויו מענקי 04 04

וזוץ סתר נ סיבו ביטות 05

וזוץ סוזר סיכוני בטות 03 01

לועניקרוות רלרגה 06

להתיקרוות רלרגה 06 01
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חדשים) ".קלים 85ק1>באל3י הנסכים לטנת התקציב חוק

סוגיף:

רת התקשו 0ו11רד 39
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בוז

התקשורת מטרד 398,80065131

בללי מגולה ת1ווס 014.9388366

מרכזיים טירותס 01 101.89633

וארגון. נהל מי 01 116139

ס י ג י ומן* ו בלבלר. 01 121,171839

1ז18ג1ת 01 133349

ראט מדען 01 147226

וריטו הנדסה 022,18336

ו!בר 02 101,220
■

36

מת:ז"ס שירותים 02 20962

ר71ק וול פקות 0333814

שכר 03 1039314

מחנז"ס ו8רותס 03 20143

4 בכבליס 7ה ו טלו 046195

ו

שבר  04 101695

י0 מרכז שרותס 04 20450

ד.ו6ניה הרשות הקמת צוות 05
ורדיו לנולוולה

טמ 05 10

מרבז"ס שירותים 05 20

לתפעול רלרבה 15333
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חדשים) שקלים (באליבי 1988 הנסכים לטנת התקציב שק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מות.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוגיף

התקשורת. משרד 39

249

112

130

32

יהודית ר7רגה 15 10

לתגקרות ר7ר1ה 15 20

לטבר רזרגה 15 30

דולרית רלרבר. 15 40
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הרשינו) שקלים >באל3י 1988 השפים לונת התקציב חוק

; ף סוני

הת.תבורה ם111רד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
לה1;וזייב

שיא
אזנז כת

תווגורה 40
830030

ד23,724 ,177730

כלל נעולה תןןוס 0112,00343170.5

מדנות וקגעת נהול 01 011.34050.5

בללס ופרוונים 01 י13395 18

וכלכלה תכנון 01 3164727

אמרכלות 01 599' 7214375

בטתת תתבודה 108,5411' 215360

בדרכים 1,804475.5תוננורה

מרבלס (ורותם 10 012638

ובטיווות תנועה הנדסת 10 03
29715גדדכס

גבודית תתבורה ווורותי 10 0561622

ומטעניס מלזו 10 0748523.5

אמרכלות 10 0914347

ונהגים רכ1 כל 5,771852245ווווו

מרכזס שרותס 10 158328

מתוזות 10 173,061154.5

ורטוס נתונס עגוד 10 191,55285266

אמרכלות 10 2332616.5

תת;ולןה ומות 96635939.5רכ1

מרבלס טרותגז 10 31218337.5

ובוא סתר צור 10 331181636
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חדשים) שקלים (באלפי 1906 הכספים לטנת התקציב שק.

סוגיףי;

התחבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תקינה 10 3579434

מוסננז 10 3746710918

אמדנלות 10 4184114

מת תוובורה 152.35341

הספנות נהל מ 15 202.35341

אורת תוזבורה 2053895839

מדכלייס ו1רותס 20 013024613

.נינ"ל והסבמיס ןןוץ יתסי 20 03791344

מבצעס 20 05138325

אויר כוו!ר 20 073648

מטוסים ויצור הנדסה 20 092425

ר או צוותות רווו 20 151324

אמרבלות 20 2139181

מטאורולוגי וורות 252/6422,668139.5

הנהלה 25 021387

מתקדיופתווז 25 0311325413

ענ"א י!זידת 25 0440471914.5

הנזק"ס וורותס 25 05456160.21

וס אויר 1זילו 25 0631194249

אקליסואגרומטאורולוגיה 25 073319316.5

נהל ומי ארגון 25 0888944018.5
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נו) י חדש ס שקלי >באל3י 88ק1 המוכים לטש התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מות.כית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ף י סע.

הרכבת. בת.קציב השת.ח.13ת. 41

7,769

7.. 769

7' 769

הרועה גתקוייב הטתתפות 41

בשתת תוזבורה 01

כללית 01 03
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תדשים) שקלים (באלפי 88ק1 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סעיף

לתחבורה והחדרים תמיכות 42
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להח.ת

שיא
אדם כוו

לתוזבורה42 והתלריס <7.7005תמיכות 200
=====

יבוגותית10 2.200תוזבורה

10 2.200הוזלרס01

10 וזולר11 והון פתות קרנות

ואוירת15 ימית ..2תוובורה 400

15 2.400הוזלרינו01

15 הוימזז;05 הםטי

יבטתייס22 מוע:ר מסוגי
מצ.ר"ס טר<> 8005.200בגבול

22 רפית02 מסוף 3.450תמ1ול

22 ניצנה05 מסוף 480170ת3עול

22 טאבה10 מסוף 1.580תפעול

22 למסופים15 ציוד

22 320ר7ר1ה17

תת1ורת"ס25 כלל 2.300ו1רותס

25 יבשתית01 להוגלה תמדצס
300לאילת

25 אווו"ס03 והתלריס 2.000תמיכות
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וזדשים) שקלים (באלפי 1900 הכספים לשנת התקציב ק תן

: ף י סע.
מותנית שיאהרשאההוצאה

בבהכנסההוצאה י אדםלהונוזי כוו
הסדיד1ת סוזלקת 43

המדידות אגף 436,500327

ומטה ניהול 0550

הנהלה 05 0114

אפסנאות 03 035

טבנס סרותס 05 0311

תוובורה שרוהני 05 045

ובסכס אמרכלות 05 0315

ומדידות מיפוי 066,500277

. קרטוגרפי 06 0192

והנדסה קדקטד 06 0266

ומתוזות וידה מדידות 06 0395.

ואוטומציה גאודזר. 06 0424

ו 1מקרקו1י מחנ נוערך 06 05

ושימושים מקורות 06 206,500

633 20.6.1988 התקזמ''ח, בתמוז הי ,105 תקציב חוקי



חדשים) ".קכימ 08ק1>באי3י הכספים לטנת התקציב חוק

: סט.יך

אשראי סבסוד 44
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

רבת44 והוזלת א*רא 692.120סבסוד

אווראווקלאות02 סבסודי

02 אוורא01 בתנאי הקלות

מימון03 בעלויות הטתתפות
וריבית הצמדה 1,120הם18

03 מימון01 בעלויות השתתפות
וריבית הצמדה 1,120הפרור

אטראתוובורר.04 סבסוד

04 יבטתית01 תתבורה

04 ירית02 ואו ימית תוזבורה

טוניס05 לענגס הצמדה 680,000בנוות

05 למדד01 הצמדה 350,000בטווז

05 לו1ש03 הצמדה 130,000בטות

לענ093 לא8וראי0 תמיכות
11,000משק

09 בטקליס01 מימון

09 קטר03 דולרלמן 2,385מימון

09 ארון03 דולרלמן 8,619מימון

09 למימון04 ר7רבה

09 בינוני09 למן דולר מימון
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וזדשיגז) שקלינז >באלפי 1906 הכספים לשנת התקציב חוק

סו*.

45

יף.

ריבית. ת.שלוס
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להונוזייב

שיא
אדם בוז

ועמלות45 רבת 7,053,000תטלוס

פנס03 4,610,000מלוות

לאומי0103 760,000במות

מנךל0303 באמצעות מלוות
המדינה 1,130,000מלוות

ו1נק09030 אמיסות כקפ
באוצר 1,400,000טהוכקדו

חקבון0703 בתוכניות 380,000ה3קדר.
ו 

גנקאיות0903 הסדר מניות
תסכון1003 תוכניות 300,000שבירת

ווסכון1103 ותוכניות מענקים
גמל 300,000וקופת

ושונות03ץ13 הפקדות 250,000מלוות

270,000רזרבה3002

ועמלות03 ריבית תטלומ
100,000טוניס

ועמלות0103 ריבית תטלומ
100,000(1וני0

וווץ04 2,300,000מלוות

והפיתות0104 העצמאות 94,000מלוות

בנלאומיס0304 ממוסדות 25,000מלוות

בנממטלת"ס0504 1,675,000מלוות

וטזול0704 בארץ מבנקים 335,000מלוות

טוניס0904 133,000מלוות

59,000רזרבה3004
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חדשים) שקלים >באל3י 1960 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוניף

ריבית. ס תשלו 45

45,000

45,000

ועמלות רגית תטלומי 05
במט"וו גיס ווו

ועמלות ריבית תמלומי 05 01
במט"זז ניס ווו
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חדשים) שקליים >באל3י 1988 הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הו^אה

: סו1.יןז

כללית. ר7רבה 47

294.5
=2=85

294.5

294.5

1,800' 531
5=3836330

1.800.591

1.900.531

כללית ר7רבה 47

כללית ר7רבה 01

כללית רזרבה 01 01
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ודרשים) שקלים (באלכי 1903 הנספים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

להתיקרות. רדובות 48

70,000

70,000

70,000

יקרויות לתני רזרבה . 48

להתקרוות רלר1ה 01
מ מקו במטבע

להתקרוות רזרבה 01 01
מקומ במטבע

.נמניוו להתקרוות רזרבה 02

.נמנרוו להתקרוות רזרבה 02 01

בלביא להתקרוות רזרגה 03

בלביא להתיקרוות רזרבה 03 01

מיועדת רזרבה 04

מיועדת רזרבה 04 01
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חדשים) "קלים 30>$1>באל3י המזכים לשנת התקציב ת1ק

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף י לווו.

סמשלה בניני 51

1,200

17,300
/

5,000

4,100

3,400

100

100

100

9,500

7,000

800

2,800

2,200

1,200

2,500

2,500

ממטלתייס בננס 51

ממולה בניני 02

נ>וב7יות ופעולות  תכנון 02 02

המיסס להוידות דיור 02 06

הדיור מערך שיפור 02 08
הנט>8לת

ממטלתי זור 02 09

משפט בתי 04

המו>3נויס ומ1רד מט3ט בתי 04 01
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הרשינו) שקלים >באל3י 59ק1 הכספים לטנת התקציב חוק

סע.יןז:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כח
סוהר ובתי םש14רה 52

סוהר ובתי מטנדה מבנ 5222.303420

נקונוה למתקני מבנס 0112.337420

מטטרת"ס ספד בתי 01 04355300

אמצעים ום1ו1ו רביווה 01 053.6608' 300

גקוטרה מבני ווופוץ הקמת 01 177.867420*5,250

פיתות בתקציב ה*תתפוות 01 18
י

רזרבה 01 30453

סוהר בת פיתות 039,766

נפוזא סוהר בית 03 01577

רמלה הווו 03 033.650

וזדווים פרוקנוס 03 111.1543.200

תעווה מבני 03 15231300

מיז^ו מערכזת 03 20297250

ניקר. אלקטרו 1 קטר אמצעי 03 21289300

והתקנות במבנים "ם ונינו 03 222,7592.800

ציוד פיתות 03 24500300

פנימית רזרבה 03 30309
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חדשים) ".קלים 1988>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם בוז

1;רשאה
ב י י להתיז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס1ו.יף

.מש03 בתי 53

2' 493
=8330

3,493

680

400

1,413

מט3ט לגתי בנינים 33

מ8ופט בת פיתות 01

משיט בתי בינוי 01 01

מ30ט בת מבני שיפור 01 03

המט3ט בת מבון 01 03
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ודרשים) שקלים >באט3י 1980 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כרו

הרשאה
להת.וזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

צר ו א 55

2,100

2,100

1,300

800

9,280

9,280

2,810

3,340

439

750

330

160

1,459

אוצר 55

אוצרנתווז 01

ותנ"ל ן ו מ"כ 01 01

טע"מ מיכון 02י01

נ*"מ מיכון 01 03

רא5וי מ*רד מיכון 01 04

1ווץ סחד מיכון 01 03

תקציבים אגף 01 06

מיווזדם 3רוק0ו1 01 07

ר7ר1ה 1ז נתו אוצר 01 08
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חדשים) שקלים >באל3י 1908 הכספים לטש התקציב שק

. סו^יף

דשן מקומיות57 יוה.
. הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקומיות57 147רטוווי 567

ארציות01 3תות פעולות
..46ומווזדות 280

01 1,938כ1אות05

01 רוהגה06 ווופי 388פתווו

, 01 מוודדות07 כתווז 18,494פעולות

01 אטם.10 סילוק אתרי שיפור
553ומזולת

01 המקומיות11 ברשויות 970בטזזון

01 כבטס13 1,660שיקום

01 22,277ר7ר1ה14

וניהול02 2.400מיסשיקוס

02 מיס01 מתקני 1,325(.יקום

02 עירונ"ס02 מיס 975מינהל

02 100ר7ר1ה03

גיוג03 13,925מפעל

03 במועצות01 בערים, גיוג
ואלורות מקומיות

לביוב ערים 9,05010.350ובאגוד

03 הונזב02 במיגזר גיוג
הזדולי 750"3,2753ובמגלר

03 03. דן גוט בוג

03 ניהול04 900דמי

03 ל3רו"ק0ס€0 מענקים

03 לת1יקרויות06 700רלרבה
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חדשים) ".קיים 1980>באל3י הנסכים כשנת התקציב שק

שיא
אדם כח

הרשאה
כהונוזייב

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה הו^אה

; סו^יף

מקוסיות. יוח. רשו 57

64'=)63

7>?<078

5' 884

לפתווז כליי תקצ1 04
מקומיות ר0וות

רטוות לטנות תקצג 04 01

רשויות לכתות תקציב 04 03
ר7רגה מקומיות
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חדשים ".קלים 88>$1(באל3י הנסכים כשנת התקציב חוק

סע.

60

יף

ך תינו
הוצאה

מותנית הוצאה
בהככסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

ותרבות60 55,7141,080ווינון

תכניות01 פיתות תקציב
28,987המטכיות

ילדים0201 גני ת בני
> המטבות תכניות )

סוד"ס0301 ספר בתי בנית
המטכיות) תכניות )8,806

בנייס0401 וזטבות בנית
יסודיים על ספד בתי

וימ"ס מקיפים
( המטבות תכניות )10,789

ווקלא"ס0501 ספר בתי בנית
> המטבות תכניות <2,249

מדח07018 בת בנית
המ30ות) 2*1>תכנית

הלימודית0801 לטלבזר. בניר,
לנק1ביות< 445(תבניות

נקנסיק0901 בנית
המשכיות< 310(תכניות

טדה1001 ספר בת בנית
.ספריות,מתקני אכסניות

פדגוגיות ספורט.מרכזיות
ומבנים תרבות בתי

נוער לתנועות
( תמטבות תכניות )760

תנון1201 מגני תכנון
( המטבות תכניות )38

חינוך1401 מבני 106ציוד

נון1501 וזי מבני ו31וץ
( המטבות תבניות )95

במגלר2001 ספר בת בנית
המטבית) (תכנית 4,347ה/נרבי
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חדשים< שקלים >באל3י 1988 הכספים לשנת התקציב תוק

י : ף י סונ

חינוך 60
הוצאה

מותנית הוצאה
בהככסה

הרשאה
ב י להוותי

שיא
אדם בוז

שכונות וויקום 01 22
המטבת) (תכנית

וזנון רתו1ו 1988 תכנת 0323,9421,080

ילדים גני בנית 02 01
1988 3802.033תוכנית

יסודט ספר גת גנת 02 02
1988 6,23219,484תכנת

גנס הטיגות גנית 02 03
י0 יסוד על ספר 8,37930,104וגת

? וזקלא"ס ס3ר 1ת גנית 02 04
1988 8013301,602תכנית

מדחו גת בנית 02 03
1988 147294תבנת

תנון מגנ תכנון 02 06
1988 93190תכנת

למגזר בנה 1988 תכנת 02 07
4,8379,901הוגרג

תנון מגני ו1פוץ 02 09
1988 293990תבנת

מגני כפתווו מענקנו 02 11
מתנסס ס3ורט תרגות
1988 תבנת 1,3033,006ונוער

הלימודית הטלוזיה פתוןז 02 12
1988 288330376תבנת

דלקס מגנס הוולטז 02 13363563

להתקרוות ר7רגה 04 >2,783

להתקרוות רזרגה 04 012,783

נ.
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חדשים) שקלים (באלפי 88ק1 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

גבוהה השכלה 61

7,302

7,137

7,137

373

379

גגוהה הטבלה 61

גבווז? השכלה מוסדות פונות 01

מוסדות געתווז מענקס 01 01
הבוהה הו6בלה

להתקרוות רלרגה 03

לתזקרוות ד7ר1ה 03 01
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חדשים) שקלים >באל3י 1900 הכספים לטנת התקציב חוק

: סעיף

דת 63
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

זח63 11,327מבני

קדווויס01 11,337מקומות

01 קדוטיס11 556מקומות

01 כנסת12 2,5391,177בת

01 להקמת13 בע>8ורדת ועדה
המיכון במוורר דת 5,355מבני

. 01 64יטבות15

01 ובנ"ס16 דין 208בתי

01 ומקוואות30 עלמין 2,1961,097בת

01 לעדות21 ח1 מבנה
יהודיות 136לא

01 283ר7רבה22

קואליציוניים02 מענקים
לבניה

02 קואליציוניים01 מענקים
לבניה

!
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חדשים) שקלים >באל3י 88ק1 הנסכים כטנת התקציב ת1ק

: סעיף

עבו ורוותה64 דה
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.וזייב

שיא
אדם כוו

ןועוווזה64 העבודה 5,2504,800משרד

ומכללות01 מקצועית 1,4001,300הס1רה

01 ת01 ו המורהומכלל 400,מרכ7י

01 תעווו"תיס03 11,300תי"ס

01 ושיפוצים07 1,000ציוד

יום02 400מעונות

02 גניה01 השלמת 400מעונות

פרו"קטיס03 450קילוס

03 פרוייקטים02 450קדוס

מולדות04 1,100פתחו
*

04 1,100מוסדות01

למפגר05 שרותים 1,4003,500פיתות

05 והצטיידות02 גניה 1,400המטף

05 04. גמוסדות 3,500נפוצים

תקוו06 טרותי 300פתות

06 וזקות03 200מעונות

וגטווון07 כלל"ס 200שרותיס

07 200התקנות02

תלעסוקה08 100שרות

08 י01 תעסוקה 100לשבות
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חדשים) שקלים (באלפי 88ק1 הכספים לשנת התקציב שק

: ף י סוג

בריאות. 67
הוצאה

מות.כיה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
לר.ה.ווייב

ש,יא
אדם בוז

הבריאות67 27,405משרד

כלליים07 וזוליס גתי
ודחוה 430בניה



07 נהרה21 וזולס 482בית

07 ממטלתי31 טירוני תולס בת
תפה

07 ינה36 הלל ע"וו וזולס בית
1417זזדה

07 עירוני41 רפוא מרב7
ת"אפו '3ממטלתי 240

07 ^ויבא51 דר ע"18 רפואי מת:7
הטומר תל 5' 674

07 הרופא56 אסף ע"גו בי"וו
4,220צריבין

07 א(1קלון66 1ד7יל *יט 220ביית

07 גטויקטיס91 תטבונות 0וך
430430שנסתיימו

למתלות10 וזולס בתי
וח8וה 450ממוווכוו1בנ.ה

>

10 גריאנור"ס85 יי>רנ7יס 450450

נמו13 לוזול וזולס 3,565בתי

13 מנטה21 ו1ער תוליס 1,293825בית

13 נר.51 ו ג נס 2,160בה"וז

13 בקהילה90 110110פרויקטים
*

קיימים14 במ1נס הווקעות
וזוליוז 4,500בבתי
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חדשים) שקלים (באלפי 88י$1 הפופים לשנת התקציב ק תו

: סע.יף
מותנית. הרשאההוצאה שיא

בבהכנסההוצאה י י אדםלהונה כת
בריאות. 67

קמס מוסדות אבטוח! 14 082523

7וצםנ ו1"0 וזולס בת 14 10100100

פודהטברה תולס בית 14 ././200200

נתה ווולס בת 14 12190190

רמב"סתפה חולס 1ת 14 13225225

ע"מתפה תולס בית 14 14100100

3ר.וזזדה הלל תולם גת 14 16130130

גו ת"א ר3וא מרכ7 14 17280280

גיבורים תל וזוליס בת 14 18120120

ה1וונק רנואתל מרב7 14 19375375

הרופא אסף ולולים גת 14 20225225

הדו3> >1מואל תולס גת 14 21120120

אטקלון ווולס בת 14 22220220

#77ע וזוליס גית 14 30250250

מנשה !1ער וזולס בית 14 32120120

פרדסיה תוליס בת 14 338585

גתס תולס גת 14 35185

באריעק1 תולס בית 14 36120120

נסציונה וזוליס בית 14 37120120

ב3ד>ואוט תוליס גית 14 38120120

איתנים תולס בית 14 39180180

הכרמל טירת תולס נת 14 408080

נרזקתנה גריאטרי מרכל 14 41190190

נתנה אבות גת 14 43160160
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חדשים) שקלים >באלפי 1998 הנסכים לשנת התקציב חוק

: סוניף

בריאות. 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להח.חייב

שיא
אדם כח

3ד7סכץ גראטר מרכ'נ 14 438080

רוטלס א1ות בת 14 445050

לציון ראווון אבות גת 14 469593

ירוטליס הנסן ווולס בית 14 473020

ת3ה פלימן וזוליס /בית 14 488080

ו*פוצס ניס תיקו 14 49
ו8ונוו1 צפויים 100100בלתי

וו1ע באר תולס בית 14 54100100

י3ו הנמו לבריאות מרבד 14 565555

0!בות . בריאות מתל 16
470ומעבדות

ומעבדות לשכות 16 90470470

ניוד מערכות 171.316

לבניה הצמידות 17 01
403403תח!ה

ממק ציוד 17 53616616

הצגור לבריאות ציוד 17 54398298

ציוד רכיטת 17 55
קימס 3.560למוסדות

טונות הוצאות 184.708

מיווודות ה0קעות 18 10
זזווק  /ועת "4.1134וו!גט"7ות 113

קרקעות רכנוז 18 30133133

רא8ונ ותכנון 3קווו יעוץ 18 30463463

מוסדות גפתווז תמיכות 19
6.165בריאות
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חדשים) שקלים >באל3י 1908 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; ס11.יף

בריאות 67

4' 125

700

830

360

150

2.631

4, 135

3,180

תולים בקופות תמיכה 19 01

19 וווליס10 בבת תמיכות
700צבור"ס

19 0(רגונ300 תמיכות
אוזדס 830רפואיים

19 ילקו90 360קרו

19 150ר7רבה95

להתקרוות30 3.631ר7רבה

30 להתלךוות95 3.631רדרבות

מרכ7י31 מוזשוב 3.180פרויקט

מדב7 מיוזטוב פרויקט 31 01

653 20.6.1988 התשמ''ח, בחמת ה' ,105 תקציב חוקי



חדשים) שקלים >באל3י 1959 הכספים לשנת התקציב חוק

: סו1.יך

שיכון 70
הוצאה

מות.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להח.1זייב

שיא
אדם כוו

ווכון 70408,700773'293
נ183£99

לדיור 0יוע 01212,800636.560

דירה מוסרי סיוע 0179,600434,960

צעירים ללוגות הלואות 01 01
א1זרס דירה '42,100334.880376ותסרי *580

לעולים הלואות 01 0237,30090,080137'580

דירה לבעלי סיווג 02132,000190,400

דיור תנאי להטבת הלואות 02 01
העירוני 45,67091,280136,950במג;ר

דיור תנא כהטבת הלואות 02 02
הבגר 3,08011,76014,840במגזר

ליוז"ד ומענקים הלואות 02 03
ופיתות מיקלוט ילדס בתי

בהתטבות
> אגורות באמצעות '9,85315,68025>0יןע 333

לקיבוצים הלואות 02 048,93031,13340,065

פיתות באזורי הלואות 02 0523,60036,96060'560

בנווז"ל סווסבם הלואות 02 062,4633,465

קבע צבא לאנווי הלואות 02 073,6471,1207' 487

לתגיקרויות רלרבה 02 2527,230

למשכנתאות לבנקים הלואות 03
מגולמות הלואות למימון

לנ*ובנחאות לבנקים הלואות 03 01
1קולימות וגוואות למתן

לזכאים
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חדשים) שקלים 1938>ב*ל3י המזכים לטגן! התקציב ק ווו

ס^יןי:

שי כוו70
הוצאה

סות.נ הוצאה
בהכנסה

הרשאהית
ב י י להתוז

שיא
אדם כת

רה07 ד בשבר הטתתפות
אות הלו הוזזה 1

ל29) 11,20011,300(העברה

07 דירה01 בשבר השתתפות
הלואות 11,20011,200והוז7רי

15(11) 7,170הלואות

15 (ו8<10 7,1707,170הלואות

דיור25 תנא 47,430הטבת

דור25 תנא הטבת
ודרשה 29,395תוכנת

25 דרות20 טל ואוזלקה תדוט
מאכלסות 3,1105,950גוזברות

25 שכונות22 20,35040,695ו4קוס

25 081נות26 פיתות השלמת
5,93515,235ותיקות

דוד26 תנא הטבת
ההשכת 18,085תוכנת

26 המשבית10 18,085ונובנת

כפרית35 22,355473בניה

35 כפרית גנה
תדשה 20,095475תוכנית

35 ומוסדות17 לתטתת מענקם
תה1ס גישוביס 3,4206.665ציבור

35 צ.בור31 למוסדות מענקס
במוו4בס ומקלוט תטתת

קטנס 2,3884,640ו^ובס
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תד*יס< ".קלים ^א"י 1988 הנמנים כטנת התקציב ק תו

: רף סע.

ן שיכו 70
ה *' ול ל ר.

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י <.יה1ז.וו

א י 111

אדם כת

יוזדות להקמת מענקים 35 22
הוזתווה גהתישבות 475475דיור

צב.ו למגנ מענקס 35 34
בקיבוצים ופיתות ..1ונשתיי: 5543.. 154

פתווז לתטונת מענקים 35 42
בישובים ציבור ומבני

וצרקסס 1.2432.380דרו7ים

ילדס וגני ספר בת בנית 35 44
תדו!וה1988 4,3508.211תוכנית

בתיט להעברת הלואות 35 60
(/ו) 5,9505,950למת<1ביס

לאנלוס ית"ז העברת 35 65
(ש) 1,1903,570בשכירות

 כפרית בניה 36
המשבית 2,260תוכנית

המשכית תוכנית 36 102,260

ארציות פעולות י4581,690138,230

 ארציות פעולות 45
תדטה 50,940124,545תוכנית

3500 לבניית ןןולר הון 45 12
(מימון דיור יזדות

( 6,7856,44550,000תלקי

טונות פעולות 45 212,9207,380

מוחלטת הוצאה מראש פיתוחי 45 236,84013,100

כבטס וו!קוס בניר. 45 2426,37050,000

לאיבלוס ד וו" י 800 העברת 45 31
(ט) 71,75071,750בשכירות

דירות להמרת הלואות 45 34
לרכ/ווה(ש) 46,35046,350משכירות
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תד".ים< שקלים 88?1>1ו,"יי הכספים לשנת התקציב שק

: ס<ו.יף

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא

מעוימ תטלומי 45 808.035

 ארציות פעולות 46
המטבת 30,75013.685תוכנית

המשכיות תוכניות 46 1019.220


3200 לבניית ןןולר הון 46 12
וזכקי) דיוממימון 11.53013,685יוזידות

וציבור נון וזי מוסדות 5529.2652' 380

וצבור ך תינו מוסדות 55
:60711 18.435תוכנית

תינון מוסדות הקמת 35 109,05019" 040

ציבור מוסדות הקמת 55 123,7307.140

ומקוואות כנקז1 ם1י בנית 55 14
בנמשדדת ועדה 255<5.65517התלטות

 וציבור וזימן מוסדות 56
המטבית 10.8302.380תוכנית

ציבורתובנות מוסדות 56 10
ות 2.035המוווכ

תנוןתוכנת מוסדות 56 12
8,795המשכית

הפיס מפעל המטכית תוכנית 56 14
כיתות) 64<2.380

מימון פעולות 657,9405.650

לבניה בנ"ם מימון 65 305.650

להתיקרות רזרבה 65 357' 940

657 20.6.1988 התשמ''ח, בתמוז ה' ,105 תקציב חוקי



חדשים) שקלים >באל3י 1906 הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

ת חקלאו 72
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ור,ת18ות וזקלאות 72123,670
נ5653נו

300
338

וודווה התיטנות 0160,920

הגולן רמת 01 038,4187,410

ררדן נקעת 01 039,9029,903

ן עוניו הזו! וטומדון יהודה 01 0714,43114.431

ומורדות קטין מוט 01 16
ת1רון 9,0417.846הר

מרכליות פעולות 01 189,4789.478

לני וזונות למוזיקת מענקים 01 20
רניד 9.6509.183ועדת

יצוא 0232,800

יצוא ענפי 02 0332,80035,500

בתשתית הפוקעות 046,050

אלור נקול 04 011,7601.880

הטבע קמורות רמות 04 021,8601.860

המיעוטים נמגלר הטקעות 04 031,2301,230

ד"ג 04 03670670

מדעההמנתפויות רטוות 04 06330330

ואטרא קרנות 0517,300

לוווניס מרוכל ניהול 05 0317,30017.300

הלוואות המרת 05 09

החקלאות מטרד הטקעות 073,400300
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חדשים) שקלים >באל3י 1980 הכספים לטנת התקציב תוק

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוניף

חקלאות 72

6/?20

500

250

2,800

2.200

300 2.700

450

250

5.. 000

2.800

2,2*0

המשרד 1וזידות ה8קעות 07 01

הגקזלך גמנהל הטקעות 07 02

רכב הלוואות 07 04

להתקרויות עתודה 18

1תקצי1 קרות לתן עתודה
התטבות

בפיתות לתליקרות עתודה

16 01

18 02
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חדשים) שקלים >באל3י \%%9 הכספים לטנת התקציב שק

סע

73

רף.

טיס םכעלי
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

מיס73 63.160600מפעל

בנאמנות01 ס 4.087מפעל

ן0101 רד ה 1.39328.000מפעל

הגולן0301 רמת  340האוזזוות

הירדן0301 411בקעת

וטומרון0401 יהודה 1,119400האתדויות

ן^וף0501  וולוס 1435535ובל

אלור"ם03 מפעלים  15,755בעלות

אזוריים0103 מפעלים  בעלות
9,7805.845צפון

אלור"ס0303 מפעלים  בעלות
4.6653.336דרום

1.310הערבה0303

קולוום03 31.300ניצול

הקיטון0103 340תטלובת

א"לון0303 עמק קולווי

דן0303 הוגו קולוו 30,000ה8בת

אילת0403 קולוזי

ן0503 לומד" עתודה

תדדה0803 נייר .130וופכ

צפרה0903  י100מהדרין

ק7זה1003 500מפעל

נצרת1103 340קולתי
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וזדשינז) שקלים >באלפי 1909 הכספים לשנת התקציב תוק

. ף י וו. ס

מים ם3וו.לי 73
ונאה 1 ה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.וזייב

שיא
אדם כוז

ואיגום04 נצול שטפונות

04 ואיגום01 נצול שטפונות

מיס05 מקורות 200פיתות

05 מחקר01 קידווזיס

05 המטר02 להגגרת 300פעולות

05 מיס03 מקורות לפיתות ר7רנה

מ'ליתיס06 מי ניצול ז התפלד.

06 גאלת01 מלותיס קדוווס

06 באילת02 התפלה מתקני

אסכקה07 ואיכות '5ו1יפור 638600

07 תרום01 לשעת מטק פעולות
400(מל'ית)

'

07 וטיכורס03 2.300תידוטיס

07 להוס03 2,358600מנעת

07 מיס04 מאגרי להוס 360מניעת

07 תה"ל06

כולל08 '3תכין 200

08 כולל01 3,300תכנון

ונסונות09 '3מוזקריס 280

09 (מו"פ)02 ופיתות 2/580500מתקר

09 450ועצס03

09 המיס04 ל3תות 250האגן
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וזדשים) שקלים >באלפי ם8ק1 הכםפים לשנת התקציב שק

יף:סע.
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהרנחייבבהכנסההוצאה כת
מים73 םפוגלי

פיקות10 תכנון, הוצאות
'6,700וכלליות

מפורט0110 תכנון 3.700הוצאות

וו0310 קו פי ו כללות ..3הוצאות 000

ופיתות0810 בינוי מקורות

במקורות0910 אנרגיה תסכון

לנגב11 מיס אספקת
הבטווון מטרד פרוייקט

טוניס0311 צה"לאלוריס מתנות

חזי0711 האל המנהל הטתונפות

הטבון13 מטרד מיס פיתות
600בניה

וכלליות0413 פיקות תכנון,

ביהודה0813 תזשיכו טובים
600וטומרון

טוניס0913 ליטובס מם 4,000אספקת

תויבון1013 משרד ()הטתתפות 4,000

להתקרויות14 2,500רזרבה

להתקרויות0114 2,500ר;רבה
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חדשיס< שקלים 58>15>באל3י הפכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

למחקר הלאומית הםוע.צה 74

16.000

830

8.500

8,500

8.300

5,741
= 6555

5,741

5.003

738

וו3תו1ז המדע מטורד 74
1^1^185863883888888

והפתווז המדע מ8ורד 01

למו"פ הלאומית המועצה 01 01

טונם מוזקרס 01 02
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""ים) ".יליז 88'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

ס>1.יף:

אנרגיה םקורות פיתוח 75
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם נח

אנרגיה מקורות פיתות 7539/44769/668

הוחומל פיתותמערכת 012/44269/208

.7. מ הםז תוזנת 01 01

גאמןלון הכת תוזנת 01 0221944

תחוה כת תוזנת 01 03

במערכת טונות הטקעות 01 10
ע7ר ומערכות 33/880הייצור

וקה והוזל המסירה מערכת 01 1132.384

גרעינית םז תתנת 01 201,4401,440

ומענקים הלואות 01 21
התטמל חות 1/0021/002לפיתות

טונות הטלןעות 01 22

ננט ת3ו8וי מערך 029/203

נפט בקידותי הטקעות 02 01 8,40614'606

ו; ממני בתשתית תמיכה 02 02797. 797

ופיתות מתקר 0510.238460

(ומנו ןאגמי בריכות 05 01

אוזרים ס מתקרי 05 02
השמנו 2/1362/282באנרגית

ממן פצלי 05 033/3305' 330

טמן בפצל אתרים מחקרים 05 04346418

ומוצריו בםום ווימווויס 05 05901*3

רות אנרגית 05 079391'082
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חדשים) ".קלים 80?1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוניף

אנרגיה דלת מקו 3ית.ווז 75
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם ברו

בטכנולוגיות ג1ו"3 05 08
591686אנרגיה

(בססם) אוזרים מווקרנו 05 09434460500

פרוייקטים על פיקות 05 10382362

האדמה מזע מנהל 0610,501

האדמה מזע מנהל 06 0510,50110,702

האנרגיה מ8וק נתוני מיכון 07754

האנרגיה משק נתונ מיכון 07 017541/456

ומדיניות תכנון 10784

וסקרים מוזקרם 10 01642812

סטטיסטי מידע 10 03142142

האנרגיה מטק נתוני מיכון 10 03

אנרגיה שימור 123,970

הדגמה מתקני 12 011,0061,590

אוזרות יטרות תמיכות 12 028652,017

ונירסוס הסברה 12 031,1391,183

אתרות עקיפות פעולות 12 04960971

להתקרויות רזרבה 201,553

להתקרוות רזרבה 20 011" 555
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חדשים) שקלים (באלכי 1980 הכספים לטנת התקציב ק תו

סע

76

יף:

התכשיר. ח בידנו
הוצאה

םותנ הוצאה
בהכנסה

הרשאהית
להתחייב

שיא
אדם כח

532.74411.850תעווה76
ב=6883

התכשיר,01 343,374פיתות

למוסדות0101 והלוואות 36.8344.200הטקעות

בת1רות0201 והלואות הווקעות
התעטה 30לנתות

ההטקעות0301 מרב7 271,400279.500מענקי

תע/וה0401 למנעלי 7,0007.006מענקים

באלור0801 ונעורה מבני
2.500פיתות

תעוויה0901 אלור פיתות
פיתווז גאיזור 115,76015,760דח1י0

לירוטלס1001 הכלכלית 700700התברה

לתוטוה1501 1וו7ר להון 6,0006.000הלואות

1,2501.250יעוץ,1קורתסיוע1601

הסרט1701 500עדוד

וקלואו1(2001 וול ערבויות כיסוי
תעשיה 1,400למפעל



1.600

להתקרוות2101 ר7ר1ה

תעוותי02 ופיתות '189,37011מתקר 850

ו1ע8ת0102 וכיתות למתלך 165,0501.850208.850קרן

וזו0302 תמו 10.000קרן

למו:ונ.י0402 ומענקים הטקעוול
לתעשיה ווורותיס 320250מתקר

להתקרויות1002 24,000ר7ר1ד.
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ו"שים) שקלים 88'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

יך:סע,
םוו/נית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
ירות.תי78

תיירות78 23,183פיתות

0

וקותית01 7,140פיתות

אזורית0101 ת1*נת 6,670פיתות

כ"א0201 חבטות מוסדות ת 355תות

אילת0301 תוף לפתות וזגרה

אזור0901 תומת פיתות
1וקק ען

רימון0701 מנפה ■אכסניה

תיירות0801 לובות 113(ויפו')

תיירות03 לממוגי 14,770סיוע

תיירות0103 מפעל גהקמת 14,77014,200סיוע

1,163ר7רם.03

1,163רזרבה0103

וציוד04 מתט1 110רכטת

י01 וציוד04 מת1ו1 רב181
110פרונאל
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1זדשיס< שי,לים 1950>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: .סוניף

ת.תב1רה 79
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתת

שיא
אדם בוז

הוסזבורה פתווז 79
588888118168 5

61,39120.000

בטתת תתבורה 1057,44620.000
.

םב1ת 30,23619.631הטקעות

פוז0 לרכבת מסילה 10 0322.14711,474

ולדמות מסילות בניית . 10 04240340

וחטות מסילות תכנון 10 038181

וטלוב .אתות וחומל עבודות 10 071.896575

ומתקנס מבנס 10 091,911,1,911

ועבודות ציוד רכיגות 10 11
2,972883טקוס

במפלים בטיתות 10 138181

הרכבת לכתות ר7רבה 10 149084.384

בטיחות םנטתת 5,0175,017ה8וקעות

בטתות תטתית 10 154.5884.588

תנועה וסקר מוקזק תכנון 10 16127127

וידע מחקרים תכנון 10 17302302

בדרבים במיתות פעולות 10 181.1331.133

בבבי>ויס 18.54920.00018.549.הטקעות
1

אדומים בבביווים הנוקעות 10 22
מווולק 20.000בלתי

ירוטלס 10 23567567

וזיפה 10 242,3222.322

אחרות עדים 10 25742742
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דורשים) שקלים >באל3י 1989 הכספים לטנת התקציב שק

: ס[ניף
ן

תחבורה 79
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

תלאביב 10 2714,91814,318

תנועה נהול 2,1192,119מערבות

תלאביב מטרופולין 10 291,0321/032

ירושלים 10 31815815

וזיפה 10 33272272

בתתבורה אתרות השקעות
392393ימותת

נהיגה בוורות השקעות 10 51
392392ורעב

ימית תוובורה 15232

ימאיס הבטח! 15 01232232

שזבורת"ם כלל ו1דותיס 253,713

המטאורולוגיה פיתות 25 01109109

ומרלךס תכנון 25 051,4721,472

ציבורית תוובורה פיקות 25 06326326

ו11טוזון 11>ל"וז השקעות 25 073533

ומחשוב מיכון 25 11445445

להתיקרויות רלרבה 25 121,3261,326
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חדשים) שקלים (באלכי 1988 הכספים לטנת התקציב ק תו

סעיף:

< כבישים 80
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כה

כביטגז פיתווז 8034.438

ונוודים בביוויס 0132,787

דן ובגוש במרב7 כבגוט 01 0132.78743.066

ובצפון בגליל בבוויס 01 032,834

ובגנב בדרום בביווס 01 041.133

מ1וד גממון עבודות 04
תוץ והורמ ממוולה

מווד במימון עבודות 04 01
תוץ וגורמי ממוולה

וגטיחות ו1קי1ות ן תיכנו 06

והפקעות ן תיכנו 06 016.800

מזזולקת לא ר7רבה 081.641

מזזוללז! 10 ר7ר1ה 08 011.6413.883



20.6.1988 התשם"ח, בתמוז ה' .105 תקציב חוקי 670



חדשים) שקליים >באל3י 1980 הכספים לטנת התקציב תוק

ס11.יף:

תקשורת 81
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

התקנווח! מפעלי פיתות 8113,370

התקשורת פיתות הוצאות 018,070

הנזקי ציוד 01 011.8002250

עבור טדור ציוד 01 30
הווידור 3/3448/640רטות

המשרד מת8וב 01 30300300

וויפוצס 01 40336336

אימארסאנו מניות רכינות 01 50200200

ימי תת הנבל הטקעות 033.800

ימי הומג בבבל פיתות 03 103.8007.800

רווות לפיתות הלואות 03
הדואר

הדואר ח1ות לפיתות הלואה 03 10

הטירורס לפיתות הלוואה 04
הווני 13,700>1ר\ץ

הטידוריס לפיתות הלוואה 04 10
הטני '2,7004,300בשו1

בלק תובות הת7ר 05

בלל, תובות הת7ר 05 10

לפיתות רלרמו 061,000

לפיתות רלרבה 06 101,000
ו
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חדשים) ".קלים 89ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב תוק

ס11.

33

יף:

שונים מכבלים
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

גוונים83 146.25690.000מפעלים

הממשלה01 במפעלי 6.070הטקעות

הממו1לו01017 70המד03

ציבוריות1001 עבודות 8001,200מוזלקת

המדידות1101 5.2006,000מחלקת

צי1ור"020 במנעלים 1.190ה1וקע1ת

לאומ"ם0102 1.190גנס

טונות04 '1הקקעות 51090<000

1.510ר7רבה0504

גנקאות1004 מגיות רבי9ת

הלואות1504 למתן ן פקדו
90.000בבנקים

םזבדות06 הפוקעות
ואחדות 117.986בנוזונות

םןםות0106 הווקעות
ואתדות 117.986בטתונות

תוץ07 ס1זר סיכוני בטות

ביטוח0107 בגין תטלוס
תוץ קזר סכונ

בונדק08 למפעל הונת 2.500הלואה

בונדס0108 למפעל הונת 2.500הלואה

המדינה09 17.000ערבויות
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חדשים) שקלים (באל3י 80ק1 הנמנים כטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סו1.יף

שונים מפוגלים 83

17,000 המדינה )1רגויות 09 01

673 20.6.1988 התשמ''ח, בתמוז ה' ,105 תקציב חוקי



חדשיס< ".קלים 1966>באל3י הכספים כשנת התקציב חוק

סוגיף.

חובות ה.ו11לום 84
הוצאה

סותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תוגות84 17,334,000תוולוס

פנים02 15,440,000מלוות

02 כ#ומ01 710,000גטווז

02 מנהל03 באמצאות מלוות
המדינה 4,430,000מלוות

'

02 ובנקים05 אמסות כספ
באוצר 1,750,000טהורקדו

 02 1זסו:ון07 בתוכניות 330,000הפקדה

02 בנקאיות09 הסדר 6,400,000מניות

02 חסכון10 תוכניות 1,330,000ו1ו1רת

02 תסכון.11 מתוכניות מענקים
גמל וקונות

02 וווונות13 הפקדות 150,000מלוות

02 360,000ר7רבה20

וווץ04 3,094,000מלוות

04 והפחות01 העצמאות 419,000מלוות

04 בנלאומס03 ממוסדות 142,000מלוות

04 בנממטלת"ס05 469,000מלוות

04 ו*וול07 גאר^ מבנקים 1,006,000מלוות

04 טוניס09 מלוות

04 000<59רזרבה20
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ח""ים) שקלים 88ק1>ב.*ל3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף סוני .

תקציבי חוזר ן הו 85

200

200

200

תקציג וותר הון 85

תקציגי ולולר הון 01

תקצג וזולר הון 01 01
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שניה תוספת
חדשיס< ".קלים 88ק1>באל3י הכספים כונת התקציב חוק

: סו1יף

האוצר ם3ע.לי 89
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בח

האוצר מוזד מנעלי 8934.650148

הממטלתי המדניס 0324,650*148

מדבלייםהנהלה ו1רותים 03 01148

אמרכלות 03 03

ונקוק אספקה וורותי 03 03

ותכנון ד3ו0 וורותי 03 04

ותנטזר ת*בונותי כסקיס 03 03

טירות הוצאות 03 062.317

עקיפות הוצאות 03 071,784

יווירות הוצאות 03 083.143

עקיפות הוצאות 03 091.593

רמלה 111הדפסות

* יוורות הוצאות 03 10111

עקיפות הוצאות 03 1139

תוץ 7.368עבודות

יו!ירות הוצאות 03 136.500

עקיפות הוצאות 03 13768

קניות יווירות הוצאות 03 147.000

עקיפות הוצאות 03 151.134

המדינה לאוצר ריבית 03 16

לאוצר הווקעות הת7ר 03 17

םזת הוזלר 03 18
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חדשים) שקלים (באלפי 1989 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םוו^ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

האוצר ם3עלי 89

100

671

500

בגתווו רהיל תקציב הטתת 03 19

רזרגה 03 30

מ*ת ר7רגה 03 30
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חדשים) שקלים (באלכי 1980 הכספים כשנת התקציב וזוק

סעיף:

האוצר ם3(1.לי 39
הוצאה

םות.נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

האוצר נקורד מ3על הכנסות 8924/650

המממולתי המזעיס הכנסות 7224.656

מכירות 7232.350

יצור אגפ 72 048.200

וזוץ עבודות 72 057.200

מהמתסניס יציאות 72 076,950

מוחוה מלא הגדלת 73400

מוחוה מלאי הגדלת 73 01400

מריבית הכנסות 74150

מריבית הכנסות 74 01150

טונות הכנסות 75150

מונות הכנסות 75 01150

*

תיבס סגירת 761.600

תבס סגירת 76 011.600

זזו7ר הון 80

וזולר הון 80 01

1
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תישי*) ".קלים 86>$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

שכון ספעלי 90
הוצאה

הוצאה.מותנית
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ן טיכו מפעל הוצאות 90199,980

כפרית בניה 3541,433■

 כפרית גניה 35
וחטה ..19תוכנית 845

ונתווז בניה פעולות 35 11
תזזויס 10,34019,045בווו01

דיור יווזלת בנית 35 12
תלווה כפרית 1,1902.260לאוכלוסיה

נ0וותו1ות פיתוח פעולות 35 172,5052.190

הסוכנות במימון בגיר. 35 182,7102,710

יס נגב במו ופיתות בניה 35 29
קטנס, 1,5702,500וווובס

תדטות לטבונות ת9הת 35 35
וצולןסם דרוזים 1,3102,380בטובס

לתינון האגן, עבור בניה 35 45
220540התוובותי

 כפרית 1נה 36
המשבית 21,590תוכנית

תוכנית כפרית בניה 36 10
21,590המסכת

ארציות פעולות 45102,915

 ארציות פעולות 45
וזדטה 61,835תוכנית

דירות וול וווקוס גניה 45 10
3,9153,950ומבנים

נייר דירות 300 רכיוות 45 1111,00519,030
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חדשים) שקלים >באלפי 1938 הכספים כטנת התקציב חוק

: סו1.יף

ן שבו ם3ו1לי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

דיור יוזדות 500 רכיטת 45 15
אתיופיה עול עבור 8,3738,375נייר

400 לרכישת התתיבות 45 25
ה3רטי בסקטור 34/270ית"ד

בניה למטרות "נוי פנו 45 704,230ל'303

מראש פיתות 45 4013,00523,825

ותגמית פיתות פעולות 45 50
בדואים 2,2604,169גריבתי

והפרשי ריבית תפילותיי 45 63
355הצמדה

פיתות תקציב הנותתפות 45 65
רגיל 19,150בתקציב

 ארציות פעולות 46
המ8וכית 41,080תוכנית

רגגשכת תוכנית 46 1041,0803,505

פרויקטים סגירת 605,650.

פרויקטים סגירת 60 085,650

ממוינות בלתי הכנסות 6323,800

ממוינות בלתי הכנסות 63 0823,800
.

במעבר קבלנים תטבונות 6526,180

במעבר קבלנים תווובונות 65 0826,180

20.6.1988 התשמ"ח, בתמוז ה' ,105 תקציב חוקי 680



חדשים) שקלים (באלפי 1980 השפים לטנת התקציב ק ווו

: סו1.וף

ן שבו ט3ו1.לי 90
הוצאה

ותניח ם הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

שיכון90 מפעלי הכנ0ות
8800פ011פם=פ836303£

199,980

בטת75 בניה 6,370הכנסיונ

75 דרות10 ממכירת הכנסות
מנהלי 1.175רכו9ו

75 הוצאות14 מהוזלר הכנסות
עצמת לבניה 855פיתות

75 בתיט16 מהעברת הכנסות
80למתשבם

75 טונים22 מגורמים 3,830הכנסות

75 לווינון24 מהאגף הכנסות
440התיטבות

75 רבוו308 ממס הכנסות

. ארציות85 31,920הכנסות

85 דירות10 ממכירת הכנסות
מנהלי 6,770רבוט

85 הוצאות21 מהוזלר הכנסות
מראש 8,210פיתות



85 נ"ר22 דירות ממכירת הכנסות
הביטוזון 1,120למשרד

85 טונות28 12,923הכנסות

85 מקרקע30 ממנהל הכנסות
פנויים עבור 3,297יטדאל

85 לךקעות37 מווווק 9,520הכנסות

85 מרירות40 דירה מטבר הכנסה
המנהל 10,080הרבוו!

יו6י97 86,060הכנסות

681 20.6.1988 התשמ"ח, בתמוז ה' ,105 תקציב חוקי



וזדשימ) שקמים (באלכי 1988 הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
כהתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

יך: ,110

שבון 30ו1.לי 90

5' 950

7,170

1.190

71,750

55,630

5,650

26,180

23,800

לח11רת מהלואות הננסי. 97 15
(11) למתייוובים בתס

לרבי*ת מהלואות הכנסות 97 19
(וו) מנהל רכווו דירות

טאיכלוס מהלוואות הכנסה 97 19
(18) .גגוכידות

י1ו"ד 400 מהעגדת הכנסה 97 20
>0ו) לטכרות

מימון פסולות 98

ל1ניה גיניס ממון 98 10

במי11ר קבלנים ת0ו1ונות 98 20

ממוינות בלתי הכנסות 98 29
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חדשים) שקלים >באל3י 1908 הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו^יך:

האבודה לפריון המכון 91

149

149

34

54

38

7

12

14

12/370

12,370

3.359

2,567

3,769

496

838

1' 345

ל3רון המכון הוצאות .91
והייצור העגודה

לפרון מבון 01

פריון תלך מיזע ה3צת 01 11
מרכ7"ס טירותס

ומתלד יעוץ יתיזות 01 16

הדדעה מובל יווידת 01 31

מקזר לוויווק הנ*זלקה 01 33
וצרכנות

לתו0וה לקוע המתלקה 01 23
ל>1ירה

מידע למערכת המרבל 01 34
ולע.נ.א.
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ו""י0< ".קלים 88ק1>באל3י הנסבים לטנת התקציב ןוולו

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

האבודה לפריון המכון 91

12,370

12,370

3,352

1,074

1,100

^74

2,340

3,330

לפריון המנון הכנסות 91
והיצור העגודה

כקיריון מבון 71

ו>1וא מזלך יוזידוונ 71 02

הזדכה ג5כל יוזדות 71 03

ממזר כטיוזל, המולקה 71 04
וטכנ.ות

לת^ווה לסע המולקה 71 05
ל)1רה

מידע למגדנות המרכל 71 06
ולע.נ.א.

אוורות הכנסות 71 08
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חדשים) "קלים 8נמ1>ב"ל3י הנסכים לטנת התקציב חוק

: סוגיף

ישראל רכבת. 93
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ישראל93 81.6451.346רכבת

י*ראל01 הכגת 6451,346'81הוצאות

01 מדכל"ס01 57610שרותמ

01 הרבבת03 7303א1טתת

01 1,51615אמרכלות04

01 רכוש05 וביטויו

01 ה06 צד ביטות

01 ריבית07

01 פוזת08

01 מדב71ז11 93341ו1רותיוז

01 618אמרכלות14

01 מכלים19 23חרותים

01 סתורות16 תנועת

01 אמרכלות19

01 מדכלם31 67<1.238טרותס

01 המסילה33 7,483137אתלקת

01 וגשרים33 מבנים 1,51943את7קו1

01 מכוניות34 ומוסך מכני 39ציוד

01 רכב33 והפעלת 35אתזל^נ

01 פיתות36 עבודות

01 4,667אמרכלות39

01 מבןיס31 3517וגרותם

01 32. מננ וווילוב 39716איתות
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חדשים) שקלינז (באלפי 1985 הנספים לטנת התקציב שק

סע.יך:

ישראל רבבת 93
הוצאה

מותניה הוצ.אה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

01 וחומלי33 וטלוב 57215איתות

01 ואלקטרוניקה34 64318תקו1ורת

01 וכ1ל350 44316וזטמל

01 פיתות36

01 785אמרכלות39

01 מרכזיים41 55323וורותים

01 י42 מתניע בת 17,308333הפעלת

01 מתניע43 בוו 6,011הוווקת

01 נות44 קרו .9,565ה!ז7קת

01 ומוסכיס45 254סדנה

01 פיתות46

01 31980אמרכלות49

01 מדבי"ס51 וורות;ם ,96939

01 המסילה52 4,466136הפעלת

01 נוסעים53 רכבות 1,37740הפעלת

01 מנוא54 רבבות 4.393147הפעלת

01 ציוד55 והתלקת הפעלת
בבד 54913ורב1

01 כלליות56 599הוצאות

01 1,952אמרכלות59

01 הנדסה61 1,320עבודות

01 איתות62 225עבודות

01 מכונאות63 251עבודות

01 כלליות64 144הוצאות

תוץ גורמי ט>ימון 5,621עבודות
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חדשים) שקדים (באלפי 1988 הכספים כטנת התקציב וווק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיףי;

ישראל רכבת 93

13

4,9*8

489

163

36

מדביס טריתס י 01 71

הנזקה עבודות 01 73

אתות עבודות 01 73

מכונאות עבודות 01 74

ומקור תנועה עבודות 01 73
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חדשים) עוקרים >באל3י 1983 הכספים לטנת התקציב ק 111

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף;

ישראכ רכבת 93

61,645 וואל וב1ת הכנסות 93

יויאל71 רכ1ת 81.649הכנסות

מנוס^ס0171 8,471הכנסות

מ8וא0371 מהובלת 56,919הכנסות

תחבורה0971 982הכנסות

טונות0771 2,287הכנסות

להורמ0971 מעגוזות הכנסות
19,631ווץ

בללת1971 7,769ה*תתפות
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חדי"יס) שקיים 88'15>באל3י הנספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
יב להונחי

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

יף: .110

חדרה ונמל י3ו נמל 95

4.630

1/850

60

340

30

1,130

30

60

2' 800

2/800

 חזרה ונמל פו נמל 95

פו נמל הוצאות 01

מדבליס וגרותס 01 17

המעגן וופרת 01 18

אמרכלות 01 19

■ תבנוןפתות 01 20

הנמל להוצאות רלר1ה 01 21

ימ"ות עבודות 01 22

לאוצר ה4גרה 01 23

ל5תוול ר7רבה 01 25

וחוה נמל הוצאות 02

תדרד. נמל הוצאות 02 01
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ודרשים) שקלים (באל3י 15'60 המחיים לשנת התקציב ק תן

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

ונניח מו הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

חדרה ונמל יכו נמל 95

4, 650

1,850

1,850

2/800

2'800

פו נמל הכנסות 95
וחורה ונמל

פו נמל הכנסות 71

פו נמל הכנסות 71 01

וחרה נמל הכנסות 73

וזדרה נמל הכנסות 73 09
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חדשים) ".קלים ממ1>1*"יי הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

התקשורת םשרד 96
הוצאה

םותבית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כח

תקטוות96 מפעלי 9*6/0הוצאות
56585

14

הדואר03 3.9534בנק

03 1374>8ם17

03 מרב7"ס18 600ו1רותוז

03 אבודים30 תובוו:

03 לגיבור37 ריבית 3.136תטלומ

03 יות90 השתתפו

לתפעול15 128הלרבה


13 יעודית40 10הלרבה

15 לתנקרות50 114רלרבה

13 ל6008 4רזרבה

15 בו3נ0ות70 מותטז רלרבה

תומו16 פרוייקט 1,98810מגהלת

16 33410שם10

16 104רבב14

16 זטרותיס13 1.330אוזלקה

40רלרבה17

17 תפעולית16 40רלרבה
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חדשים) ואקלים (באלפי 1908 הנמנים לשנת התקציב ק 1ז1

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

התקשורת משרד 96

6' 009

3' 981

3,981

2,028

2.038

2/038

התקטורת מפעל הכנסות 96

הדואר בנק הכנסות 77

וטונות עמלות 77 01

תומר פרויקט הכנסות 83

תומר "קט נרו הכנסות 83

תומר פרוייקט הכנסות 83 01
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חדשים) שקלים >באל3י 1969 הנסכים לטנת התקציב חולו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םוה.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

הטםשלת.י הסחר ה. חשבונו 97

399'570

382.150

קזר וח1בונות הוצאות 97
מנקולתם

המסוזד תזט1ון הוצאות 10
(מלין)

טון)0110 660.000) 213.300ווטה

טון)0510 36.500) קפוא 168.350גש

הובכזנ12 מוזיר ה3ד8וי
17.430גרעגס

הו1לת1412 מוזיר ה3רטי
17.420גרענס

למס3וא20 א7ון קרן

למסנוא א7ון קרן 20 01
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ודרשים) שקמים >באל3י 1908 הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

הםםשלתי הסחר חשבונות 97

399/570

433.300

313.450

319/850

(). 63.850

3/330

(< 66/200

11/700

() 3'000

14/700

17,430

17.430

קוזר וחו1ונות הכנסות 97
מנקמלת"ס

סווורות ממכירת הכנסות 71

10ן< 700.000) וזיטה 71 01

טון) 35.000) קפוא ב*ר 71 03

מהוג"ס הכנסות 73

1וטה 73 01

קנוא במר 73 03

למימון הכנסות י 74
גמלאי ".נוי

תיטה 74 01

ק13א בור 74 03

הובכזל מתיר הפרטי 75
גרעינים

הוגלת מתירי הםוו 75 14
גרעינים

.במקבוא איזון לדו הכנסות 81

מספוא ממכירת הכנסות 81 01
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חזשים) ".קלים 1988>באגיפי הכספים לטנת התקציב חוק

: סו4.יף

ישראל מקרקעי םנהל 98
צאלו הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.תייב

שיא
אדם כת

מקרקעי נהל מ הוצאות 98
יטראל

07?! ?3 53 8385153 30030015

309,398
095835=

505

כללי פעולה ולתום 0130.303505

.שבד 12,247505

ראוות לטבה 01 0141219.5

עירונית יךקו1 ו1מו0 01 021336.5

תקלאת קרקע ו1ימוו1 01 03133.6

מקרקעין וח6וס 1עלות 01 041969.5

ופרוגרמות תכנון 01 0524713

ושליטה מידע 01 0667637

וחשבונות כספים 01 0751734.5

תלא1יב מוזוז 01 0892044

אמכלות 01 093.83961.5

צפון מתת 01 101.60176.5

וזיפה מתון 01 111.16755

המרב; 7 מתו 01 121.33363.5

ירוטליס ז מתו 01 131.23960

דרוס מתו7 01 1483339.5

מנהל 01 15316

הזצאותאמרנלזת 01 165.587

תפה מזול דיור 01 171.1314.384

ר7ר1ה 01 18831

מלךקען ניהול 0330,114
1
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חדשים) ".קלים 55ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

; ס11.רף

ישראל י מקרקוב מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כח

כלייות הוצאות 02 013,032

דיור גבס אתלקת 02 027,855

ומדידות מיפו 02 111,538

נמןדיס לנכסי אפוטרופוס 02 21891

מיכון 02 313,5384,233

קרקע על שמירה פעולות 02 413,270

הון והוצאות פתווז תקציב 0352,382

וכינויים תומת תכנון 03
פיתות 37,601לצרכ

ן 1,304473תבנו

וסקרים כללי תכנון 03 01174

ומתאר אב תכניות 03 02109

ישנות מפורטות תוכניות 03 03762

תחוות מפורטות תוכניות 03 04239473

2,8831,940תשתית

אתרים פתות 03 116321,702

תגרות באמצעות פתווז 03 14238

עירוני פיתוחי 03 152,261

פתות לצרכ טטוזיס 16,574296פינו

יזומים פינויים 03 327,758

וווטפם פינויים 03 236,773

"ס נו פ קידום 03 242,043%2
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חדשים< שקלי* 00?1>באל3י הנסכים כטנת התקציב חוק

: סעיף

ישראל מקרקע.י מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתיז

שיא
אדנו כת

והוזלריס 840'16העברות

ושומת ה1זלרים 03 31544

הטגווה הטל תמורת 03 3216,296

במקרקעין לכויות רכטת 0414,781

7,556הפקדות

7ומות הכלאות 04 012,710

הפקעות בעד פיצו"ס 04 02
2,565קודמות

האנוטרופוס ןןוב ה71לר 04 03
מקרקעין רכיוונ 1ווק 2,281ובצוע

רכטות 04 127,225

ר7ר1ה 058,632

רלרבהי 05 018,632

מווזדס תטולומיס 08
בעלויות 107,968לפי

לאוט והעברות הלוואות
68,768המדינה

ר8וות מקרקעי הלואות 08 01
51,408הפיתות

המדינה מקרקעי העברות 08 0217,360

לטראל קימת לקרן העברות 08 0339,200
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תדשיס< שקליס 1988>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סונ

ישראל93 מקרקוו.י מנהל
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקרקעי98 מ"נהל הכנסות
309.398יטראל

355=55=

טוטפות72 880'82הכנסות

נכסס0172 מהשכרת 16.245הכנסות

טוטפיס1172 וזכירה 38,494דמ

הסכמה1672 '12זמי 824

טונות2172 12,376הכנסות

לנכסי2272 האפוטרופוס הכנסות
941ניפקדם

הוו73 318'126הכנסות

ראשוניים0173 ווכירה 26,793זמי

תחוה מ1ניה וזכירה 35,443דמי

מקרקע1173 מהוונים תבירה דמי
משב"ווו יטרה.ע"י 112גבנה

מגניה1273 מהוונס תכרה דמי
/10בי0 בהמלצת ת1רות 660'17ע1"

מהוונס1373 תכירה דמי
1מכר7ס לךקע 17,671מהקצאת

אתרות הון 64,282הכנסות

אוח"ס1473 מהוונס וזכירה 32,698דמי

מקרקעין1973 28,784מבירת

טונות3173 הכנסות
ו

2,800
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חדשים) שקלים >באל3י 1988 הםז3ים לשנת התקציב וווק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס11.יף

ישראל לבנק חובות 99

!"700.000

900.000

900,000

800,000

800'000

ו1ודאל לגנק ווובות הוולד 99

קרן 01

קרן 01 01

ר1ת 02

ריבת 03 01
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שלישית תוספת
מיוחדים עודפים רשימת

הפנים משרד 06

במחוזות תכנון שרותי

(עזבונותהאפוטרופוס) תקציבי תיכנון

מיחשוב) צרכי וסקר בלאי (החלפת. מיכון
נזקים) בעד (פיצויים אמרכלות

(איכסון) מרכזי בי"ס

הנכה) לרווחת (שיפוצים בפנימיות נכים סידור

(תרומות) סימון סן מעון
ותרומות) העוור בהדרכת (השחתי בעוור וטיפול שיקום

תומכים) ושירותים טיפוליים יום (מעינוי במפגר קהילתי טיפול

נטישה) מניעת 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

סיעוד) חוק  אבות בבתי (זקנים זקן  ביתי חוץ טיפול

שמש) ודודי סיעוד, חוק  ביתית (עזרה בזקן קהילתי טיפול
חומרים) וקניית (הצטיידות ואמרכלות תיכנון

לנערים) (מפעלים במצוקה נוער

(תרומות) ביתי חוץ טיפול

חינוך) (פעולות וטיפול חינוך

060510

והרווחה העבודה משרד

רגיל תקציב

230111

230112

230119

230126

230621

230684

230662

230855

230856

230870

230871

231025

231026

231038

231042

231043

231159

231164

231166

2311171

23
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פיתוח תקציב 64

צמ"ה) (קרן פנימיות . 640103

טעונות שיפוץ 640504

החקלאות משרד

רגיל תקצינ 33

רניד ו,ערת החלטת  למוטבים סיוע 330505

החקלאי למגזר סיוע הלוואות 330506

פיתוח תקצינ 72

רביד ועדת לפי חובות למחיקת מענקים 720120

לישובים מרוכז ניהול 720503

והתשתית האנרגיה מטרד 34

דלק מוצרי למחירי המסלקה חשבונות 341501

התעשיה פיתוח 76

להעשיר. חוזר להון הלוואות 760115

נסים משה שמיר יצחק
האוצר שר הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

*1988 הכספים לשגת המדיגה מנקר משרד תקציב

באלפי הוצאה
חדשים אדםשקלים כח שיא

המשרד תל,ציכ כל פך 1 420,568501

ומטה ניהול 012,29848
הנהלה 01

ויעוץ עריכה תכנון 02 ך
40611

99822
עם פעולה ושיתוף אורחים 03

לאומיים בין ביקורת 35מוסדות ,

. הדרכה 042595

כ"א שיא אמרכלות 05. 20010

אחרות הוצאות אמרכלות 06460

[נוסח ד,תשי''ח1958 המדינה, מבקר לחוק 24 ובהתאםלסעיף המדינה מבקר הצעת הכנסתעפ''י של הנספים בועדת נקבע .
חדש].
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אדם כח שיא

369

באלפי הוצאה
חדשימ שקלים

15,070 הביקורת ביצוע
הממשלה משרדי ביקורת 01

02

המדינה 4,160132ומוסדות
הבטחון02 מערכת 2,285ביקורת 61י

מקומיות03 רשויות ביקורת
מפלגות מימון חוק 2,25058ולפי

ממשלתיים04 איגודים 2,20050ביקורת

ע.נ.א.06 פעולות 300ביקורת .9
בחו"ל07 75ביקורת

כ"א08 שיא 1,20059אמרכלות
אחרות09 הוצאות 2,600אמרכלות

הציבור תלונות נציבות 033,20084
י280הנהלה01 7

בתלונות02 1,80058הטיפול
כ"א03 שיא 36019אמרכלות
אחרות04 הוצאות _760אמרכלות

מבקר משרד בתקציב אחרת לתכנית אחת מתכנית הוצאה של סכום כל להעביר רשאי המדינה מבקר
זו בדרך ישנה לא שהוא ובלבד המשרד לתקציב שתיווסף חדשה לתכנית או המשרד), (להלן המדינה
התקציב, יסודות לחוק 11(א)(1) סעיף לענין לפעם מפעם שנקבע הסכום על העולה בסכום תכנית
 (להלן הכנסת של הכספים ועדת של המוקדם באישורה אלא המקורית, מהתכנית 150/0 ועל התשמ"ה

הוועדה).

מתכנית בלעדיו, או להן, הדרוש ההוצאה סכום עם ביחד משרות, מספר כל להעביר רשאי המדינה מבקר
לא שהוא ובלבד המשרד, לתקציב שתיווסף חדשה לתכנית או המשרד, בתקציב אחרת לתכנית אחת
באישורה אלא המקורית, בתכנית המשרות ממספר 200/0 ועל 50 על העולה במספר תכנית זו בדרך ישנה

הוועדה. של המוקדם

באותו השימוש את להתיר המדינה מבקר רשאי הכספים1987, לשנת המשרד בתקציב עודף סכום נותר
עודף בסכום שימוש הותר תקציב. שבאותו אחרת לתכנית או נכלל שבה לתכנית 1988 בשנת סכום

ממנו. חלק היה כאילו בהתאמה 1988 הכספים שנת של לתקציב הסכום יווסף כאמור,

.3

שפירא י' אברהם
הכנסת של הכספים ועדת ראש יושב

(1988 במרס. 24) התשמ"ח בניסן ו'
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ירושלים הממשלה, דפוס בסדרצילום, סודר א155 03342883 חדשים שקלים 20 המחיר


