
התשמ"ט1989" ,1989 הכספים לשנת התקציב חוק

 זה בחוק ./
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"
(1989 באפריל 1) ולתשמ"ט ב' באדר כ"ה כיום המתחילה השנה  "1989 הכספים "שנת

;(1990 במרס 31) התש"ן בניסן ה' ביום והמסתיימת

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

חלוקת חדשים: שקלים אלפי 52,390,000 1989 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2
בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים זה סכום

"הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של הראשון

בשנת להוציא היא רשאית 2 סעיף לפי להוציא רשאית הסכוםישהממשלה על בנוסף .3
זה סכום חלוקת חדשים; שקלים אלפי 2,820,963 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1989 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. 64,368.51989 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .4
התוספת של הרביעי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל

אדם". כוח "שיא הנקרא הראשונה

היא רשאית ו3 2 סעיפים לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכומים על בנוסף (א) .5
השניה בתוספת השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1989 הכספים בשנת להוציא
ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי אלה סכומים חלוקת עסקיים): מפעלים יב תקצ  (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 843.5 1989 הכספים בשנת
העסקיים. המפעלים תקציב של השני החלק של השלישי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה
כמפורט היא 1989 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי ההכנסות תחזית (ג)

השניה. התוספת של הראשון בחלק

 1989 לכספים בשנת

לפי תקבע, ולתכניות פעולה לתחומי 17 התקציב סעיף התקציב חלוקת את (1)
הכנסת: של והבטחון החוץ וועדת הכספים ועדת של משותפת ועדה הממשלה, הצעת

05 פעולה תחום של למטרות המימון את יקבעו האוצר ושר דתות לענייני השר (2) יז

לקריטריונים; באשר לממשלה המשפטי היועץ בעמדת בהתחשב 22 תקציב בסעיף

.6

.(1989 במרס 29) התשמ''ט ב' באדר כ"ב ביום בכנסת נתקבל .
.60 עמ' התשמ''ה, ס"ח 1

17 1.6.1989 התשמ''ט, באייר כ''ז ח"ת108,



יסודות לחוק 12 סעיף לפי הכללית ברזרבה שימוש לגבי האוצר שר בקשת לפי (3)
< הוועדה במקום תבוא הממשלה, ראש משרד של הפעילות שבמסגרת למטרה התקציב

חבריה: מקרב הכנסת של והבטחון החוץ ועדת שתמנה מיוחדת ועדה

הסכומים יוצאו שלהן המטרות את לקבוע רשאית הכנסת של הכספים ועדת (4)
מיוחדת. רזרבה  48 תקציב שבסעיף

,23.12 ,22.08 ,22.05 ,20.36 ,20.35 פעולה שבתחומי התכניות באחת עודף סכום נותר .7
שבה לתכנית סכום באותו השימוש יותר ,1988 הכספים לשנת בתקציב ו30.08 29.15 ,24.34

התקציב. יסודות לחוק 14(ג) סעיף הוראת זה לפי ותחול נכלל,

 של סכום על 1989 הכספים בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .8
48(א)(1) סעיף הממשלהלפי הוצאות למימון חדשים שקלים אלפי 731,213 (1)

התקציב; יסודות לחוק

לפי  ישראל לבנק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים אלפי 1,500,000 (2)

^ התקציב. יסודות לחוק 48(א)(2) סעיף

 התשמ"ה1985 התקציב, יסודות בחוק .9
מקום, בכל יבוא, חדשים" שקלים 550,000'' במקום ו'12, 11 בסעיפים (1)
מקום, בכל יבוא, חדשים'' שקלים 1,000,000" ובמקום חדשים", שקלים 660,000"

חדשים": שקלים 1,200,000"

שקלים מיליון 66" יבוא חדשים" שקלים מיליון 55" במקום !19(ב)(1), בסעיף (2)
חדשים''?

שקלים 32,000" יבוא חדשים" שקלים 27,000" במקום 27(א), בסעיף (3)

חדשים";

שקלים 164,000" יבוא חדשים" שקלים 137,000" במקום 27(ב), בסעיף (4)
חדשים":

< יבוא חדשים" שקלים 600,000'' במקום מימון", "דרך בהגדרת ,32 בסעיף (5)
חדשים"; שקלים 720,000"

שקלים 32,000" יבוא חדשים" שקלים 27,000" במקום 43(א), בסעיף (6)
חדשים":

* שקלים 328,000'' יבוא חדשים" שקלים 273,000'' במקום 43(ב), בסעיף (7)
חדשים".

.(1989 באפריל 1) התשמ"ט ב' באדר כ"ה ביום זה חוק של תחילתו .10

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

מסויימיס עדפיס
הכספים משנת

1988

מבנק הלוואה
ישראל

סכומיט עדכון
יסודות בחוק

התקציב

תחילה

פרסום

1.6.1989 התשמ"ט, באייר כ''ז ,108 וו''ת 18



1989 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקליים (אלפי

י הראשונה התוספת כרוהרשאההוצאההוצאהריכוז שיא
יבמותניה אדםלהחחי
בהכנסה

52,390,0002,820,9633,344,66264,366.5כלליםה"כ
0225555:555=5335500=:=ז3====3283339335:=£=======

רגילחלק תקציב 36,856,7721,775,006622,40664,368.5אי:
הוןחלק וחשבון פיתוח תקציב 14,033,2281,045,9572,722,256בי:
ישראלחלק לבנק חובות החזר 1,500,000גי:

רגילהחלק הוצאה 36,856,7721,775,006622,40664,368.5אי:

ומנהל 2,918,948231,617269,86728,980.0ממשל
2=========222222555 =5222522332835י

המדינה01 3,8704840.5נשיא
54,520334.0כנסת02
ממשלה03 2,090חברי
הממשלה04 ראש 24,9501,073571.5משרד
האוצר05 296,63135,3407035,624.0משרד
הפנים06 42,3782,812320643.5משדד
המשטרה07 810,87054,511268,79718,469.0משרד
המשפטים08 119,45150,9921,847.5משרד
החוץ09 201,07826,623810.0משרד
והתכנון10 הכלכלה 2,5651247.5משרד
המדינה11 מבקר 25,227501.0משרד
ופיצויים12 1,139,058גמלאות
שונות13 165,627הוצאות .59,805
מפלגות14 17,121מימון
והפיתוח19 המדע 7,3644014752.5משרד
הסביבה26 לאיכות 6,14839.0משרד

10,595,74055,896199,1022,941.5בטחון
=====5552222222======3     

הבטחון15 10,454,5942,096.5משרד
אזרחיות16 יורום 39,00014,042הוצאות
המנהל17 בהוצאות השתתפות

102,14655,896185,060845.0האזרחי

מקומיות18 י670,000רשויות

=====================
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1989 הכספים לשנת ההקציב
 =    = = = =  = = =3 = ~ = 5 2£~3=

חדשים) שקלים (אלפי

פהריכוז הראשו כרןהרשאההוצאההוצאההתוספת שיא
אדםלהתחייבמותנית
בהכנסה

חברה 10,430,7121,069,019,07814328,144.0שריתי
=========

והתרבות20 החיכוך 3,039,297121,681,33072,092.5משרד
גבוהה21 743,023השכלה
דתות22 לעניני 202,4002,891347.5המשרד
והרווחה23 העבודה 4,884,22082,171,43768,3,804.0משרד
הבריאות24 559,595859,04319,323.0משרד
לנכים25 163,4311,51255.0תגמולים
והשיכון29 הבינוי 91,900940,20022,1,663.0משרד
עליה30 לקליטת 81,000781,4212,359.0המשרד
מצרכי32 במחירי .תמיכות

חקלאי וביצור ,665,846.69042יסוד

ומשק 4,091.0'1,712,124418,47435910כלכלה
~5כב55  

החקלאות33 561,73551,9205002,003.0משרד
והתשתית34 האנרגיה 12,614337,450235.0משרד
אטומית35 לאנרגיה 49,956הועדה
והמסחר36 התעשיה 40,57811,113300544.5משרד
התיירות37 36,6815655599,176.0משרד
ליצוא38 שווקים 954,340פיתוח
התקשורת39 10,7662,943115.0משרד
40* התחבורה 28,45410,683706.5משרד
הרכבת41 בתקציב 4■השתתפות

לתחבורה42 והחזרים 9,1003,800תמיכות
המדידות43 7,900311.0אגף

אשראי44 595,500סבסוד
=======

ועמלות45 ריבית 8,181,350תשלום
~5;5=====

1.752,398212.0רזרבות
=;=:==:==:== =

כלליה47 1.747,398212.0רזרבה
וחדת48 מי 5,000רזרבה
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1989 הכספים לשבת התקציב
3=335333:353=5=2353383=.83

תרשום) שקלים (אלפי

הראשןכהריכוז כההרשאההוצאההוצאההתוספת שיא
יבמותנית אדםלהתחי
בהכנסה

ב הוןחלק וחשבון פיתוח הקציב 14,033,2281,045,9572,722,256י:

פיתוח 2,094,6281,045,9572,722,256תקציב

ומיכהל בממשל 49,0593,16575,750השקעות
53333נ3:ם030333030133

ממשלה51 11,10070036,500בכייכי
סוהר52 ובתי 23,6141,40039,250משטרה
משפט53 2,923בתי
11,4221,065אוצר55

מקומיות57 רשויות
5פ36פ2183פםםם3ו

161,837
333:539313

18,261

1,489,427

51,871

10,000

58,336
1,369,220

1,138,818
233330339

133,010
45,184

18,770
43,683

632,080
96,000
62,627
76,244
26,120
5,100

901,249

1,701

1,000
5,594

892,954

141,543
0333303

622

9,236
102,885
22,500

100
5,800

400

655,834
8333339

65,672
12,588
13,140
9,500
42,949
511,985

1,227,898
333333333

144,600
84,010

6,680
44,453
631,150
30,930
57,958
67,544
16,981
143,592

11,938,400

200

חברה בשרותי השקעות
393993333338333333

חיכוך 60
* גבוהה השכלה 61

דת 63
ורווחה עבודה 64

בריאות 67
שיכון 70

משק בענפי השקעות
58333£=533353353

חקלאות 72
מים מפעלי 73

למחקר הלאומית המועצה 74
ולפיתוח

אנרגיה מקורות פיתוח 75
התעשיה פיתוח 76

תיירות 78
תחבורה 79
כבישים 80
תקשורת 81

שונים מפעלים 83

חובות תשלום 84

תקציבי חוזר הון 85

1,500,000 ישראל לבנק חובות החזר גי: חלק

750,000 ישראל לבנק ריבית 99
750,000 ישראל לבנק קרן
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1989 הכספים לשכת והמילוות התקבולים החזית

חדשים) שקלים (אלפי

תקציב הצעת
1989

52,390,000 כללי םה"כ .1
3=5=3=2=8= 983=5=252

36,855,772 שוטפים תקבולים אי: חלק
14,033,228 י הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק
1,500,000 ישראל םבכק תקבולים גי: חלק

36,856,772 שוטפים תקבולים אי: חלק

28,722,200

15,450,000

13,080,000

1,000,000
. 250,000

350,000
170,000

580,000

20,000

13,272,200

530,000
7,602,200
3,160,000
180,000
600,000
180,000
160,000
180,000

260,000
250,000

170,000

חובה ותשלומי מסים

ורכוש הככסה מסי

הככםה001 מס
מלכדים002 על מוסף ערך מס

פיככסיים ומוסדות
שבח003 מס
רכישה004 מס
רכוש005 מם
רכוש006 על היטל
מעסיקים007 מס
חיכוך010 היטל
רכב014 היטל

הוצאה מסי

היבוא011 על והיטל מכס
בטחובי012 יבוא על מע"מ כולל מע"ם
קכיה013 מס
בלו015
דלק018 מס
"ל019 לחו כסיעות מס
בולים020 מס
חוץ021 מטבע רכישת על היטל
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי אגרות
אחרים025 ורשיוכות אגרות
יבוא026 הפקדות
שירותים027 יבוא היטל
חוץ028 במטבע אשראי היטל
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1989 הכספים לקינת והמילוות התקבולים תרו1ית
ם353363ם=58ם39פ8308833ם880ם383039ם00890

חדשים) שקלים (אלפי

תקציב הצעת
1989

773,314 ורווחים ריבית
86,000 במט"ח ריבית 034
670,000 ריבית גביית 035

792 משקיות מיחידות ריבית 036
16,522 עסקיים ממפעלים ריבית 037

ממשלתיות מחברות ריבית 038

284,430 תמלוגים

58,810 עסקיים ממפעלים תמלוגים 342
9,300 טבע מאוצרות תמלוגים 043

216,320 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044
מדיווידנד תקבולים 045

112,806 שונים תקבולים

10,000 קודמות שנים תקציב ע"ח החזרות 046
102,800 שונים משרוחים הכנסות 047

האומדן מעל מיועדת הכנסה 048

6,964,028 . בי מחלק העברה
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1989 הכספים לשבת והמילוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

תקציב הצעת
:989

14,033,228 הון וחשבון ממילוות תקבולים בי: חלק

,516.2471,

,000.1401,
,9103
,1704
590
,84698,

,00064

,46030,
,01032,
,5301,

.677103,12,

,000180,2,
,677923,9,

850850,6,

000086,1,
50090,

000258,3,
000172,2,
850153,
500271,

213731,

הממשלה והלוואות השקעות החזר
קרן גביית 051

המשקיות היחידיות פחת 052
העסקיים המפעלים פחת 054
ממשלתיות חברות פחת 056

ישראל מקרקעי ממינהל הכפפה 063

ופיצויים לפנסיה הפרשות

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

הארץ מלוות

לאומי לביטוח מהמוסד מלווה 081
והפקדות מאמיסיות הכנסה 082

מחו"ל ומענקים מילוות

והפיתוחמילווה900 העצמאות
הפצהבניכוי:901 הוצאות ;

מארה"ב:מילוות ומענקים
בטחון902 ■

סיוע904 אזרחי
מגרמניהמילווה906
אחרות908 הלוואות

מיועדת להכנסה העברות 909

הוצאות למימון ישראל מבנק מקדמה

731,213 הוצאות למימון ישראל מבנק מקדמה 093

6,964,028 אי לחלק העברה

יגתאמוח
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1989 הכספים לשכת והמילוית התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

תקציב הצעת
1989

1,500,000 י^ראל מבנק תקבולים גי: חלק

ישראל בנק רווחי
ישראל מבנק ריביח

1,500,000 ישראל לבנק חוב למימון מקדמה

2,231,213  ישראל מבבק מקדמות סה"כ .2

731,213 הוצאות למימון מקדמה
1,500,000 ישראל חוב'לבנק למימון מקדמה
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ראשונה תוספת
תדשיס| שקלים 1989>ב*כ3י המונים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כוז

הרשאה
ב י י לההנוז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

המדינה נשיא 01

40.3

40.5

1

35.5

1.5

3.5

48

48

48

3,870
גק3ב5

3, 509

198

1,120

131

178

1/882

361

361

ולשכתו המדינה נשיא 01

ולשכתו המדינה נשיא 01

נשיא 01 01

הנשיא לשכת 01 02

קציר לשעבר הנשיא לשבת 01 03

נבון לשעבר הנשיא לשבת 01 04

אמרכלות 01 09

רזרבות 02

רזרבות 02 01
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חדשים) ".קלי* ק8ק1>ב"ל3י הנסבים לשנת התקציב חוק

: ף י טע.

הכנסח. 02
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כוז

הכנסת 0254 320334

הכנסת; 0154,320334

הכנסת חברי 01 0110390

הכנסת 3עולות 01 026.8168.5

אמרכלות 01 0312, 476191.3

גטזזון 01 046.250134

רזרבה 01 053,428

בכנסת מבנה תוספת 01 0612,000

ממות8<.נ תמלל מערבת 01 071,940

טל3ון וו"ב ווסנות 01 09720

\

ו
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חדשים< "י"לימ 1989>באל3י הגנונים לטנת התקציב ק ת1

שיא
אדנו בוז

הרשאה
להתחייב

מותגיה הוצאה
בהכנסה הוצאה

2,090

2' 090

2,090

ף: י סע.

ממשלה תברי 03

ממו^ר. וז1ר 03

הממשלה 1זבר 01

הממטלה יזבר 01 01
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יזדשים) ".קלי" ?9ק1>באל3י לטנמהכםנים התקציב שק

ס>גיף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתוזייבבהכנסההוצאה כת
הממשלה ראש משרד 04

 הממשלה ראש משרד 0424,9501,073571.5
55£%5958553

כללי מ1ולה לתוווס 016.86812570.5

מרכלנו שדותינו 01 1178210.5

אמרכלות 01 192,78238.5

המדינה נלך מ 01 318096621.5

המדינה גנ7ן אמרכלות 01 39803

נ סי מ3ונ מינהלת 01 43

טוניס מוזקריס 01 6159

התנד.נ1ונ. לשרותי המרכז 01 7365

אשכול לוי יד 01 7445

יםו1.כו הגבורה היכל 01 75105

האומה גדולי וולל^נ 01 7647/

11 בסמי למלודמה הרשות 01 781,430

הממשלה ראשות 027,2522579

הממשלה ראש לשבת 02 116572517.5

הממשלה מזכירות 02 1272915

הממשלה לראש יעוץ 02 י147541

בגין מנוזס לשכת ,02 151052

הממשלה ראטות אמרכלות 02 192,8852.5

רוה"נ! מ"מ לשבת 02 30205

אולמרט א. השר לשבת 02 312943

שאקי א. השד לשבת 02 322243 .

נסים מ. השר לשבת 02 332243

29



תדשים< שקלים ?198>ב*ל3י הכספים כשנת התקציב תוק

: סע.יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כחי
הממשלה ראש משרד 0'1

מעוטם לרוה"מ עוץ 02 357098

אדר ר. השר לשכת 02 363333

גור מ. הטור לטובת 02 402333

ממלכתית סטטסיקה 038,358628389

לסטטל<0טקה מרכזית לשכר, 03 025' 461628389

אמרכלות 03 031,745

מולמנס סקרס 03 05

מיוחדות לפעולות ר7רבה 03 06910

רזרגה 03 07242

עתונות 051,45329533 

הלטכה הנהלת 05 1069320

צלומט הפצת 05 12214597

אמרכלות 05 195462366

רוה"מ למ. כללת רזרבה 071.019

רוה"מ למ. כללית ד7גר, 07 011019
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וזדשים) שקליים (באל3י 1959 הנמנים לטנת התקציב ק וזו

: יזו^יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
האוצר משדד 05

האוצר משרד 05%2, 63135,340
======

5.624
כ=88:

כללי פעולה תוווס 0114,2441.486303

הנהלה 01 011,67444.3

אמרכלות 01 0210,9471291

א>1וייט בפצויס טפול 01 04
1,47416מגרמניה

גימלאות 01 י05701 35

ק"ל האוצר ו1!רותי 01 091393

ר7רבות 01 1036331.5

להתיקרויות רזרבה 01 12430

ממטלתייס מטה ווורות 0316,415496330

הממשלה נבולות 2,21156.5תיקצו1

מרכל"ס שרותיס 02 012,21156.5

הכלל 7,054312232ה1זשב

הנהלה 02 0469114825

תקצי.נ 1*וע על פקויז 03 052,61491

המדינה הלואות גהול 020664922

וזוווז וזשגונות נהול 02 071652

והמנחות וווץ 1ע0קות ט3ול 03 0833612

הממט'לתי המטי, #ל פקוזז 02 0964213822

ומיכון רישום 02 101.44650

אמרכלות 02 11511268
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חדשים) שקלים (באלבי 1989 הכספים לשנת התקציב חוק

יף: סט.

האוצר משרד 05י
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב.

שיא
אדם כת

בארה"ב. בלבלס '3טרותס 230
י

4

מרכל"ס טורותיס 02 121.4993

מסוזרית באספקה טפול 02 13
5411ליטראל

אמרכלות 02 14950

בוושינגטון המטרד 02 15240

זזדות פנימית ביקורת
1154האוגר

מרכלס ו1ורותס 02 161154

הזוברות על פיקות
1.16415322.5הממשלתיות

מרבל"ס טרותיס 02 161.16415322.5

נה המז טירות נציבות

והסכמי לטם יוזידה
3543111עבודה

ע.נוזה והסכמי לטבי היוו 02 313543111

רלרבה 02 322.287

משק"ס בלל מטה טרותי 033.302239

בינ"ע לקו4דיס וזדה
ההומות ורסוות .1,19715.3

בינ"ל לקטריס יתידה 03 06
דז,טקעות 49413.5ורש"ת

יורק בניו מטורד 03 07404

אנגלס בלוס הנגטרד 03 082931
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יזדשי^ שקלים 89'$1>באל3י הנספים לטנת התקציב חוק

סט.

05

יף:

האוצר משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

בטקגו0903 3551המטרד

באטלנטה1403 המטרד

יות1503 ()השתתפו 349

המדינה הכנסות 7373025.5מנהל

מדכלס1603 7373025.5טרותס

54רזרבה1703

72רלרבה1903

בסווז ההון שוק אגף
1.18120925ווזסבון

וווסכ2003 ביטוח ההון טוק 1.18120925אגף

לפעולות 61רזרבה

להתיקרויות2103 61רזרבה

הכנסה04 מס פקודת בצוע
רבוט 170.1511.5803.051ומס

מרבלס0104 2.13314840טדותיס

ומשפטי0204 מקצועי 1.48552יעוץ

"ס0304 נבו ו הב"ר. 4,379767555100טרות

שומה0404 1.28831טרות

2.53785ווקירות0504

חנוט0604 מ0 ישדות 36077814

לאזדוו0804 והסברה יעוץ 63635ו8רותי

מ1זו1וב0904 12.330שרות

1004. 2.566הדרבה
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יזדשים< ".קלים 69י$1>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב שק

: 'יעיף

האוצר משרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

אמרכלות 04 1162.90386

ביוזדות הכנסה מס תפעול 04 12599552.330

ביתידות רכוש מס תפעול 04 15
ארנונה) קרן הטול 7.926313(בולל

1נקס עמלות 04 166.536

רלרגות 04 195.117

לניהול מרכזית יוזדה 04 20
ספריס

יצור יבוא. על מיסיס 05
מוסף ערן ומס 84.1399.0871.596מקומי

ו*בס אדסהנהלת כ1ז ווויא 05 0115.86869278

3יתו1ו פעולות 05 02

אנ*כלות 05 0315.1741.359

מכס 05 04103165

קניה ומס מע"מ 05 056174.956

מוזט1 שרות 05 093.061

בנקיס עמלות 05 105.600

בתחינות מסיס תפעול 05 14
המכס. 33,1921,179ובגת

ופקות תקירות 05 163.821139

ופעולות לטבר ר7רבה 05 182.547

וזוץ סוור מסד 05 222.6422.538

ר7ר1ה 05 231514

והמטלה למשרדי ע7ר שרות 061.00022.327265.5

הרכ1 נהל ()מי 145.18026

*
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וזדשינו) שקלים >באל3י 1909 הכספים לטנת התקציב חוק

: ס11.יף

האוצר משרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
. להתתייב

שיא
אדם כת

מרבל"ס שרותס 06 014535

נרכב טפול 06 025874,37316

מנהליות בהוצאות השתתפות 06 03() 2,138

רבב השכרת 06 04498071

אנגרבלות 06 051,0354

הפרסוס 1,02817,14725לשכת

בו:ר0וס המשרדיס השתתפות 06 06

מדכד"ס שרותס 06 072

הפחזוס לשכת 06 081,02817,14723

אמרכלות 06 09

()שע"מ 14214.5

ומטה ל נהו 06 105866

ארס כוו הןזידה תפ*ול 06 115.983200.5

וזפונול הוצ. המזזשב ייזדת 06 124,834

אמרכלות 06 133,4278

רזרבה 06 15523

והכנסות השתתפות י 06 16() 15,367

המדינה שרות נציבות 075,253125113.5

המזינה שירות נציבות 07 0154417

ו1ובדיס עניני נהול 07 03896733

יצור והנדסו! תכנון תקנים 07 0451019

המיכון ית;דת 07 0553114

אמרכלות 07 061,98213.5
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חדשי** שקלים ק8'15>באל3י הכספים כשנת התקציב תוק

שיא
אדנו בת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהבנסה הוצאה

ט1גיך:

האוצר משרד 05

10

?

14

104

163

628

2.137

3.137

עוגדס ותנטורת הדרכה 07 07

למקצועות הס3ר גת 07 08
נהל מי

לאוצר כללת רלרבה 08

לאוצר כללית ר;רבה 08 01
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וזדשינז) שקלים (באלכני 1909 המונים לטנת התקציב חוק

קוו.

הפנים06 משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להת.ח

שיא
אדם כח

הכניס06 43,3783.813643.5משרד

כלל01 3עולה 14,7872149תוזוס

המטרד0101 1,70323הנהלת

המדוזות0301 39915הנהלת

מ8ו3טי0301 395יעוץ 310.5

וטטווז0401 ארגון 3515הדרכה

וטסומס0501 1953הסגרה

11,94494.5אמרכלות0601

הגוווות03 על אתי 656303.3פקות

הבוזידות0102 על ארצי 6563.5פקוזז

המקומיות0303 לרשויות בוזירות
1988

למועצות0302 בוורות
30אזוריות

מקומי03 3,21118064ו8ל0ון

מרבז"ס0103 "טירותים 29313

ברשויות0303 תל,צ1י0
2039המקומיות

ומלוות0303 מענקים 1135מיסיס

מקומיות0403 םטויות 683טירותיס

המקומיות0503 בהוויות 1,74911בקורת

מרבל"ס0603 78518033שדותיס

האוכלוסין04 13,955280251מנהל
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חדשים) ".קלים ק8?1>באל3י הכנופים כשנת התקציב ק תן

: סע.יף

ה3נים משרד 06
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנ; כת

באגף מרבליס וו*ותיס 04 011.5188023

ממוכנים אוכלוסה קבצי 04 025,4317034

אוכלוסין למנהל לשבות 04 046.187100189

גבולות ביקורת 04 058193015

73י תכנון 052,74532098

באגף מרבז"ס ו1ורותס 05 013678

מתאר תכניות 03 0460732014

תכנון ונהלי מדיניות 05 071033

ש:ניות ותאום בלזה מעקב 05 08743

לתבנון הארצית המועצה 05 09
513ובניה

במתודות תכנון שירותי 05 101,538"32068

ותפקידים תירוס טירותי 06
.1,676מיותדיס 1349

מרכל"ס טרותיס 06 0157417

ו3יקווו י ריוווו 06 022107

כבאות 06 031513

פס"וו רשות 06 04
י,

30811

עמיתןת ניהול מערכת 06 06433159

הסביבה איכות 071.0101.98526

הסביבה איכות 07 011' 0101,98536

רזרבה 082,275

רזרבה 08 012,275
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תדשינז< שקלי* 89'$1>ב*י3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: שע.יף

הפנים משרד 06

2,063

684

524

855

הגנה על פקווז 09

מרב'ניס טרותיס 09 01
ן

ואוזזקה תכעול 09 62

3תו1ז0 לשטמיס היןןדה 09 03
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חדשים) שקלינז (באלפי 19.99 הכספים ל1טנת התקציב ק תו

סע.

07

. יר:

המשטרה משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כח

סוהר07 וגת 810.87054.51118.469משטרה
6*1533

בלל01 פעולה תוזוס
המשטרה 6,37211360מטדד

אדגו0101 בווז 3,59060טא

מרכזס0301 1,222731.732ו!רותיס

1,367401.486אמרכלות0401

להתקרוות0701 193רזרבה

וזרועותיה02 טראל 645,58438.78115,285משטרת

הארצי0102 במטה 102.15010.0502.471.3ב"א

במזווזות0202 265,9708.265ב"א

התנועה0402 תוקי לאבגת 11,080320.5ב"א

האזרח"0602 10,000352המווומר

2,600וזב"ה0702

4,000הגייא0802

ל1002 ו הגג 82,0003,040.5משמר

השובס1202 24,000835.5משמר

הארצ2102 12,16899921.931המטה

ישר:>2202 משטרת 10309717,171170.631אמרכלות

אוטומטי2302 נתונים 4,768י2,974עיבוד

5502 ו0 תעופה נמל אבטוות
מרכזס 6.000שרותס

5602 ויס תעופה נמל אבטתת
/ 700אמרכלות

ופלוגות6002 מתקנס אבטתת
מרבזיס שרותיס  או"ט
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תדשים) שליים ק8ק1>באי3י הנמנים לטנת התקציב ת1ק

ס".יךי;

המשטרה משרד 07
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ופלוגות מתקנים אבטתת 03 61
אמרכלות  או"ווו

 ממשילה במשרדי שוטרים 02 65
מרכזיים שרותיס

 ממטלה במשרדי שוטרים 02 66
אמרכלות

 צ.נור במוסדות שוטרים י 02 70
מרכל"ס '3שרותס 750

 ציבור במוסדות שוטרים 03 71
111אמרכלות

טרותס  בשטתיס משטרה 03 80
2,000מרכ>"0

אמרכלות  בטטוזס משטרה 03 81

טטתיס ננמת רלרבה 03 98

פנימית רלרבה 03 9933,545

הסוהר בת שרות 10158,91415.6173.134

נציבות 10 0117,28580410.5

סוהר בתי 10 0393,3102.713.3

אמרכל7ת 10 0718.2551.07231,547

ובמתון שמירה 10 091,9022.037

תעסוקה 10 102.121945

לאסיר רפואי טירות 10 112.0682,700

יצרניים מפעלים . 10 123.930

סוהרים 10 146.0273879/040

' אסירים 10 1513,2919.31332.925

פנימית רזרבה 10 204,755
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חדשים< שקלים ק8'$1>ב*ל3י הנסכים לטנת התקציב חוק

: סוניף

המשפעים משרד 08
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

המטפטס מוגרד 08119,451
=55פ£55

50,9921.847.5

ומטה ניהול 0117,7781,949143

המטרד הנהלת 01 013,11318

לממשלה משפטי "עוץ 01 02
אוזריס .2,442958ושרותיס 54

אמרכלות 01 0310,87545

משפטי סיוע. 01 0463499119

בטזדון 01 057147

מע17ונ טריס וערת הקצבות 01 06

המדינה פרקליטות 0212.239430325

7ות ו והמת הראשית הלשכה 02 0112,239430325

ושומר, רבוט וניהול רישום 039,70547,479324

המקרקעין והסדר ריטוס 03 015,262142

מדהמס הפטנטים רש0 03 021,13785933

ה!ז1רות,השותפויות רטט 03 03
עסק 56625.5ושמות

וכונס הכללי האפוטרופוס 03 04
הרשמי 2,21946.62082הנכסים

מקרקעין שומת 03 0537538

אמרכלות 03 061463,5

מטפטיס מיכון 042,217257

משפטים מיכון 04 012,217257

רזרגה 061,923
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תדשים< שקייט ?3ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

08

יף:

ר.מש153ים משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

1.933ר7רגה0106

המדינה07 לטובת עלבונות

יעודס0107 לקביעת שריס ועדת
המדינה לטובת עלבונות של

משפט11 68,758833991בתי

מרכל"ס0111 9.38467.5שרותיס

ומועצת0311 סטטוטוריות ועדות
עסק"ס הגבלים

19,293150אמרכלות0411

דומנוק0611 מש3ט ניהול

מרכל"ס0711 367.1333טירותיס

עליון0811 מטפט 1.99812בית

נסוול"ס0911 מ318ט 1.03086בתי

טותטיס1011 הטלוס משפט 16.300149בת

מקומיים1111 לענניס 1835408טוופטס

עליון1511 משפט 91239בית

מוזוליים1611 משפט 4.810198בתי

כ"א1711 השלוסשיא משפט 11,579377בתי

לפועל2011 1.44539הוצאה

34813.5גלברות3111

1.430מיכון3411

בריאות3511 תוקירה ועדת

לעבודד.13 דין 14,5695564.5ת

מרכל"ס0113 6039טרותס
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"דשים) ".קלים 89ק1>באל3י הנספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כה

הרשאי?
להתחייב

מותניה הוצאה
י בהכנסה הוצאה

סע.יף:

המשפעים משרד 08

4

18

33.3

55 396

540

1,930

1.100

2.363

3.263

אמרכלות 13 03

הארצי הדין גית 12 03

אזור"ס דין 1ת 13 06

אזור"ס דין גת 12 10

ר7רגה 15

פגימת רלרגה 15 01
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חדשים< ".קלים 1989>באל3י השנים לשנת התקציב ק תו

: ף י סט.

התו') משרד 09
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדנז כה

תזוץ מטורד 09201.078
£23=335

26,623810
838

כלל פעולה וטווס 0134/ 536337

המטרד הנהלת 01 013.88067

מנהל אגף 01 0318.422203

מרבל"ס טרותיס 01 051,84357

אמרכלות 01 06391

בתו"ל המדנר, יצוק 02131.1631' 098409

לנציגוות מטה 03 01
וקונסוליות 2.31858דיפלומטיות

בנייל ארגונים אגף 02 025.09013

.ננ"ל ושיתוף כלכלה אגף 02 0397314

אמרכלות 03 075,963848

נציגות  מרכזיים טרותיס 03 0966,136335

אמרכלות 03 1122,435250

בוזו"ל הנציגויות אבטיזת 02 1328,249

הטלתו על מדיניים דיונים 03 15118

.  נובא גוררות 02 16

הס1רה אגף 0416,4466651

לה10רה המתלקה 04 0111,9736625 י

ציבור קשר 04 031833

רשמיס אוחזים . 04 041,77814

ספריה 04 061083

ומדע תרבות קשר 04 082,404
■

8

45



וזדשים) שקליים (באכ3י 1909 הכספים לשנת התקציב וווק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סגג.יף

הוזוץ משרד 09

17

17

25,459

25,459

5,491

15,515

וסיוע בינלאומי טיתוף 05
מתפתותת לארצות

425אמרכלות0105

טיתוף0205 5,066וסיועפעולות

לרבה07 7,928ר

להתיקרו0107 5,996יותולרבה

לפעולות0207 1,932ולרבה

מט08 היטל 15,515"תמימון

מט"וז היטל מימון 08 01
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תדשים< שקלים '55ק1>ב*ל3י הנסכים לשנת התקציב ק ת1

: סע.יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
ןהח.כנון הכלכלה משדד 10

והתיאום הכלכלה משרד 10
.2.56512הגינמשרד 47.5

כללי פעולה ונוווס 011,67921

מרכז"ס ו1\רות"ס 01 0183821

אמרכלות 01 02841

כלכלי לאומי תוזןם 023991214

בלבלי לאומי תוזוס 02 013991214

רי ו*נבל המשק ל ז 11 י  ל המגור. 03752.5

הצבורי המטל, ל"עול המטה 03 01752.5

הכלל ה3קו1ז אגך 0429510

הכללי ה3ל,11ז אגןי 04 0129510

אלורי ו3תות תכנון 0533

א7זר ו3תו71 תבנ.ון 05 0133

רזרבה 0684

ר7רבה 06 0184
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חדשי** "קלים 59ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם בוו

הרשאה
להתחייב

מותגיה הוצאה
בהכנסה הוצאה

0וו.י1י:

ופיצויים גמלאות. 12

1,139,058

1,139,058

2,405

9,280

682,832

365,400

677

5,372

1,870

38,056

33,176

ופצוס גמלאות 12

ופיצויים גמלאות 01

לשריםהמלאות0101

כנסתלזובדגמלאות0201

מזינהלעובדגמלאות0301

קבעלאנשיגמלאות0401 צבא

גמלאות0501 הטלמת
המנדט ממשלת

לעובר

נמל לעובר המלאות השלמת 01 06
יפו אביב תל

בפנסיה נוספים מרכיבים 01 07

עובר גמלאות מכון 01 09
מדינה

מדינה לעובד פצו"ס 01 11

ר7רבה 01 12
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תרשי*) שקלים 1939>0"ל3י הכספים לטנת התקציב שק

סע.יף:

שונות הוצאות 13
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כרו

טונות13 163.62759,805הוצאות

שונות01 '165.62759הוצאות 805

01 וקנסות01 3618צו"0

01 ותרומות02 4.070הו1ותת3ויות

01 במיסם03 40,729הקלות

01 מטפטיות04 ריבית'הוצאות
1.310וכלליות

01 לעובדי06 בהלואות השתתפות
ל"ה.נ" העברה 29.50030.000המדינה

01 לעובר07 בהלואות השתת
ל"מסד" '5,5003הוראההעברה 057

01 בוזברה03 הטתתפות
כלכלה 1,485למפעל

01 נפקיריס09 נכסי תוק בצוע

01 הלוואות12 בהחזר השתת
היהודית הסוכנות טל

01 ליהדות13 לסיוע קרן
10,000התפוצות

01 קצא"א14 ביטחון 3,620הוצאות

01 בנגב15 מקרקעין רבו11ת חוק
הביצוע נהל 2,4551.160מי

01 במימון16 בערבה פרויקטים
אמריקה 5.568קול

01 לאומי19 הרב הבת 48,708מימון

01 21^ 10.000רזרבה

01 נכסיס22 למ.י. 1,900העברה

01 תה"ר24 לריטו 2,700אגף
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תד"1ינ1< שקלים 89?1>ב*ל3י לטנת^הכםפים התקציב חוק

שיא
אדם כח

' הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; /\מ.,יף

שונות הוצאות 13

2.832

200

\ז.ו>"ה הוזלר שוודית וזכילת 01 26

סיני למ3ונ פיצויים 01 27

שונות 03
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יזדשי*) שקלי* ?198>באל3י הפנים לטנת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה .הוצאה

: סו4יף

מפלגות מימון 14

17,121

15, 906

15,906

467

467

748

743

מפלגות ומימון בתירות 14

מפלגות מימון 01

שוטף מפלגות מימון 01 01

ל11זירות מפלגות מימון .01 02

רלרגר. שוטף מפלגות מימון 02

וקגר, טוטף מפלגות מימון 03 01

לכנסת הגתירות הוצאות 30

לכנסת הגתירות הוצאות 30 01
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חדשים) ".קלים 89'15>1:אל3י הכספים לוונת התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

ן הב15חו משרד 15

2,096.5

2,096.5

2,096. 5

10,454.594

10,454,594

10,454,594

הבטוזון משרד 15

גטווון 01

גטזוון 01 01

מווזדס תקצבס 02

מווזדיס תקציגיס 02 01

השתתפות 02 02

בלבנון צה"ל שהות 06

בלבנון צה"ל טהות 06 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1909 הכספים לטנת התקציב חוק

סע.

16

יף:

אדרוזיות. יורום הוצאות
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

/11י*
אדם בוז

אלרתיות16 חרוס 39,000הוצאות
=363=2

בטוזון01 תקציב 39,000השתת

יטנות0101 תוכניות 39000מימון
י

14,042

בטוזון0301 מרבי1 השלמת

נהל0301 מי הוצאות

וערים0401 שכונות ווויקוס
צפונות

נון0301 וזי במוסדות מקלוט

ס0601 קדמי בטובס מיקלוט

צפופות0701 1שיס מקלוט
השזנלבות

למוזסניס0801 מפקדות

הגולן0901 לרמת גטתון מערבות

לקטר03 רלרבה

רזרבה0103

הפנים04 משרד בתקציב השתת

ן0104 בטזזו מרכיב אוולקת

אובלוסה09 הצמידות
מגן בערבות

אובלוסיה0105 הצמידות
מגן בערכות

אוצרית06 רןרבה

אוצרית0106 רלרבה
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^ים. שקיים 1989>באל3י הםןפים לונו! התקציב חוק

: 49יף

הא7רחי ינהל הם ח.קציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
סה בהכנ

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם בוז

האלרוזי נהל המי תקציב 17102,14655,896845

כללי פעולה תתוס 50127,2793,553430

כללי פעולה 67,488ת1זוס

כלליות הוצאות 30 0167,488

פלטם ווויקוס 50 05

בשטח"ס 29,738408משטרה

8ו0ריס טבר 50 2024,692408

קניות 50 215,036

למטטרה 2,544ר7ר.בה

למטטרה רלרגה 50 322,544

16,025רלרבה

ר7דבה 50 3516,025.

אדל 6,994תקציב

שוטפות פעולות 50 453,325

מיוודדות פעולות 50 463,252

רלרבה .50 47417

אוצרות 4,5003,553170,57633רלרבה

אוצרית רלרבה 50 484,5003,553170,57623

וטוומרון יהודה מנהל 54
רגיל 24510543,959304תקציב
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תדשיס) שקלים ק8ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

האזרחי המינהל י תקציב 17
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האזחו נהל 14,8827,466המי

והמושליס הממשל מטה 34 01
15,4127,466והדקויות

אלרוזי נהל י מ אמרכלות 54 022,470

הממשלה ראש 810משרד

מרב70 שדותס 34 03643

סטטיסטיקה אמרכלות 54 04167

המנגנון 2014משרד

המנגנון נהל מי 54 051774

מנגנון אמרכלות 54 0624

ה1קורת 1933משרד

בקורת הראש המשרד 54 071933

האוצר 28,1904,92428משדד

אוגר הראש המשרד 54 0927,4074,92438

אוצר אמרכלות 54 10783

והבלו ר,מב0 5,82875אגף

ובלו ראשמבס מ/וור7 54 114,33975

מכס אמרכלות 54 131,489

רכוש ומס הכנסה מס 4,7847,08026אגף

מיקס  הראשי המשרד 54 133,4127,08026

אמרכלותמסס 54 141,372
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חדשים< ש?כים 1989>באל3י הפכים לטנת התקציב ק ווו

סע.

17

יף.

ו/קצ

ז

האזרוזי המינהל יב
הוצאה

מ1ת.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
כהת.וזייב

שיא
אדם כת

הפנים 7,4621,41646משרז

הראשפניס1554 6,5251,416המשרד 46י

937אמרכלותפנס1654

המשפטים 2,4292משרד

הראשימשפט17540 1,3032המשרד

משפטים18.54  626אמרכלות

מקרקעין רישונו 5574משרד

קרקעות1954 ר,0זד רשום
ושותפיות 4244תגרות

מקרקעין2054 133אמרכלות

השמא 1452משרד

השמא2254 842יתידת

61אמרכלותשמאות2354

התיכון 100,7832,1823.8469משרד

נון2454 הראשתי 99,7402,1823.8469המשרד

לוזינון2554 1,043אמרכלות

ארכיאולוגיה '1מתלקת 130774.5

ארכאולוגיה2654 868774.5מוולקת

לארכאולוגיה2754 262אמרבות

הדתות 2562משרד

הראשדתות2854 המשרד

*

2332
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תדשיס< ".קיים 1989>באל3י הכם3ים לטנת התקציב ק תו

: סו1.יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדנולהתחייבבהכנסההוצאה כת
האלרוזי המינהכי תקציב 17

אמרבלותדתות 54 2923
"

העבודה משרד "2,6702422

. הראטעבודה המשרד 54 302.2062422

לע1ו7ה אמרכלות 54 31464

התעסוקה 7845■וזדת

תעסוקה לשבות 54 325795

לתעסוקה אמרכלות 54 33206

הבריאות 41.6844.42310.62910.5משדד

הראשי1ריאות המטרד 54 3435.6304,42310.62910.5

אמרכלותבריאות 54 356,054

הרוותה 7,4371288מווודד

י רותה הראטי המטרד 54 366.552988

רוותה  אמרכלות 54 3788530

הטיבון 4961מטרד

הדאשיטנון המשרד 54 383651

לטכון אמרכלות 54 39131

י צ .839620(5מעיי 12

מעייץ הראשי המטרד 54 404,87732512

למעץ אמרכלות 54 41962295

המדידות 4512954מתלקת

הראטימדדות המטרד 54 423752954
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יח^ים) שקיים 39'$1>באל3י הנמנים לשנת התקציב ק ת1

: ף י סע.
מותנית שיאהרשאההוצאה

בבהכנסההוצאה י י אדםלהתח כת
האזרחי המינהל תקציב 17

למדידות אמרכלות 54 4376

הוזקלאות 3,8043347משרד

תקלאות ראש משדד 54 442,7793847

וזקלאות  אמרכלות 54 451,025

המיס 12,4703מתלקת

ראשימיס משרד 54 4612,4703

הטבע שמורות 463מוזלקת

טבע טמורות מתלקת 54 48463

והתעשיה המסוזר 4483משרד

מסו"ת  הראשי המשרד 54 50
2583ומכרות

ומוכרות למסו"ת אמרכלות 54 51190

הת"רות 1551משרד

תיירות  הראשי המשרד 54 541161

לתיירות אמרכלות 54 5539

והתשתית האנרגיה 1582משדד

וזשמל מוזלקת 54 561102

לוזשמל אמרכלות 54 5748

הראשתתבורה המשרד 54 531,7171,45812

אמרכלותתתבודה 54 59617

התקשורת השרד 4,10835ל
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תדשים< שקלים ?8|$1>באל3י הכעכים לשנו! התקציב ק תו

: סע.יןי

האדרוזי המינהל ח.'קציב 17
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתוז

שיא
אדם כת

הראשידואר המטרד 54 603,67325

אמרבלותדואר 54 61435

טלקומוניקציה 4,757769לא

הראו1ויטלקומוני$ייה המטורד 54 623,883769.

אמדבלותטלקומונק:גיה י 54 63

הרכוש על הממונה ל1
והנטוש הממטלת

874

\, 86728

נפתס ומטרדים הנהלה 54 64
'1א3וטרו3ו0 18528

אמרכלות 54 65682

האזרוז המינהל תקציב 64
ע7הרהל רצועת 8.384111י114,486גאילור

האןרוזי המנהל 4,74312מטה

הממשל מטה 64 01447
.

ברצועה נפות 64 022,407

ההסברה אגף 64 037912

אמרכלות 64 041,810

סטטיסטיקה 499משדד

מרכלם שירותים 64 05
443(סטטיסטיקה)

אמרכלות 64 0656

5,387רזרבות


מוקפא מקומית ד7רבה 64 075,387
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תרשים) שקלי* 69>15>באל3י הכספים כשנת התקציב ק תו

: /^יף

האדרוזי המינהל רגקציב 17
הוצאה

מותגיה הוצאה
סה בהבנ

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

האוצר 6/03511מווורד

ראשי מטורד 64 081" 11511

ראשי מטרד אמרכלות 64 094,920

רכו8ו ומס הכנסה 1,89212מס

.רכוש ומס הכנסה מס אגף . 64 101.53712

הכנסה מס אמרכלות 64 11355

והגלו המכס 2,19820מווורד

והבלו המכס אגף 64 121,77920

מבס אמרכלות 64 13419

הרכב נהל 1852מי

הרכב מנהל 64 141852

המנגנון 994243משדד

המנגנון מנהל 64 15924243

מנגנון אמרכלות 64 1670

פנימי מבקר 2022משרד

פנימי מבקר 64 171462

אמרכלות 64 18
3ניס 56מבקר

פנסיה קרו 4251משרד

והפנסיה הבימות קרן 64 193001

אמרכלות 64 20125
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חדשים) שקלים (באלפי 1989 הכספים לשנת התקציב תוק

: יף 'י11.

הא7רווי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

הפגים 2,21636311משרד

ראשפנם משדד 64 211,49221111

אמרכלותפניס 64 22327

כבאות שירות 64 23240152

אש י גו ב אמרכלות 64 24157

המשפטים 1,4242משדד

משפטים  ראשי מטתד 64 231.3562

אמרכלות 64 2668

והתרבות התיכון 30,3921,4405משרד

נון וזי  ראש משרד 64 2729.8251,4405

אמרבלותח"נון 64 28567

וגיל פליםס שיקום ענף

פליט שקום ראשיענף משדד 64 29
.ס

אמרכלות 64 30

הדתות 8721משדד

דתות  ראש משרד 64 310121

אמרכלות 64 3260

האנרגיה 1781משדד

אנרגיה ראשי משרד 64 331431

אמרכלות 64 3435

התעסוקה 6431932משרד
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תדשינז< שקיים 69י$1>באי3י הכספים לשנת התקציב. חוק

: סעיף

האלרוזי המינהל, תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

תעסוקה  ראשי משדד 64 355121953

אמרכלות 64 3687■

שיתופיות אגודות 64 3722

העבודה על פיקות 64 3822

העבודה '1משרד 0942512

מקצועית ראשיהכשרה משרד 64 399042512

מקצועית הכשרה אמרכלות 64 40190

הבריאות 38,7623.6608משרד

ראטי משרד 64 4137,0193 6608

אמרכלות 64 421,743

וכלכלה תכגון 247ענף

תו"ת ראשי משדד 64 43192

אמרכלות 64 4455

ובטתון משק 563משרד

ובטזזון משק ראשי משרד 64 45211

אמרכלות 64 46352

הרוותה 9,004604מטרד

ראשי משרד 64 479584

צעירים ניס לעברי מוסדות 64 48163

לנ77,קס תמיכות 64 496,796

קהילוזית ועבודה שיקום 64 5042635

(4) ברצועה מפתניס 64 5141325
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תדשיס< ".קלים 1989>ב*ל3י הנסכים נשנת התקציב ק תן

: סוגיף

האדרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתווייב

שיא
אדנז כת

אמרכלות 64 32348

הווקלאות ג1.632משרד .38595

משדד"הוזקלאות 64 531,39234095

זרסזס הדברה אגף 64 34873

הדר צרי בקורת 1>1זלקת 64 55106

וווקלאות מס סקרי 64 361966

אמרכלות 64 57221

ה התעשי ו המסוזר 2421משדד

מס"ת הראש המטרד 64 581831

אמרכלות 64 5959

ד, ז התחבר 7703903משדד

שדבורו. הראו!ר המשרד 64 602722902

אתרס שרותיס 64 61334

אמרכלות 64.62164

מדידות 232משרד


1

המדידות מוזלקת 64 631331

מדידות אמרכלות 64 6499

ציבוריות עבודות (<מו8דד 18189

ראטי 1>ט1רד מע"צ 64 65>) ■ 17139

מע"צ אמרכלות 64 66() 15

התקשורת '1משרד 367
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חדשים) שקליס (באלפי 1939 המזכים לטנת התקציב תוק

סוגיףי:

תקצ האירוזי17 המינהל יב
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י נהתת

שיא
אדם כת

64 התקטורת67 1.165משרד

64 68/ תקשורת 202אמרכלות

טלקומוניקציה 2,001177משרד

64 וטלפון69 הנדסה 1.640177שירות

64 הנדסה70 אמרכלותשרותי 361

., נבסיס 730846משרד

64 ראש71 421126משרד

64 ומלאכה72 תעטר. 59מרכ7

64 30913אמרכלות73

66;1/11  הכנסות >)111.108תקציב

הכנסה מס (<26,920הכנסות

66 0181*1081 מסהבנסה ()26.920אגף

מבס <27הכנסות 590()

66 ובלו02 מבס >27משרד 590()

משפטים ><3.596הכנסות

66 המשפט030 ()3.596משרד

צ.נא"ס משפט בתי ()2.187הכנסות

66 צבאיס04 משפט ()2,187בת

תתבורה (<14,032הכנסות

66 התוזבורה05 (<14.082משרד
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תדשים< ".קלים '85?1>ב*י3י השכים לשנת התקציב ק תו

: סע.יף

האזרחי המינהל תקציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב.

שיא
אדם כוו

תקטורת ()164הכנסות

66 התקשורת06 ()164משרד

נבסיס ><550הכנסות

66 נכסס07 ()550מטורד

טלקומוניקציה "5הכנסות 348(<

66 טלקומוניקציה08 >)5,848משרד

אוצר ><1,791הכנסות

66 האוצר09 >)1,791משרד

3נימ (<5,848הכנסות

66 הכניס10 משדד '5יי 848()

בריאות (<18,713הכנסות

66 המאות11 ()18,713משרד

תינון ()2,959הכנסות

66 התינון13 ()2,959מטורד

מדידות ()55הכנסות

66 מדידות13 ()55מוזלקת

דתות ()694הכנסות

66 הדתות14 ()694משדד

ע1ודה ()105הכנסות
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חדשים< שקלים 1989>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: ס/1.יף

האןרוזי המינהל ח.קציב 17
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ליהתתייב

שיא
אדם כת

66 מקצועית15 ()105הבטרה

66 מסו"ת16 (<6הכנסות

ושמרון68 יהווה >)234,147הכנסות

אזרתי נהל >)1,169מי

68 אלרתי01 נהל ><1,169מ.

()7,837אוצר

68 >)7,837אוצר03

והגלו המכס ()100,583אגף

68 ><100,583מכס11

רכוט ןמס הכנסה מס (<48,479אגף

66 .מיסיס13 48,479()
.

68 ()2,807פנס15

><1,988משפטים

68 ()1,988משפטים17

()2,339מקרקעין

68 ()2,339מקרקעין19

(<34,561גראות

68 >)24,561גראות34

()29,239שזבורה

68 ()29,239תוזבורה58
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חדשים< שקלים '$8'15>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כרו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס^יף

האזרוזי המינהל תקציב 17

>< 877

877()

12.514()

12.514()

1,754()

1,754()

39,469(<

() 39.469

דואר

דואר 68 60

טלפוניס

טלתונס 68 62

נטוש ממטלתי רנוט

אפוטרופוס 68 64

יס נינו קרן הכנסות 69

ס ניבוי מקרן הכנסות 69 01
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תדשינו) שקלים (באלפי 1909 הנסכים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ק4יף

מקומיות יות רשו 18

670.000

421,950

340,487

39 613

28,350

13'500

248.050

20.000

228.050

מקומיות רטויות 18

מקומיות לחגוות מענקים 01

לרטויות ככל"ס מענקים 01 01

מיועדים מענקים 01 04

טאינן0601 פעולות
בהכנסות כלולות
מיועדים מענקים

למענק0701 רלרגה

הכנסה02 תמורת העברות

רכב0102 בלי אגרות

מענק דדן העברות 02 02
הפניס משרד

רלרבה 02 99
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תדשים< ".קלים 1989>ב*ל3י הכנונים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתווייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

וה3יו/וח המדע. משרד 19

52.5

52.5

52.5

47

401
=5:3

32

32

369

369

7,364

4,274

3,438

336

3,090

557

616

1,917

והפתווו המדע משרד 19

והפיתות המדע משדד 01

והפיתות המדע מטרד 01 01

אמרכלות 01 04

למו"פ הלאומית המועצה 02

מרכל"ם ו8רותיס 02 01

אמרכלות 02 02

"ל בי באיגודים זוברלןל 03 03

נתמכיס גופיס 02 04
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יזדשי*) שקלים 1989>באל3י הכספים כשנת התקציב ק תו

: סמ.יף

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

 הרשאה
להתווייב

שיא
אדם בוז

והתרבות הוונון משדד 203"039,297131,6612,093.5

מטה יוודות 21114356143

הדובר לסוכת; פעולות 21 02686
<

הוזטב פעולות . 21 031,079

הסרטס טרות 21 04212120

מיכון 21 057,31813

המרכזי הוריס ועד 21 06178

וסטטיסטיקה מתקריס 21 073,625

ישראל 3רסי 21 08409

המזחז יה7ות מורטת 21 093,004

נון י בת ויוזמות פעולות 21 10
ובתרבות טכנולוג 5.808המדע

הדתי הוונון אגן 21 112,19610

במערכת ויוזמות פעולות 21 12
נון 2,937הון

שונות לנעולות רזרבה 21 133,538

ותרנות לתימן הקצבות 21 14
ס י טור ועדת התלנות ל3

עזגונות נ לעני

להתקרויות רזרבה 21 י20 84,866

מו!ודד ועובד. אמרכלות 2292,8603421/627

משדד עובד 22 0166,776. 1,627

והדרכה הווותלמות 22 031,810

המטרד אוזזקת 22 0414,92617

פרסומים 22 0521025
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תרשים* שקלים 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

והו/רבות הוזינוך משרד 20
הוצאה

מוו/נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להו/וזייב

שיא
אדנו כח

במוחות ובטיתות בטוזון 22 06
14,731זינון

ןרכוט תלמדס בטוזז 22 074,407300

מורים מנהל 23101,9602.858

שדות תנא 23 015,1493

למורים וולדות מי פעולות 23 02738

למורים תמריצים 23 03938

ברשויות וןינוכאס 23 04533

מורים להכשרת מוסדות 23 0582,4002,500

לתלמיד מותנות הלואות 23 06
4,587סמינרים

פדגוגיות מרכזיות 23 י07 . 1,47253

וגננות מורס הווותלמות 23 084' 31532

ילעו"ר. (ן ע מ ו קורסס 23 09
1,828270בכרס

3זגוגבלל מינהל 24256,5962.663

ווזה ורו נון וו טרות 24 0237.55235

תוו:ניות המקצועות הוראת 24 05
ויוזמות 9,4651,015לימודים

הדרוז בתנון פעולות 24 06236

הערני 11זנוך פעולות 24 0777

פסיכולוגי טרות 24 0811,524. 451,000

הגוינט עם פעולות 24 09496

מיווזדות תמיכות 24 1045

פזגוהי ע7ר בת 24 1111,766
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חדשים) ".קלים ?190>באל3י הכספים כשנת התקציב ק תו

; סע.יף

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהבנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

24 השתלמות12 ומענקי 110,497קרנות

24 פורמאלי14 לא 27,984190תינוך

24 מבוגרים16 6,8081,377זונון

24 ויוזמות17 ■4,133תוכניות 200

24 ני20 ו עצי תפקיד 12,036שעות

24 תש"ן21 טבע גידול
111 "10 42.00023'927

סודי25 קדס 162,600תינון

25 גניס04 290אשכול

25 יסודי05 קדס בוזנון 141פעילות

25 תובה10 74,003גני

25 וזובה11 טרום 88,166גנ

יסוד26 929,620תנון

26 ורוותה02 תינון 11,233שרותי

26 תוכניות05 המקצועות הוראת
ויוזמות 16,034400לימודים

26 יסודיים07 נון וזי מוסדות
יהודיים 160לא

26 התינוך09 במערכת ע>ר 141,064טרותי

26 יסודי11 תקןתנון שעות
ש"ש 660084 תשמ"ט

628573 594,491תש"ן

26 מיווזד12 '165תינון 978

26 נניס15 מתו 66050.לדיס

יסודי27 על .15053'889,77997תינון
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חדשים< ".קלים 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

0ע.יןי:

והתרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

ורוווזה וזימן טרותי 27 022.160

וזט"ב תקן טעות 27 03
162382ש"ווו תטומ"ט
ש"ט 152461 ן >182,299תש" 16.000

בוזט"ב ע;ר שרות 27 0440,490

תובניות המקצועות הודאת 27 05
ויו7מות 10,1101,080לימודים

ומדע טכנולוג תנוך 27 0626,756

תמבה מי נון וו 27 07
והשתתפות ,,4,545

ם מבואות המי בה"ס 27 083,2942.30033

סוד עב למוד 8וכר 27 09
בבת"ס 61.840י569,342ותמיכה

ה1תנות מתלקת 27 105,91717.000800

לתל*דס ומענקים מלגות 27 113,38010

העל נון הווי ועידוד קדוס 27 12
תיכוני והעל 26.592יסוד

3ורמל לא ן נו וזי 27 1413,091

מזזונן בנלער תמיכה 27 15
הע"ס כוך 1,638300בחי

נון בתי יוזמות פעולות 27 16
וטכנולוגי 165מדע

התיטבות תנון 28192,5574.416!81

האגף עובדי 28 011,75049

מרב7יס שידזתיס 23 031,03936

אמרכלות 23 031,269

ומלכירות טחניס 28 055,950
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בסדר(באלפי שקלים חדשים) 1989 הכספים לשנת התקציב חולו

: ף י סע.

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנקה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ו*1רס והוראהטבר תינון 28 06
1"ש 35553 43,306תטמייט/תט"ן

ספר בבתי תמיכה 58 08
וא7וריט 13.885פנמתיס

גימה הממטילתי 1יה0 28 1027737

מס 11ן הממטלתי בהס 28 111.6241' 12339

אטל הממטלתי ביהס 28 12
ויצמן 1,4661,59042הנטיא

כדווי הממשלתי 1ה"ס 28 131,6741.55133.5

ברמה ממשלתי בי"ס 28 13218438.5

מווזדות ופעולות ולמות 28 16379

ומקצועות הזוקלאות הוראת 28 17
3,686נוספים

ו1ת0 נוער מרכ7י .29 18
עובדים 2.635לנערים

טפווו ופעולות ע7ר טעורי 28 192,726

סוד על לימוז ווום 28 20
יותמיכות 100,146

להתיקרויות ר7ר1ה 28 405,777

חינוך מות7ל)ות, הסעות, 29
ומוכר '159,5783עצמא 540

מו1ז7קס ישובס 29 033.855

ה1נה על ופקות יעוץ 29 04
367במערכת

תלמז"ס הגזעית 29 0569,4973.540

לבת"ס מורס הסעות 29 064,219

עצמאי תינון 29 0860,300
י

העצו^א התינון פעולות 29 099,845
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הד"ים< ".קלים ?198>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוגיף

והתרבות הוזינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתח

שיא
אדם כח

אזזד מזכר וזימן 29 1011,495

תרגות 31101,390800

מדע נמוגזדות תמיכות 31 03
ואמנות 54,052תרבות

לו1רב1ת הצגורית המועצה 31 04
%1,0ואמנות

וא*נס וצדים גי תמיכות 31 05566

במתנ"סיס תמיכה 31 0621,441

צגורות ספריות 31 074,135

תורנית תרגות 31 088,0715

הורבה  מגוגריס תימן 31 09
ופרסומים 520170תכניות

הלו1ון והנתלת אולפנים 31 107272610

ו1ז3רות ותיקות 31 11
2,45715ארכיאולוגיות

תו^ קטר 31 121,780

הספורט רשות 3219,92934

גגתה"ס גופני תינון 32 021,36113

מרכזיים עורותיס 32 03132

ומאבנים מדריכים הכטרת 32 042,981

ואירועים ספורט מפעלי 32 05
ים 15,455313,500מרב?י

תינובית טלולה 3314,2978.061178.5

אדם כת 33 017,187426178.5

1הו1ק1ת יה 7 י טלו תכניות 33 022,6456,900
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חדשים< "קלים 1989>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סע.יף

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הדשאך.
להתחייב

שיא
אדם בוז

8ו*דור הוצאות 33 0373215

אמרכלות 33 043.304720

להתיקרוות רזרגה 33 40439

ההסגרה מרב7 343,2751'67553

אדס כת 34 011,41053

הסגרה פעולות 34 02695,430

ממלכתיים אירועים 34 033921.155

אמרכלות 34 0487890

ו

ו

(

1 י

.
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חךשים< שקיים 1989>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב

ס11.

21

יך:

הבוהה השכלה
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שי,א
אדם כת

גבוהה21 743.033השכלה

כללי01 נעולה ס 2,335תתו

לתכנון0101 הועדה נהל מי
2.335ולתקצוב

בתקציבהמוסדות02 הוגתת
הגוהה 638.362להשכלה

גתקציבי0102 השתתפות
621.362האונברקטאות

מוסדות0202 בתקציגי השתתפות
לה11בלה לאאוניברסטאיס

17,000הבוהה

בפעולות03 66,303השתתפות

שונות0103 מתקר 11,000פעולות

אקדמיות0403 קדס 2,510מכינות

לסטודנטים0703 הסיוע 13,770מרבל

מקבילות0803 39,025הקצבות

משדזיס04 ע0 פעןללת
אוזרים 13.731ומוסדות

בתקציב1004 השתתפות
למדע0 הלאומית 1,185האקדמיה

רגוא"נו1104 נמווקרס 7,575השתתפות

נאות1204 תשבו בהוראת 175השתתפות

להבטרת1404 במסלול השתתפות
אלקטרוניקה 4,796הנדסאי

להתיקרויות05 22,290ר7רבה
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ת""יס) "קליס ?198>באל3י הכספים לוונו! התקציג שק

שיא
אדנו כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה צאה הו

: סע.יף

הה קבו השכלה 21

32,390 להתיקרוות, ר7רבר. 05 01
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חדשים) שקלים (באל3י 1909 הכספים לויונת התקציב תוק

ס^יףי;

דתות לוננייני המשרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

חזות נ. לעג מו0דד 22203,4002. 891347.3
36833

כלל מ1.ולר, תוזוס 019, 30677343

8ובר 01 032.62945

מרכליס. ווורותיס 01 11755

אמרכלות 01 136.10818

מיכון 01 13569

דת טרות 0238> 7451,47538

. טכר 02 021.0474438

דתוו! מועצות 02 1338,905

דת ו!רות 02 13
מווןלקס 3.951ביטובס

ר1נות 02 14' 110

כנסת בת 02 15291

ומקואות ערובן 03 16263

עלמן בת 02 17236

ואספקת צור 02 21
7ת 2353וז3צ

קדטה תמט מתסן 03 321271.063

לקראס 7ת טרות 02 31224

לדרולס דת טירות 03 3389

למוסלמס דת שדות 02 333,158255

לנוצרים דת שרות 03 34201

לשומרונו1 דת שרות 02 3318

דת והוו טפות י03 3,78644334
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וזדשינו) שקלים (באליבי 1 ?89 ם הם!!י לטנת התקציב ק תו

סוגיף;

דתות. לוננייני המשרד 2?
הוצאה

מותגיה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
יב כהונתי

שיא
אדנו כוז

שכר 03 0250334

והדרכה הסברה 03 11791

דת הווי 03 12262

וגרים בעולים טפול י 03 1420143

מטלים דתי תנון 03 15535

הגולה עס קטיריס 03 16225.

קדושים מקומות 03 211' 269400

תורני ולימוד מזוקר הלכה 04131,83010017

(8כר 04י 0260017

במוסדות תמיכות 04 11
תורניים 118,487בשיעורים

מינימום הבנ0ת הבנוולת 04 21
כוללים <8לאגרכ 591

לתלמידים ותמיכות מילגות 04 22947

תורנים במכונים תמיכות 04 232,490

ומועצת הרבנים לשכות 04 31
176100הרבנות

ולמוד הסברה הדרכה 04 32
119יהדות

אמרכלות 04 33420

עלבונות כספי 04 34

דתי ו1ו3וט 0612'661100223.5

שכר 06 0212,162233,5

הדין בתי הנהלת 06 11115100

רבניים דין בתי 06 12238
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"""ים) ".קלים שמאלני הכספים לשנת התקציב ק ת1

שיא
אדס כת

הרשאה
להת.חייב

מותנית הוצאה
סר, בהכנ הוצאה

; סוגיף

דתות לבנייני המשרד 22

38

118

6.072

6.072

הדין גתי אמרכלות 06 13
הרגנס

אמרכלות 06 33

רלרבה 07 .

להתקריות רזרבה 07 01
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חדשים) שקלים (באל3י 1909 הכעכים לשנת התקציב ק ווו

סו1.יףי:

וחה הע.בודהוהרו משרד 23
הוצאה

ונניח מו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

והרווחה הע1ו7ה מו!1רד 234.884.22082,1713.804

כללי פעולה ת1זוס 0152,1951.796880

משרד מרכל"ס ו1!רותס 01 10
2,96549רא8וי

תקצי1י תכנון 01 112367

וארגון מיכון 01 122,91148647.5

לדמוגרפיה מרכ7 . 01 131073

ואזריבלס מהנדסים רשום 01 14972283

ודוברות. הסברה 01 15560215

אמרכלות 01 1921.769230145.3

גילברות 01 201,26347

עובדס להכשרת מרבלי ביס 01 26
תזברת"ס 2,8297473בטרותיס

81" ואו הזרכה 01 405166

בינלאומיים קטורס 01 418373.5

ציבור מוסדות 01 421662

וו1טוזס למשוטים שירותים 01 4333712

ים טירות וקידום מוזקר 01 5133456

אום כת לתכנון הדשות 01 534238

הראשי המדען 01 542191142

והדרום ים מוזולית לשבה 01 63
וניהול .תכנון 97

י

3.5

והרדום ים מוזולית לשבה 01 68
ופיקווו 2,59997.5הכוונה

והרדוס ים מזזולת לשבה 01 69
84118.5אמרכלות
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חדשים) שקלים (באלפי 15'99 הנסכים לשנת התקציב וווק

; סוניף

והרווחה ה!1בודה משרד 23
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

והמרכז ת"א לת מתו לשכה 01 73
וניהול 2178תכנון

והמרכל ת"א מוזולת לשבה 01 78
וגקווז 4,139156הכוונה

והמח:ל ת"א מוזולת לטבה 01 79
1,34534אמלכלות

והצפון !ז3ה מוזולת לשבה 01 83
וניהול 1334.5תכנון

והצפון תפה מתולת לטובה 01 88
ו3קווז 4,341163.5הכוונה

והצפון תיפה מתולת לטבה 01 89
1,06135אמרכלות

ונהול תכנון 01 93361

1מו0דווז ומטק נהל מי 01 941,8377930

המטרד השתתפות 03
לאומי 4,394,070בגטות

וטוארס לקנה קיצבאות 03 01370,000

לנביס קיצבאות 03 03.149,580

לדס קיצגאות 03 031,153,000

לאוכלוסיות קיצבאות 03 04
58,150מיוודדות

טונות הוצאות 03 05

רלרבה 03 06439,856

הבנסה ה1טזות וזוק 03 07536,500.

.מ!ל לאומי בטות שבוי 03 08
1טות דמי 1,687,500הפוזתת

מנהל הוצאות 03 1020.484

הייצור. במערכת פעולות 034,785876109
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תדשיס< שקלים י$5'15>באל3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

: סע.יף

והרווחה היגבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

עבודה יוזס 03 10677. 14

שיתופי איגוד 03 114987414

בטיתות על פיקות 03 12
1,91838781בעבודה

תעסוקתית לבטיתות י1זידר. 03 1357415

לפדיון במכון השתתנות 03 14
והיצור 1.635העבודה

והכוונה תכנון אדס כוו 0452 1197,57361

בטעת אדס לבוז הירידה 04 14
1,00735תירוס

לאלורי אדס םז הכוונת 04 15
31,69930410יתווז

ס נש לתעסוקת הוזידה 04 2248,90321>09515

בארה"ב המשרד נציגות 04 23
510101וקנדה

למניעת הקרן השתת. 04 26
74259אבטלה

התעסוקה שרות 0539,1327,119697

שרות "ס מרכז טרותס 05 17
1,1987221התעסוקה

תעסוקה שדות לשבות 05 1827,394734511.5

לתעסוקת.אקזגןאים המרכז 05 191.58843.5

תשלומים מדור 05 205,50660

אמרכלות 05 216,36869321.5

תעסוקתי ליעוץ מרכז 05 235,58411439.5

שיקום 0631,6701,921126.3
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חדשים) שקלים (באלפי 1900 הכספים לשנת התקציב ק תו

סע.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

במח:ל מוגבלים טוקוס 06 19
2,7515טיקוס

למוגבלים מקצווי אמ7ון 06 202,068332

בפנימיות נכים סדור 06 211,658.340

לטיקוס הו1ותת,בסיוע 06 332,173

המגייס 06 3410,697

בעווד. וטיפול טיקוס 06 639,0183754

ניג מעון וטיפול תינון 06 8137710.5

אמרכלותמעוןנג 06 821581

ן המו11 הפעלת 06 83154

סימון סן מעון 06 8450337813

נתניה נבס מעון 06 851,54655343

(34) גילה נכיס מעון 06 86821317

מקצועית להסגרה אגף 07110,7864,689436. 5

האגף מטה 07 0189033

ים פדגוגי טרותיס 07 033,3651.30947

מקצועי והנוזיה פקווז 07 0378333

מקצועיות בוונות 07 0491893319

וחוומלאס רטוס 07 05863643

טכנאים המוורת מטה 07 06
1.84334933והנדסאים

נוער הבטרת מטה 07 073,31617

אקדמאים 1זסבת 07 081.5503

ממטלת"ס הכטרה מרב7 07 09
11,1531,581258.5למ1וגריס
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חדשים) ".קלים ק8'15>באל3י כטנתהכםפים התקציב חוק

ס0.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

תוובורר. כ"א 07 10
7 ו 2.5873אטד

למבוגרים קורסים 07 1110,905125

למבוגרים ביטווז 07 12665

וטכנאים הנדסאים הכטורת 07 13
תלמיד 920,291128ר

כללי נוער הכטרת 07 143' 001

למתבגרים קודסט 07 151113574.396

חניכות 07 1618,454

תעוווייתם ספד בת 07 1717,5838.344

 לנוער מקצועי אמון 07 182,941

למפגר השרות 0875,39224.101:"057

 מ3גרי0 אגוזון 08 5044911

וביתי קהילתי טיפול 08 556,444447

במעונות ביתו 1זוץ ט3ול 08 56
ופרטיים 33,1582.599ציבוריים

ונהול תכנון אמרכלות 08 5971827

נכות קיצבת קרן 08 704.484

ממטולתיס מעונות 08 71
וטיפול 28,954316829תינון

ממשלתיים מעונות 08 72
וטיפול 5,169116190אמרכלות

המנ>ו1ולת"0 המעונות הפעלת 08 7316/139

להתיקרויות ר7רבה 08 76500

פעילויות ויסות 0917.42350

.א. .ב 11 09 012,807
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וזדשים< ".קלים ק6>$1>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תן

עי0.יךי:

והרווחה הונבןדה משרד 23י
באף הל

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
טר.ה.7זייב

שיא
אדם כח

להתייקרויות ד7רבה 09 0214,61630

ותבדת"ס איש"ס טרותיס 10186.20932,91353.5

מקומיות ברשויות נ"א 10 1345,303

ביטוייו* ומנהל ארגון 10 141,03553

רטו"מ ומיכון החכה 10 15140632

 והמ*ופתו הפרט ותת רו 10 22
כלכליות 134תמיכות

 והמשכתה ה3רט רוווות 10 35
וסיוע 11,663137טיפול

 והמשטח הכרט רוותת 10 26
סוציאלי 02,5041,595י3ול

 1המ30וזה הכרט ותת רו 10 37
וניהול 8363תכנון

 ולנוער לילד השרות <10 38
ביתי תוץ 80,13810,911331531טיפול

 ולנו/1ר ליל! הטדות 10 39
וביתי קהילתי 4,70411טיפול

 ולנוער לילד השרות 10 40
וניהול 14115תכנון

ן תכנו  ל7קן הו!רות 10 41
17756.5וניהול

טתועי  ל7קן השרות 10 42
: בית 13,371.13,958וזוץ

טיפועי  ל7קן השדות 10 43
ובבית 14,5254,349בקהילה

(אימוץ) הילד למען השרות 10 511,902

רעים לאימוץ מעון 10 52291

 הילד למען השרות 10 53
אמריס 3336מעון
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1ןד".ים< ".קלים ק0?1>ב*ל3י המזכים כטנת התקציב חוק

: ס^יף

והרוותה האבודה 0שרד 23
הוצאה

מותנ"ית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להת.ח

שיא
אדם כח

 הילד למען השרות 10 59
וניהול 1234.5תכנון

■ לאלרוו לטכותיעוץ 10 621333

ערר וועדות 10 631403.5

קהילתית ע11דה 10 72804

גאו1ו3יס לטיפול תוכניות 10 731931

 קהילתית עבודה 10 79
וניהול 1084תכנון

נות 011 וווקוס 10 817,5822.0002

להתנדגות הת"דה 10 949505

מנותק ונוער תקון שדותי 1118,4391.181343.5

נוער תוקדי 11 2132

נוער מבוון 11 232475.5

מבוגרים מבוזן 11 241,04132.5

ל0מי0 מטה יוודת 11 254351

 נוער לשיקום ה/1רות 11 32
ממטלתיס 1,13558528.5מ3ת"ניס

 נוער לטקוס השרות 11 34
מקומ"ס 815127מפתג"יס

 נוער לשיקום השרות 11 59
וניהול 1953255תכנון

בצער"מ לנופול 8ורות 11 64566425

בנערה לטפול שרות 11 651,2244

 הנוער ת0ות רשות 11 66
בוווזזיס ביתי \זוץ 3,016451,157טיפול

1

ו

 הנוער ווסות רטות 11 68
וניהול 50919תכנון
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חדשי* שקלים 1989>באי3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדנז כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: קע.יף

והרווחה האבודה משרד 23

186.3

56.5

33 5.381

3.843

35

 הנוער וזסות רשות 11 71
ממוגלתיס מעונות

וטיפול וזימן

 הנוער וזסות רשות 11 73
 ממטלתים מעונות

ואמרכלות תפעול

 הנוער וזסות רשות 11 73
הממו1ולתם המעונות הפעלת
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תדשיס< ".קלים ?8'15>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

; ף י קוו.

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותגיה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

הבריאות מטרו 245591595859.04319.833

כלל נעולה תוזוס 0130.18411.184457.5

הנהלה 01 015.94039

מרב7ות פעולות 01 029.5951.364112.5

נתונס ועיגוד מוחוווג 01 0346139

ווולס גת נטזטוג ולרבה 01 04200

אמרכלות 01 05

אספקה שרותי 01 11

8.605143.3

65

רוקחות שרותי 01 334838816.5

ופקווו רוווו שירות 01 23
רפואיס 1856.5מקצועות

וסקרים מתקריס 01 321,7794.5

תרופת יווידה.למידע 01 34852

רפואית  פרא יתדה 01 352339

רלובה 01 402.6189.729

מקצועית הבמיה 0413,1201,189203

המודה פעולות 04 02781

סעודי אדס כ1ז הכשרת 04 033" 56465. 34.5

מתמווים העסקת 04 081,132

עולס העסקת 04 09

ס ני 19 רופא הכוורת 04 1065

גתבניות השתתפויות 04 12
760הבמיה

צטז לאוזות ספר בזנ 04 22271597.5
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וזדונו) שקלים (באליבי ?8י15 הנסבים לטנת התקציב ק ת1

; סעיף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לאוויותרמ.נ"ס ספר בי!ז 04 24■ 77313518

רנטגןרמב"ס לגובנא הס גי 04 251073

ות לאוו ספר בית .04 26
וזיפה ממשלת נ 55314515עירו

 לאוזות ספר ב!7 04 29
וזדרה מטוס 44310612ע"ש

ע"ו1 לאריות ספר בית 04 30
רפוא שנבורןמרכל

תלאביב ממשלת נ 86216026עירו

בה"ת לאתות ספר בת 04 34
1,10814535.5תלהשומר

רנטגן לטבנא ספר בת 04 36
תלהטוומר 491בה"וו

ע"ש לאתיות ספר בת 04 40
גבורס תל 51913513וולפסון

לאתיות ספר בת 04 42
ועופא 833816.3אסף

ן צריפי הדרכה מרכל 04 4486923.5

לפלוטרפה ספר בית . 04 46
השוו^ר תל הרופא 544309אסף

אשקלון לאתיות ספר בית 04 5068111918.5

אישפול שרות 07
>2.692689כלליים 30113.038. 5

הנהלה 07 0118. 5

מרכלות פעולות י 07 0259

ממשגזןיס בתתולים שרותי 07 05
נ"סממשלת"ט 673.423ועירו

אשבול טרותי קנית 07 062,508

צפת ליו ע"ש תוליס בית 07 11
( מיטות 355+20)539645.5
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תרשים) שקליים (באלי3י 1999 השנים לשנת התקציב חוג,

סע.

24

: יף

הבריאות משרד
הוצאה

תבית מו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחיייב

שיא
אדם כוז

ווומונה1207 1ק מיון 7חדר

פורר.ט.נריר,1607 וזולים גית
מיטות) 182)

י

303351.5

נהריה2107 תוליס בית
מיניות) 330+17)383681

רמב"ס3607 ע"ווו חול;ס בי.1
מטווז) 816+50) 3,0911.613.5וזיפה

ממטלתי3107 דירוגי וזולס בית
מיטות) 375) 627720.5חיפה

י36 יפה07 הלל ע"ט וזולגז בית
מיטות) 343+14)641648

עירוני4107 רפואי מרכ7
יפו תלאביב ממשלתי

מיטות) 954+77)1,9633.014

ע"ש5107 רפואי מרנז
השומר תל טיבא ד"ר
מיטות) 1192+130)3,7493,437

וולו1סון5607 עייט וזולים בית
(490+30) גי1וריס 2.869933תל

להתפת.הילזתולון5707 5ת1זנ.ה

ע"ט6107 ביתתוליס
ן צריפי הרופא אסף

(510+136)1,6921.198.5

בר7ל7107 ע"ו1ו ר3וא מרכ7
מי0ות) 322+40) 2,133699אשקלון

הילד7207 להתפתחות תתנ.ה
1848.5אשקלון

טרותיטפולמתלות10
..99,66475ממושבות 6501,915

2927הנהלה0110

מרכזיות0210 7,448פעולות

\
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חד".ים< ".קלים 1959>ב*ל3י הנמנים לשנת התקציב חוק

סע.יף;

הבריאות. משדד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

אטופוז וירות קנית 10 03
מיטות 335962,06838> 072

רזרבה 10 044,100

פלל*ן ע"ש וווליס 11נ 10 11
מיטות) (194+28) 66610.039332.5וזיפה

גריאטריפרדס מרכ7 10 21
מיטות) 943 ) 5.5*10,4182.82652יזנה

נתניה גריאטרי מרבי 10 26
מיטות) 603+10)6,8861,942331.5

מכ01הלד שרותי 10 37
נתניה גריאטרי 26מרכז

למוזלות וזוליס בית 10 31
כץ ממוטבותפד07
מיטות) 95+25)8394,421120

8ומו#ל עייווו וזוליס גית 10 34
יעקב באר הרופא
מיטות) 319+8)61615,153390.5

עי מכבסה טורותי 10 35
הרופא טמואל ע"ט 12ביה"וז

ן ראטוו גריאטרי מרב? 10 36
( מיטות 304 + 35 )4,3272,118196

ירוש"ליס גריאטרי מרנ7 10 41
> מיטות 80 )1,1641,07954

ו הנס ע"ט ביתוזולס 10 46
מיטות) 18) 84016.רוטליס

הנפו11 בריאות שררות 13130,61350,5863.160

הנהלה 13 0176326

מרכזיות פעולות 13 028,504

אט3ו7 טדותי קנית 13 037,42843,819

 להתייקרויות רלרגה 13 04
אט3ו7 טירזתי 2,520קניית
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תדשים< שקלים 89ק1>באל3י הכספים לו'ונת התקציב תוק

יד. סע.

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

נו1ו1 לתוכי וזולס גית 13 06
11089782214מלרע

לבריאות קהילתי טרות 13 07
, ונהייה עכו 66724הנפ>ו

לקמים במתמכרים טיפול 13 13
עכו 2225גביה"וז.

הנפו1 לבריאות תוזנות 13 15
רמב"ס בי"ח יד 12036זיפר.על

הנפש לבריאות מרכז 13 16
הכרמל טירת

מיטות) 273+56)9271672252.5

בילד לטפול קהילתי ו!רות 13 17
וזיפה 2717.5ובנוער

הנפט לבריאות מרכל 13 21
מיטות) 634+20) מנשר. 14,778713437שער

י לבריאות קהילתי ו1ורות 13 23
40117וזדרה

נוק1 לתול ביתזזוליס 13 26
מיטות) 37,763420224.5רדסה(295+30

לבריאות קהילתי טדות 13 27
נתניה 43013.5הנפט

, הנפט לבריאות מרכל 13 36
מיטות) 620+75) 186941,197527.5בתי0

מ0מס לגמילה מרכז 13 37
ביפו קהילתי מרכל לז .81422.5

מיטות) 18) יפו מעון 13 411183

כוללני קהילתי מרבל 13 43
הנפטפו לבריאות
יום) מיטות 50)2/4463967

לגריאות קהילת ווורוונ 13 44
זן גוש 158355.5הנפש

הנ3ו1 לבריאות מרבל 13 46
מיטות) 301+65) יעקב 9,982444285.5באר
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חדשינו) שקלים (באל3י 1969 הפנים לשנת התקציב תוק

ט/ניך:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

. שיא
אדם כה

הנמ! לבריאות תוזנות 13 48
יעקב באר 3306ביה"ןן

הנ3ט לוזול וזוליס גית 13 51
מיטות) _.7,389נ0צונה(163+60 .236215.5

לבריאות ל^ילת טודווג 13 53
וראוגל"צ ט? ו צ נ0 3678.5הנ3ט

ארצי הנכווו לבריאות מרכ7 13 36
רמלה הסוהר בת ליד

: מיטות) 50)1.16333.5

נו:ש לתול תוליס בית 13 61
(340+30) שאול 7.48264200.5כ3ר

קהילת"ס ווורותס 13 63
טאול ב3ר תוליס 43613בית

(16+18) ירושלים מ4ון 13 633816.5

יס מסמים גמילה מרכ7 13 644318.5

נ.ו5ש לתולי תולים בית 13 66
מיטות) 351+40) 7,347339330.3איתנים

קהילת"ס שרותם 13 68
איתנים 48713בבה"ת

לבריאות קהילתי טרות 13 73
ירושלים נטזו7 38513הננו*

הנפט לבריאות מרב7 13 81
מיטות) 310+50) 6,411671184.5בארשבע

סיעודית גריאטרית וזטיבה 13 82
מיטות) 60)3781.30040

הציבור בריאות טרות 1669.8398.0833,049

הנהלה 16 015,19030035

מרכזיות 3'1ולוזנ 16. 034,5304060

בריאות לתקר היוודה 16 09
1,00948037הסביבה
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חדשים) שקלים (באלפי 89ק1 הכספים לשנת התקציב חוק

. ס1ניף

הבריאות משדד 24
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

לבדיקות המכון פעולות 16 11
גת"א לנהגס 16078632.5רפואיות

לבדיקות המכון פעולות 16 12
בווינה לנההיס 1755.5רפואיות

לרפואה המכון 16 13
בא1וכ1ר 1,05313631משפטית

לתקינה המכון 16 16
רפואה וזמר 3191,07038.5ובקורת

הציבור בריאות מעבדות 16 21
אביב '1בתל 09355440.5

מרבלית מעבדה 16 22
השומר בתל 1,03935938לנגיפיס

ירושלים מרכזיות מעבדות 16 261,7009543

הילד להתפתתות המרכז 16 28
? 59117.5ברוטלינו

צפון מ!זוז בריאות לשבת 16 3610.225750325

ו4מונה קרת בריאות מרכז 16 3867724.5

וזיםק מתו7 בריאות לשכת 16 4110,2951,435356

הילד להת3ת11ות תתנה 16 42337.10

אלגרבה  מרפאהבקה 16 4369916.5

מתוזוזיפה אמרכלות 16 45

תא מווו? בריאות לשבת 16 467,029650235.5

גןרכז ז מתו בריאות לשבת 16. 5111,291720380

מרכז מתו7 אמרכלות 16 55

יס מתו7 בריאות לשבת 16 563,4189882.5

אשקלון מתת בריאות לשבת ' 16 612,49317779

דרוס מ1זו7 בריאות לשכת 16 665,741340175.5

הילד להתפתווות מרכל 16 672939
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חדשים) שקלים (באלפי 1909 הפוכים לטנת התקציב ק תן

ס0.יף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז .

ומעקב רפוי אגיזון 16 7139193

מרכ7 לשכת תלמ"ר 16 822033.5

דרוס לטובת תלמ"ר 16 852403.5

למוסדות העברות 19
ציבוריים 45,449רפואיים

בקופת לתמיכה רלרבה 19 01
15.000!וולס

תולים בבת תמיכות 19 20
2.422ציבוריים

גארגוניס תמיכות 19 30
אתרים. 24,117רפואיים

לתורנות מד"א מוקדי 19 31
פיתות בעירות 2.000לילה

להתיקרויות ר7רבה 19 501,910

לנתמכים רפואי גטווו 31157,68223,050

לנתמכים רפואי בטות 21 10157'68223.050

ו

להתיקרויות רזרבה 306,672

30ר להתיקרויות ר7רבה 30 105,588

קניות להתקרויות ר;רבה 30 203,084

ו8כר להקכמ ר;רבה 311,680

שכר להסכמי רלרבה 31 101,680
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"""ים) ".קלים 89?1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס^יןי:

לנכים תגמולים 25

55

55

3.5

17.3

3

26

1.513

1.512

1.512

163.431

163.431

68

2,175

3.613

43.271

21.150

86.254

4,900

לנכים תגמולים 25
££3פם£939£333

לנביס תגמולים 01

הנהלה 01 11

אמרכלות 01 12

רפואי וטקוס טפול 01 21
בנאצים מלוזמה נכי

והאנקות תגמולים
בנאצים מלתמ? נב

01 22

רפואי וטיקוס טיפול 01 31
הנאצים רדיפות נבי

גבי והאנקות תגמולים *1 32
הנאצים רזפות

להתיל^וות רדרבה 01 34
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וזדשיגז< שקיי* 1989>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדנז כוז

הרשאה
להתחייב

מזת.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: טוגיף

הסביבה איכוח. 26

39

9י3

6

33

6.148
5£33£

6,148

300

5' 800

148

הק1י1ה אבות מטדד 36

כללי כעולה ת1זוס 01

המטרד הנהלת 01 01

רלרבה 01 03

הלאומיס ההניס ח8ות 01 03

99



חדשים) שקלים (באלפי $19 הכספים לטנת התקציב ווןק

; סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה בוז
והשיכון הבינוי משרד 29

ן והטיבו הבנוי משרז 29 91,9009401.663

מטה ושירות הנהלה 0141,850940198

המטרד הנהלת 01 013,04034

טכנולוג ידע הפצת 01 03170

ציבוריים טבונס ריטוט 01 051,770

הקבלנים רו11ס 01 099406

ארגוניות ופעולות מתקדים 01 113,88010

אמרכלות 01 1313,33037

למידע מרכז 01 159706

נתונים לעבוד היווידה 01 206,50024

אכלוס אגף 01 217,67018

ודיור נכסס 01 3229010

פרוגרמות 01 3353013

ערס תכנון 01 351,38014

שבונ1תפי7 ו!וקוס 01 361706

ותקציבים מימון 01 371105

תברת שבונות ווויקוס 01 392,04015

עירוניוז בניה הפעלת 0313,350440

לברות ה 03 011,15040

וטרותיס הנהלה 03 032208

ופיקווז תכנון הפעלת 03 052,14040

וווץ פיקות 03 073,700

תוץ תכנון 03 0910. 500
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חדשים< שקליים 89ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

/זע.יףי:

והשיכון הבינוי משרד 29
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ידזשלס מחוז הנהלת 03 1124013

אכלוס 03 131106

טכנית מתלקה 03 151,31037

הנגב 7 מווו הנהלת 03 1730014

אכלוס 03 192209

טכנית מוזלקה 03 211,00034

המרכ7 7 ו מוז הנהלת 03 2359029

אכלוס 03 2581044

טכנית מוזלקה 03 271,67039

וזיפה מ1זו7 הנהלת 03 2922012

אכלוס 03 3133013

טבנת מוזלקה 03 331,22034

הגליל מוזו7 הנהלת 03 3517012

אכלוס 03 3725011

טכנית מוזלקה 03 391,40045

כפריו! לבניה נהל המי 05
!זדו09 4,600118וישובים 

כלליים ושירותים הנהלה 05 012305

הבניה ארגון 05 0242014

אמרכלות 05 051,1605

ה17דות 05 071408

כפרית בניה 05 09530<17

תוץ 3קו1ז 05 112,300

וזלץ תכנלנ 05 135,700
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וזדשים< ".קלים ?198>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1יף:

והשיכון הבינוי משרד 29
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

ירוטלס מוזול 05 1333013

הגיג ל מווו 05 1740012

הנטבל מ1זול 05 1933012

והעמקים ון3ה מודול 05 2145015

הגליל מוזול 05 2354017

י מע"צ  בלל פעולה תז7ו0 111.800167.3

הנהלה 11 0120020.5

וקלט מיכון 11 021,20024

אמרכלות 11 0346063

כספס 11 0650

ציוד ורישוי רוווס מעקב 11 10
הנזקי



10

כנינס 121,200112

מרכלי תכנון 12 011.200
1

46

מחול וניקווז תכנון 12 0266

.טינו"ס גנןנס הל^ק1 12 07
והתקנות גמ1נ0

נ111י0 1329.100195

מרכלי ומתקר תכנון 13 0110084

טדה ובדיקות תכנון,3קות 13 02
111מתולות

כבישים אוזלקת 13 0529,000

ועבריות בג(1וס הוזלקת 13 07
ועגודות אוולקה 3תווו

בטימות
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חדשי*) ".קלים ?6'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא.
אדם בת

הרשאה
להת1זייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

והשיכון הבינוי משרד 29

432.3

44

150

3

13

215.5

8

וטרותס 1צוע יוזדות 14

אפסנאות 14 01

ומוסבים רכב מכני ציוד 14 03

אספלט מ3על 14 03*

לתמרורים מלאכה בית 14 07

מקצועיים עובדים 14 09

מקצוע"סבנינס עובדים 14 10

103



חדשים< ".קלי* ?8?1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

: ף י סע.

ונלייה לקליטת. המשרד 30
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

העליה לקליטת משרד 3081,000781359

כללי פעולה תוזוס 019'56954478

טכר 01 012.22478

המטרד הנהלת 01 11111

אמרכלות 01 126,64134

ומוזקר תכנון 01 21233

לעולים מידע 01 32355530

קליטה שרות 0247,958237255

טס 02 016.108255

ותבונתו! עוליס ק1לת 03 13949

ראווווני סיוע 02 134,751

מיווזד סיוע 02 143,566

בתנון סיוע 02 152,310

לעולס בריאות שרות 02 163,043231

קשישים לעולס שדותיס 02 177,971

לעולים פרויקטים 02 18343

העסקה בקידום סיוע 02 194,757

עוליס בתעסוקת סיוע 02 20
והכשרה הסבה 12,1936במסגרות

וספורטאים לאמניס סיוע 02 21
188עולים

י בדיור סיוע 02 33313

עוליט בתעסוקת סיוע 02 23
1,073עצמאיים
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חדשים) שקלים (באליבי 1999 הכספים לשנת התקציב חוק

סוביוי:

יה ו1לי ליןלי15ת המשרד 30
הוצאה

מותנית, הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כרו.

02 בהתיטבות24 393קליטה

ותלמידי03 גסטודנטיס טיפול
9.40916■שיבה

03 38116שכר11

03 הסטודנטים22 נהל מי פעולות
8.531סטודנטים

03 הסטודנטים25 נהל מי פעולות
ישיבות 497לתלמיד

ווברתת04 19703קליטה

04 נהול11 מרכזיים שרותס
1,9703ומטה

ישירה03 קלטה '3תוכנית י211

05 רוותה01 ארצות ישירה קליטה
רלרבה מווופותת 200

05 מצוקה02 ארצות שירה קלטה
משפתות 5503.211

מדענים06 6.4597קליטת

06 נהול11 מרכליס שרותיס
2217ומטה

06 למדענים12 6.1003,421סיוע

06 למוסדות13 138סיוע

2.424ר7רגה

07 2,424ר;ר1ה11

07 מיותדת12 רלרבה
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חדשים) שיןלים (באל3י 1909 הכספים לשנוז התקציב חוק

סע.

32

יף:

יסודת.מ מצרכי במחירי יכה
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

32 מצרו:י גמתיר תמיכות
תקלאי ובייצור יסוד

538888פ580685ט555:ח55"

665.846

יסור01 במצרכי תמיכות
יסוד 480.000ווורותי

בקר<;01014 46.000וולב

020125/ 160.000יצ0

89.000פטימיס0301

25.000לוזס}!040120

י0601 ציגורית בתוזגורה 260.000תמיכה

אגד0701  טישה עידוד

. והבטוזת02 היצור תכנון
לחקלאים 53.845הכנסה

*2,005■רקות0302

2,110פרות0402

80דייג0502

הודים0602

מקומית0702 3,890וונוה

טבע0802 נ7קי 12,42012.420ביטות

בוזקלאות0902 טונות תמיכות 3,070

וקידום יצוא הסכמי
30,27030,270מבירות

היצוא1002 לעדוד 820820קרן

מבירות1102 550.,6,5506קידוס

צעירה1302 9595התטבות
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חדשי*) ".קלים 1989(גאל3י הכספים לשנת התקציב חוק

; סוו.יף

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
צאר, ז ה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

02 ענ1703 22,80532.803תמיכות

גלס03 בתומר 2,000תמיכה

03 2.000מספוא06

אוזרות04 47.925תמיכות

04 הוגלת01 מווירי הפרטי
13.928גרענס

04 יה02 בתעש שונות 780תמיכות

04 6,217מל"ת04

04 25,000רזרבה06

מיס06 במוזרי 62.076תמנות

המיס06 במוזרי 82.076תמיכות

06 מיס01 למווירי האיזון 56,000קרן

06 מ3א"ר03 וריבית פוזת

06 מיס04 ת31לת 3,276מתקני

06 לתקילאות05 בקולוזין 2,515תמיכה

06 8,400האודלוות06

06 ברטויות07 לתעטיה מענקים
1.310מקומיות

06 מלאכותי08 .2.185גומז

06 מיס09 לנ0זד 8.390עתוזה

'
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יזדשים< "קלים ?198>באל3י המונים לטנת התקציב חוק

החקלאות. משרד 33
צאה הו

ח י מות.ו. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כחי

התקלאות מו1ור7 33561,73551,920
======

2.003

כללי פעולה תוזוס 0117,1903,030197.5

ס מרכזי טורותיס 01 012,74081

וזו"ל. וקטרי סיוע 01 027404003

וע1ו7 מערבות נתות 01 03
7351,91050019נתונים

ומשק בנו נמזס 01 044,54045029

אנטכלות 01 053,740

תכנון 01 061,3502026.5

תקל*י פתוח 01 0750017

וווץ סוור 01 081,00016

ואספקה מוויריס 01 095256

מקצועיות פעולות 01 101,620250

לוזקלאיס פעולות 0226,29015,920588.5

הצומת הגנת 02 012,7902,80089

הוטרינרים הוגרותיס 02 04
הוטרינר 7.58010,000211.5והמכון

וזוץ גורמי במימון פעולות 02 051,800

דייג 02 13910 60028

המס נציבות 02 145,720250118

הקרקע ו0מור 02 151,11010026.5

ווואן בית מוזוז 02 1622558

גולן צפת מתו7 02 174551012

עפולה מתו7 02 182851011
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תד'"ים) שקלים ק198>באל3י הנסכים לשנת התקציב שק

: סוו.יף

החקלאות משרד 33
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנטה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

נצרת אזור 02 193451511

(עבו) מערבי הליל מוזוז 02 20305108

וזזדה 7 מתו 02 215254016

רעננה ר מתו 02 223852011.5

ריוובות מתוז 02 2357024030

שבע 1אר אזור 02 244652017

רושלס אזור 02 25201

לחקלאים פעולות אמרכלות 02 264.600

ומקצוע להדדבה שרות 0320.0404,480399

מרכזיס שרותס 03 0111.5752.000346

אמרכלות 03 037.010880

למיס שדה ו11ירות 03 041.4001.60032

בינלאומי לשיתוף השרות 03 05
וווץ 5521והדרכת

התקלחי הגסוקך מינהל 04 38.84026.340816

מרכזיים טרותיס 04 013.290530112

הצומוו להגנת המכון 04 103.8601.16094

למטעים המכון 04 112.35075065

שדר. לגזול המכון 04 124.3702.000136

ומיס לקרקע המכון 04 132.66080061

בעלוז"ם ל!ןקר המכון 04 142.06080062

מזון של לאיזזסון המכון 04 152.84070078

ווקלאת להנדסה המכון 04 2.2801.80054ן16

למוזקר ווקלאיות ות ודו 04 175,4109.000154
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תד".ים< שקלים 09ק1>ב*ל3י הנספים לשנת התקציב חוק

. ף י ס/נ

הווקלאות משרז 33
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנ.טה

הרשאה
להתחייב

. שיאי
אדם כת

מיווודיס מווקריס 04 18665

קמ"וז במימון מ\וקריס 04 198.000

אמרכלות 04 204,1001,000

מועד3ס לנוווואיס קרן 04 32
והדרכה 2,755למ1ז7,ר

עתודות 04 332,000

הו5תת3ויות 05454,8151,950

וארגונים 1מו?זדו11 השונת. 05 03770

רגיל בתקציב ה8ותת3ות 05 04
הטבע שמורות '3רשות 500

התילטות  למוטביס סיוע 03 05
רביד 281,9501,930ועדת

התקלאי למגלר סיוע 05 06168,000

שווקיס וזקר 05 07595

להתיקרויות עוזודה 064'205

המטרד תקציב 06 013,085

המווקד נהל מי תקציב 06 021,105

טבא תוך נהל מ 060315

טאבה וווןי נהל מי 073553

אמרכלות 07 01753

טאבה אלור רתצה תוך 07 02280

י
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חדשים) שקלים (באלפי 1989 הכספים לשנת התקציב תוק

והתשתית. האנרגיה משרד 34
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להתוז

שיא
אדם בוז

והתטתת האנרגיה משרד 3412.614337450235

כללי, כעולה תוזוס 014,83979.5

מרכז"ס שירותים 01 012.70879.3

אמרכלות 01 022.131

תג"ר מינהלת 02186

מרכ7ייס טרותייס 02 0168

אמרכלות 02 02118

הדלק עניני (.הול 031,73027.5

מרכזיים שדותיס 03 011,33227.5

אמרכלות 03 02398

האדמה במדע המווקר מינהל 034,30654996.5

מרכזיים ווורותס 03 011244

אמרכלות 05 0227

מרכזיים. טירותם 03 033,95354992.3

אמרכלות 03 04402

טכנולוג למידע המרבל 10. . י9751,101 31.3

מרכזיים טרותים 10 0596591831.5

אמרכלות 10 0610183

להתלןרויות רזרבה 14378

להתיקרויות רזרבה 14 01378
ו

ו

הדלק מטק הוצאות 15335.800
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וזדשים< שקלים '85ק1>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף י סו!

והתשתית" האנרגיה משרד 34

335.800 הדלק משק הוצאות 15 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1909 לטנת.הכספים התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; סעיף

אדומית. לאנרגיה הועדה 35

49,956

49, 956

49,956

אטומית לאנרגיה הועדה 35

אטומית לאנרגיה הועדה 01

אטומית לאנרגיה הועדה 01 01

113



תדשים< שקלים 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

: 7זוו.יף

והתונשיה .המסודר משרד 36
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והמסחר התעשיה מוווךד 3640.57811.113544.5
833££

וטירותס מנהל 01
24.500401.5כלליים

מרכל"ס טרותיס 01 0114.145401.5

הסברה מערן 01 02
ציבור 400ויוזסי

מיזע סטטיסטיקה 01 03
1.070ומיכון

אמרכלות 01 046.225'

השד לטבת פעולות 01 07660

התעו8יה עידוד 55,73027?י8<023

לתעו1ה כללים שירותים 02 01. 1,800

הכימיה תטבת פעולות 02 0440

המתם! חטיבת פעולות 02 08
25והאלקטרוניקה

המוצר אות גית 02 1016

ומזקר יעוץ בתנון תמיכה 02 112.400

הטקסטיל וזטיבת פעולות 02 12148

■ מרב7"ס.מ7ון וורותיס 02 1482600

המלון וזטיבת פעולות 02 15454200

הוואאלי הסרט עידוד 02 20315

מרבל"ס.יהלומים טרותים 02 211.800

לעירה ותעשיר. מלאכה 02 2350

ל03ל^ הגמגבדה 02 235%73027

תעט"ת יצוא עידוד 033.8606
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חדשים< שקלים 89י$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ף י ס11.

והת^וגויה המסחר משרד 36
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

03 מרבל"ס01 65300טירותיס

03 צואנס03 גפעולות תמיכה
40בתוייל

03 ליצוא04 מוווקיס 795תשתית

03 לקידום05 מיווזדות פעולות
1.995.צוא

03 טרות13 גמרכל נהול 7656הוצאות

03 קנדה15 300נציגות

פנים04 סתר עידוד
לצרכן 808500וטורותיס

04 הגרבן03 להגנת ק תו 35הפעלת

04 ומתירים05 צרכנות
עסקיים .733500והגבלים

04 המסחר07 וניתות 50עידוד

תעשת05 למ1וקר 3.1631.64061עדוד

05 מרכזיים01 ישירותים . 73033

03 395אמדבלות03

05 לתעשה03 60ווירותיס

05 ופיתות04 מוזלךיס'סןךיס
330תשתית

05 הגומי06 למתקר 20אגוד

05 ולסעיקטס08 לקרמיקה 45מכון

05 המתנות09 50מכון

05 קימוטי13 למווקר 650מכון

05 45מט"ר14

05 ל3לסטיקה15 18מכון
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וודשים) שקלים (באלפי 1989 המונים לטנת התקציב תוק

: סע.יף

ה י התו*ש ו המסוזר משרד 36
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

הסיבס מכון 05 209301.64038

ממשלתי ס1ח 063.24349

מרכזיים ווורותייס 06 011.53049

ומ^קב תכגון 06 02310

אמרכלות 06 031.168

מלון מלא אוזזקת 06 04235

פיתווז באזור תמיכה 073.017

כללים שירותים 07 0197

י נ לו/נ דירה ב0ובר תמיכה 07 02
באיזו"פ 1,300תעטיה

תע0וה לעו1די תמריצים 07 03
1א7ו"3 60נדרשים

ו1גוען, 1גליל פעולות 07 0560

ר;רבה 082.335

רזרבה 08 012.. 335

ו
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חדשים) שקלים #!*1>באל3י הכספים נטנת התקציב ק תן

: ף י סע.

ח. התיירן משרד 37
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

התיירות משרד 37361681565176

כלע"יס ושירותים נהל מי 013,84641

אדס כת תשומות 01 011,34341

אמרכלות "ס מרכז שרותיס 01 022,497

וגזברות כספים 01 036

בישראל תיירות שירותי 025,3604776

אדס כוז תשומות 02 012.21076

בארץ תיירות שירות 02 021,332471.298

בישראל תיירות אירובי 02 03624767

3נ0 תיירות עזוז 02 05572

הענף עם משותפות פעולות 02 06360

מיתקנים על ופיקווז רווווי 02 07
106ושירותים

כוזאדס לת^וורת פעולות 02 09156

לישראל תיירות עיזוד 0324' 5743537

אדס כוז תשומות 03 013,53337

פרסומים מוזלקת 03 031,3671.534

כינוסים תיירות עידוד 03 04
וסטודנטים נוער 21835234צליינות

כלליות הוצאות 03 05277

אמריקה צ3ון לשבות 03 063,2751.853

אירופה לשבות 03 076,2113' 227

אתדות יבשות 03 08956656
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חדשים) שקליים 39ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדנז בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

התיירות משרד 37

12

13

10

10

70

70

413

413

736

8' 001

1507

418

229

313

547

1,029

338

691

365

365

להתיקרות רזרבה 03 09
תרות בעידוד

משותפות לפעולות קרן 03 11
תיירות גורמי עס

ובלבם? ן תבנו פעולות 04

אדס םז תשומות 04 01

וכלכלה תכנון פעולות 04 02

התיירות מערן מוזטוג 04 03

וסקרים מוזקקס 04 04

ציבור ויוזסי הסברה מערן 05

אדס בוז תשומות 05 01

הסברה אגן פעולות 05 02

רזרבה 06

רזרבה 06 01
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חד".יס< ^יים ק198>ב*ל3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

סע.

36

יף:

לייצוא שווקים פיתוח
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ליצוא38 טווקס 934.340פיתות

וזעטיתי01 ליצוא טוקס 887.370פתווו

סתורות0301 1,050טטעון

גיטות0801 עבור משנה 1יטות
865,000ו4ער

ליצוא1001 מיוודד 3.600פיצוי

תברות1701 מוזלור על מענק
4.510יצוא

המאווה1801 היצוא 8.040מכון

היצוא1901 לעידוד 630פעולות

אתוד8001 מטען מרכז

טירותס3101 יגוא 940היטל

גאוה"ג3401 המסתרית 3.150הנציגות

אלור3501 הסכם
ארה".נ עס ווו3ש 890סתר

המוצר3801 אמינות ביטות ,

למטו"ות3301 מיותד עידוד

להתקרויות3601 רדרבה
 היצוא 560עידוד

לפיתות.04 טונות פעולות
ליצוא 12.750שווקים

יזע0104 ליצוא טווקיס פתות

לפעולות6304 מיותד תקציב
בתו"ל תיירות 1,750לקדוס

לקידום0304 פעולות
בתו"ל הטיווק
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חדשיס< שקלים 1919(באל3י המכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

,■ עיע.יף

לייצוא שווקים כיתות 38

11000

26.180

36.180

28.040

28.040

טיווק מענק 04 04

וזוץ סתר סיכוני ביטווז 05

וזוץ סתר נ סיבו בטות 05 01

להתקרוות רזרבה 06

להתקדויות רזרבה 06 01
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חדשים) שקלינו (באלוני $1'89 הכספים כ'שנת התקציב חוק

: ס^יף

התקשורת. משרד 39
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

התקשודת משרד 3910,766
5:9953

2,943
5555£

1*5

כללי פעולה תוזוס 015,5362,94360

מרכז"ם טירותיס 01 102,61030

וארגון מינהל 01 118448

ותקציביס כלכלה 01 121,0002,9438

חשבות 01 135668

ראט מדען 01 145666

ורישוי הנדסה 022,31336

ו!וכר 02 101,49236 י

"ס מרכז טירותיס 03 20321

ה71ק על פיקוח 0367314

ו1ם 03 1056514

מרבז"ס טירותיס 03 20110

1כבלס טלווזיה 047804

שכר 04 102204

מרכזיים /ווירותיס 04 20560

הו1וניה הדשות הקמת צוות 05
ורדיו 3261לטלווזה

שבר 05 102761

מרכזיים עוירלתיס 03 2050

לת3עול רזרבה 151,036
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חדשים) שקלים (באלפי 1969 הנסכים לטנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף י סע.

התקשורת. משרד 39

763

140

163

18

עודת רזרבה 15 10

להתקרות רלרבה 15 20

לטבר רלרבה 15 30

. דולרת רלרבה 15 40
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תדשים< שקלים ?198>באל3י המזכים לטנת התקציב תוק

סו1יך:

התחבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כוז

תתגורר. 4038.45410.683
133=888

706.3

כללי ממלה ומזוס 0114.599147164

מדיניות וקביעת ניהול 01 011,76748

המויוזות מנהל 01 1346310017

ובלבלה ן תבנו 01 3169936

אמרכלות 01 5911.6704773

יבומזית תוזגורה 109.8673.195338

בדדבס 3,09369תחבורה

מרכל"ס טרותס 10 013066

ובטיתות תנוער. הנדסת 10 03
46419בדרכים

צגורת תתבורה שרות 10 0556115

ומטעניס מלזו 10 0753430

אמרכלות 10 09238. 9

ונהגס רכב בלי 6,3111,473328.5רטו

מרבל"ט טדותיס 10 153188.5

מ7ו7ות 10 173,615145

אמרכלות 10 1836715

מידע שרותי אגף 10 191,7111.47560

אמרכלות 10 33

תוולוקה וטרותי 1,36373040.5רכב

מרבל"ס טרותס 10 31347397
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תדשים< ".קלים ק8'15>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק 111

: ס11.יף

התוזבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה.
ב להתוויי

שיא
אדם כוז

וגוא סוזר "צור 10 331941926

תקינה 10 35122715

מוסכיס 10 3758140118

אמרכלות 10 41119174.5

מת שזבורה 153,81738

ה30נ1ת נהל מ 15 203' 81738

ירית או תתבורה 206751.66237

מרכל"ס וורותס 20 01306429

.נינ"ל וה0כמיס וזוץ י1ז0 20 031221285

מבצעים 20 09. 213387

אויר בושר 20 078746

מטוסים ויצור הנדסה 20 093404

אויר צוותות רישוי 20 152215

אמרכלות 20 2134191

מטאורולוגי שרות 253.3132.862129.5

הנהלה 25 021225

ופיתות מתקר 25 0329313213

ענ"א יתדת 25 0452074113.5

הנזס"ס שרותס 25 0535220211

ויס אויר תזו 25 064781.21550

ואגרומטאורועוגיה אקליס 25 0756811023

נהל ומי ארגון 25 0898046215
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חדשים< "קלים 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב שלן

שיא
כח>אדס

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

; ס11.יף

לתחבורה והחדרים תמיכות. 42

3.800 9,100

2.000

2,000

1,5003,800

2362.660

672

3771.140

215

5.600

350

5,250

לתחבורה והתזריס תמיכות 42

יבשתית תוזבורה 10

ה1ז7ריס 10 01

ואוירת ימית תוזבורה 15

הוזלריס 15 01

יבשתים מעבר מסופי 22
מצד"ט יטראל בגבול

רפיוז מסוף ת3עול 22 02

ניצנה מסוף תפעול 22 05

13א1ה מסוף ת3עול 22 10

רגרבה 22 17

תתבורתיס כלל שרוזלס 25

יבו1תת להובלה תמרציס 25 01
לאילת

אתויס והתלרים תמיכות 25 03
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^יס< ""לי* ^.יי 1959. הכספים לשנת התקציב חוק

סוניף;

המדידות מחלקת 43
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

המדידות אגף 437,900
5833£

311י

ומטה ניהול 0348

הנהלה 05 0113

אפסנאות 03 035

טכנס וווירותיס 05 0311

תתגורה טרות 03 045

וכספיס אמרכלות 03 0315

ומדידות מיפו 06 ,7,900363

קרטוגרפי 06 0188

והנדסה קדסטר 06 0364

ומוזדלוו! >ודר. מדידות 06 0387

ואוטומציה גאודלה 06 0434

גמקרקען מידע מערך 06 05

ושמוטיס מקורות 06,307,900

/
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ח""^ שקלים 89>$1>באל3י הנמנים לשנת התקציב וחין

שיא
אדנו כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: '^ו1.יף

אשראי סבסוד 44

595,500

1'000

1' 000

590.000

300,000

90,000

4,500

500

4,000

רבת והוזלת אטדאי סבסוז 44
=8833ז?30*333303336:*1111^1531

ממון בעלויות השתתפות 03
וריבית הצמדה הפרט

מימון בעלויות השתתפות 03 01
וריגית הצמזה הסטי

טוניס לענפס הצמדה בטות 05

למדד הצמדה גטווז 05 01

לשער הצמדה וו ו גט 05 02

לענפי לאווודאס תמיכות 09
משק

בשקלים מיתון 09 01

קצר דולרילמן מימון 09 03

ארון דולרזמן מימון 09 03

למימון רלרבה 09 04

בינוני למן דולר מימון 09 05
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וזדשינז) שקלים (באלפי 1989 הגנונים לטנת התקציב חוק

7זו1.

45

יף;

ריבית תשלום
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

ועמלות45 ריבית 8.181.350תטלוס

פנס02 000'3.585מלוות

לאומי0103 1970,000טו1ז

מנהל0303 באמצעות מלוות
ט. המד 1.950,000מלוות

ובנקים0503 אמסיות כספי
באוצר 1.600.000שהופקדו

ווסכון0703 בתוכניות 340,000הפקדה

ן1003 ו תסב תוכניות 330,000טברת

וזימון1103 ותוכניות מענקים
המל 175,000וקופת

וטונות1302 הפקדות 300,000מלוות

130,000רזרבה2003

ועמלות03 ריבית תטילומי
100,000גוונים

ועמלות0103 ריבית תטלומי
100,000טוניס

וווץ04 3,446,350מלוות

והפיתות0104 העצמאות 217,200מלוות

בינעאומיס0304 ממוסדות 63,350מלוות

בינממטלת"ס0504 1,665,200מלוות

ובחול0704 בארץ מבנקים 289,600מלוות

טוניס0904 131,000מלוות

80,000רלרבה2004
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חדשים) שקלים (באל3י 1989 הנסכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוביף:

ריבית תשלום 45

50.000

50'000

ועמלות ריגת תטלומ 03
במט"וז טוניס

ועמלות ריגת תטלומי 05 01
במט"ת טונס
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חדשים) 1989>באל3י."וקליים הנסכים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
ב י י להתיז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

/<(1.יןי:

כללית ר7רבה 47

212

212

212

1,747,3*98

1,747,398

1.747,398

כילית רזרבה 47

כללית רלרבה 01

כללית רלרבה 01 01
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וזדשים) שקלים >באל3י 1999 הכעכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

להתיקרות רירבות. 48

5.000

5 000

5,000

מיווזדת רלרגה 48

להתקרוות רלרבהת 01
מקומ במטבע

להתקרויות רלרבה 01 01
מקומי במטב^

מווודת רלרבה 02

מיווזדת רלרבה 03 01
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יזדשיס< שקליס ק8ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב ת1ק

שיא
אדו! בוז

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

^ע.יןי:

ממשלה בניני 51

1.500

17'300

6.500

200

11.000

700

700

700

11,100

8,500

2,600

ממשלתיים גנניס 51

ממשלה ני גני 02

ופעולות0202  ן 1,300מרכזיותתבנו

המי0602 ליתידות 5,900סיסדיור

הדיור0802 מערן שיפור
1,200הממשלתי

מנקוולת0902 100דיור

משפט04 2,600בתי

המרופטים ומטרד נ10ו3ט גתי 04 01
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חדשים) שקלים (באלפי 1909 הכספים לשנת התקציב חוק

:סע. יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה בוז
סוהר52 ובתי משנ1רה

והד52 ק ובת משטרה 23,6141,400מגנ

משטרה01 למתקנ. 12,8921,400מבנס

משטרתי04010 סבר 7791,700גת

אמצעיס0301 ופתווו '4,1777רכישה 750

גק8טרה1701 מבני ושיפוץ 7,5511,40011.970הקמת

ו:תות1801 בתקציב השתתפוות

335ר7רבה3001

סוהר03 גת 10,722פתווו

נמוא0103 סוהר 140בת

רמלה0303 1,855גוש

וזדטויס1103 780380פרויקטים

תעטה1303 מגנ

מז^2003 1,2602.160מערכות

ניך2103 ואלקטרו קשר 1,2726.150אמצעי

והוזקנות2203 גמבנס "ס נו 184,1307.900

ציוד2403 9651.240פיתות

פנמת3003 320ר;ר1ה



.
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חדשינז< שקלים ק198>בא"יי הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
ייב להו/וז

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

/^ו1.יוי:

םש113 י בת. 53

2, 3%

2,933

789

464

1,670

משפט לבתי ניס בני 53

03165 בתי פיתות ,01

מט3ט בת נינו 01 01

מ8וו:ט בתי מ1נ 8ופור 01 02

המט3ט בתי מיכון 01 03
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חד".ים< ".קלים ?8>$1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק 111

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סמ.יף:

צד או 53

1.065

1.065

300

865

11.432
335=38

9.772

1,007

4,300

470

900

200

400

1,550

945

1,650

1,650

א1)יר 33

אוצרפתות 01

תשכיל מיכון 01 01

ו11(1מ מינון 01 02

נשיימ מיכון 01 03

ראטי מ8חד מיכון 01 04

1ווץ 10זר מיכון 01 05

תקציבים אגף 01 06

מווחס פרויקטים 01 07

רלרבה פיתות אוצר 01 08

גותן פרויקט 01 09

מכ0/מעמ פיתות 10

מב0/מעמ פיתות 10 01
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"""י*) שקלי* 09י$1>ב*י3י הפכים לשנת התקציב תולן

. טוגיך

רשו מקומיות.57 יות
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כוז

■ מקומיות57 161.837רשויות

ארציוו!01 3תו1ז פעולות
45.381ומיווזדות

01 2.247בגאות05

01 חוצה06 תופ 450פתות

01 מיותדות07 פתווו 33.453פעולות

01 אטפה10 סילןק אתרי טויפור
641ופסולת

01 המקומיות11 ברשויות 1.125נטתון

01 כבישים13 7,925טיקוס

01 9.540רזרבה14

מיס02 16.937מכעלי

וניהול02 2.400מיסווקוס

02 מיס01 מתקני 1.155טיקוס

02 ערונייס02 מיס 1.015מנהל

02 230רזרבה03

ביוב03 16.537מפעלי

03 במועצות01 בערס. ביוב
ואזוריות מקומיות

לביוב עריס 10.95613.695ובאיגוד

03 הערב02 במיגזר ביוב
הדרוזי גזר במי 3,653.4.366.ו

03 ז;03 גוט ביוב

03 ניהול04 928דמי
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חדשים< ".קלים 1989>ב*י3י הנענים לשנת התקציב ק תל

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

1,000

97,519

90. 694

6,825

: סוו.יף

מקומיות רשויות 57

לפרוייקטים מענקים 03 05

להתיקרויות רןרגה 03 06

לפיתווז כללי תקצג 04
מקומיות רשויות

רטוות לגתות תקצג 04 01

רשויות לנתווו תקצג 04 02
רלרגה מקומיות
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תדש^< "".לי* 1989>באל3י הכספים לשנת התקציב ק ת1

: ס/1.יןי

ך חינו 60
הוצאה

מותגיה הוצאה
בהכנטה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ותר1ות וזיכוך 60
33*33 8335359

65.6721,701

תכניות פיתות תקציב 01
43.633המשכיות

ילדים גני בניית 01 02
*י המשכיות תכניות )

יסודיים ספר בתי 1נית 01 03
המטביות) תבניות <

2.425

. 10.391

בינ"ם תטיבות בנית 01 04
יסודיים ונל ס3ר גתי

ומס מקפס
( המשכיות תכניות <14,300

וזקלא"ס ק3ר בתי בנית 01 05
( המשכיות תבניות )2. 664

מדרש בת בנית 01 07
המשכיות) 166(תבנת

הלימודית לג1לבליה בניה 01 09
למשביות) 490(תכניות

מתנסים בנית 01 09
המווכות) 367(תבניות

טדה ספר בת בנית 01 10
.מתקני אכסניות.ספריות

פדגוגיות ספורט.מרבליות .
ומבנים תרבות בת

נוער לתנועות
( המשכיות תכניות ),817

תנון מבנ תכנון 01 12
( המשכלות תכניות )58

וזנון מבני ציוד 01 1468

וונון מבנ שיפוץ 01 15
> המשכיות תכניות )314

במגלו ספר 1ת בנית 01 20
המשכית) 10.573הערבי(תכנית
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חדשים< שקיים 1989>ב*ל3י המונים לשנת התקציב ק תן

: ף סוני

חינוך 60
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוו

שבונות ווויקוס 01 22
המו1ובת) (תבנית

נון ת פתות 1989 ונבנית 0331.0801.701

ילדס גני בנית 03 01
1989 תוכנית

ו
2.0565.300

סודיס ספר בת בנית 03 02
1989 4.2487.986תכנית

בינ"ס ווטבות גנת 02 03
יסוד"ס על ספד 758319.545ובת

? תקלאם 130 בת בנת 03 04
1989 9491.0861.898תכנית

מזרש בת בנית 02 05
1989 175350תכנת

תנון מבני תכנון 02 06
1989 67134תכנת

למגק בנה 1989 תכנת 02 07
2,4376.379הערבי

1זינון מבנ שיפוץ 03 09
1989 5191.038תכנת

מבני לפיתות מענקס 02 11
מתנסיס ספורט תרבות
1989 תכנת 2.0604.120,ונוער

הלימודית הטלוזה פיתות 02 13
1989 317615634תכנית

דלקס מ1ני0 התלפת 02 13669669

להתקרויות רלרבה ן04 1,959

להתקרויות ולרבה 04 011,9593.918



"""י" שקיי* 09'15>ב*ל3י הכספים נויונת התקציב ק תו

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הו^אר,
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

הה קבו השכלה 61

12.533

12.210

6,441

3,769

378

378

גבוהה השכלה 61

הבוהה הטבלה מוסדות בתות 01

מוסרות לפתות מענקים 01 01
גבוהה הו!1בלה

וו^ווו הווברה מדעי בנין 01 02
גוויון בן באוניברסיטת

להתקרויות רזרבה 03

להתיקדויות רזרבה 03 01
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וזדשים) שקיים >באס3י 1909 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מוח.כיח הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס/ניף

דת. 63

10,000

1000

1> 000

1,000

13,140

13,140

638

930

10,290

73

239

342

234

394

דת מגני 63

קדושס מקומות 01

קדושס מקומות 01 11

כנסת גת 01 12

להקמת גנמשדת ועדה 01 13
הו1וו:ון גמו!רד דת מגני

.טיגות1501

דלן1601 רגנ"סגת

>1למ2001 וגת

דת2101 ל'1ד1תמגנה
להוד ותלא

ר7רנר.2201
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חדשים< "קלים ק8?1>ב*ל3י הנספים לויונת התקציב חוק

: סעיך

ורווחה עבודה 64
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כוז

והרוותה העבודה מטרד 64
8י1? 3589 ק ^83 88888 5

9.5005,594
.

ומבטלות מקצועית הס1רה 012.500. 1,534

הבטרהומבללות מרבל 01 01800

תעטוייתס 111י"ס 01 031,534

וטויפוצס ציוד 01 071.700

יוס מעונות 033.000

גנה וטלמת מעונות 03 01
3.000רזרבה

מו0דותולשבות כתווז 041.350

מוסדות 04 011.350

למפגר שרותס פ"תווז 053.4504.060

והצטיידות בניה המוו1ו 05 033.450

במוסדות טפוציס 05 044' 060

תקון טדותי 3תו5ו 06500

ומפתניס מעונות 06 03500

ובטוזון בלל"ס שרותס 07300

התקנות 07 03,300

התעסוקה טרות 08600

תעסוקה לשבות 08 01600
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יזדשים< שקלים 1989>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

■ : ף י ט>1

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

 הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות משרד 6742.949

כלליים וזולים גת 07
תחווה 7.920בניה

נהרר, תולים בית 07 215.5976.602

רמב"ם תולים גית 07 265433.436

והטלתי עירוני תולים בית 07 31
תיפה ציון בני ע"ט

יפה הלל עייט וזולים בית 07 36
563563תדרה

עירוני רפואי מרה7 07 41
ת"אפו 3.603ממ8ולתי

טבא זר ע"8ו ר3וא מרכז 07 51
השומר תל 5.063

הרופא אסף ונ"ט ב"1ז 07 56
6.380צדיפן

או1קלון 1ר7יל ע"ט בי"ת 07 669372.068

בפרויקטים תטבונות סוף 07 91
280טנסת"מו

למתלות תולים 1ת 10
תדטה 394ממו18בותבניה

גריאטריים מרב07 10 85394394

נו1ש לתול תולים בת 134,837

מנטה שו11 תוליס בית 13 211.856474

ציונה נס ביה"ת 13 512.8131,187

בקהילה פרויקטים 13 90 168168

קיימים במבנים השקאות 14
תולים 10,192בבתי
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וזדעויםז שקטים >באל3י 1989 הכספים לשנת התקציב ק תו

: ס11.יף

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

קמיס מוסדות אבנ11זת 14 083030

זוצפת ע"ט וזולס בת 14 10120130

פוריהט.נריה תולס גית 14 11210210

נהריה וזולס בית 14 12890890

רמב'ימוזפה וזולס בית 14 131,1001,100

ע"ש ע"מתפה תולס בת 14 14
צון 120120גנ

פהודדרה הלל וזולס בית 14 16900900

ו:ו ת"א רפוא מרב7 14 17420420

גבורס תל וזולס בת 14 18290290

הסומר ר3ואתל מרכל 14 19525525

הרוו1א אסף וזולס בת 14 20970170

הרופא ווומואל תולס בת 14 21119119

אטקלון וזולס בת 14 22200200

לטכוצס רזרבה 14 30.525525

מנטה 10ער וזולס בת 14 39330330

פרד0ה וזולס בת 14 33300300

בתיס תוליס בית 14 33185185

באריעקנ תוליס בת 14 36550550

נסצונה תולס בת 14 37140140

בפרשאויל תוליס בת 14 38150150

אתניס תולס בת 14 39538538

הכרמל טירת תולס בת 14 40120120

פדדסוזנד גדאטד הרב7 14 41200200

נתנה אבות בת 14 42170170
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חדשים) שקלים >באל3י 1989 הכספים כטנת תוקהתקציב

: סעיף

בריאות 67
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

פרדסכץ גריאטרי מרכ7 14 43155155

ירושלים אבות בית 14 444040

י לציון ראשון אבות בת 14 46125125

ירושלים הנסן תולים בית 14 472525

וויפה פלימן תולים בית 14 49390390

ונפוצים תיקונים 14 49
ושונות "ס צפו 100100בלתי

שבע באר תולים בית 14 54140140

ראשי מו!1רד 14 557575

י3ו הנפש לבריאות מרנ7 14 564040

בבתי בטיתות עבודות 14 57
400400ותלים

לשכות , בריאות מרכ7י 16
555ומעבדות

ומעבדות לוו0ת 16 90555555

ציוד מערכות 175,516

לבניה הצטידות 17 01
וודשה .455455

משקי ציוד 17 53697697

הצבור לבריאות ציוד 17 54337337

ציוד רכטת 17 55
קיימים <4,0274למוסדות 027

שונות הוצאות 185,697

מיותדוזג השקעות 18 10
תרום  שעת 4,7954,795והצטיידות

קרקעות רכישת 18 20156156
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^יסו "קלים 59ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להת.וזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ף: י 110

בריאות 67

746

630

600

425

772

1,833

3.578

746

2,427

630

600

425

772

1,833

1.833

3,578

3,578

ואטוג ותכנון נקווז יעוץ

מוסוות בפיתות תמיכות
בריאות

תוליס בבת תמיכות
ציבוריים

בארגוניס תמיכות
אתריס רכואיים

18 30

19

19 10

19 30

ללקן קרן 19 50

רזר1ה 19 95

להתיקרויות רזרבה 20

להתיקרוות רזרבות 20 95

מרכזי מוזטווג פרוץקט 21

מרכז מיוזשוב פרויקט 21 01
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שקליסתדשי*) ק190>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

: סע.יף

שיכון 70
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

טיבון 70511,985892.954
5ק=5:*ק=נ

לדיור סיוע 01254.430717.120

דירה לזזסר קוע 0192,700459,650

צעירינו לזוגות הלואות 01 01
אזזריס דירה 46,900355,300402.200ותקרי

לעולים הלואות .01 0245,800104.350150.150

דירה ל1על 0וע 02133,045338.135

דיור תנא להטבת הלואות 03 01
העירוני 48,110110,890159.000במגזר

דיור תנא להטבת הלואות 03 02
הבט 3.00011.16014.160במגזר

ליוז"ד ומענקים הלואות 03 03
ופיתות מקלוט לדס בת

בהתטבות
> אגורות באמצעות 11.31017,11028.320גסיוע

לקיבוציס הלואות 02 0411.00043.3804$. 280

י פיתות באזורי הלואות 02 05. 28,30053.44582.245

במוז"ל לתוקכס הלואות 02 061,7701,770

קבע צבא לאנטי הלואות .. 03 071,7805005.000

להתיקרוות רלרבה 03 2539,145

למ18ו:נתאות לבנקים הלואות 03
משלימות הלואות למימון

למו!וו:נתאות לבנקים הלואות 03 01
מטלי*ות הלוואות למתן

לזכאים

דירה בו1בר השתתפות 0738.68519,315
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חדשים) שקלים 19139>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סו1.יף

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כה

דירה 1ט3ר ה1וונת3ות 07 014,68519,31524.000

דירה בטבר הוגתתפות 07 02
24,00024,000לעולים

(10) הלואות 158.460

(ט) הלואות 15 108,4608,460

דיור תנאי הט1ת 2550,235
"' _ _

32,504

דור תנא הטבת 25
וודטוה 27,34322,504תוכנת

זירות טל יואת7קה וזידוט 25 20
מאכלסות 193313,50217,400בתברות

שבונות טוקוס 25 2221,8749,00249,915

בטכונות פיתות השלמת 25 26
3,6466,960ותיקות

זיור תנאי הטגת 26
המשכית 22.892תובנת

המשבית תוכנית 26 1022,892

כטית גניה 3542,924

 כפרית בניה 35
וזדשה 33,612תוכנית

ומויזדות לתשתית מענקים 35 17
תזטס גווובים 6,07611,600ציבור

צ.מר למוסדות מענקים 35 21
במואבים ומקלוט תשתית

קטנים 4,5578,700וטוגס

צבוו למ1ני מענקים 35 34
גקיבוציס ופיתות 1,7013,348תשתית
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"קליםת""יו!) 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב גן ת1

: 119.יף

ן שיכו 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

פיתות לתשתית מענקס 35 42
בישוביס ציבור ומבני

וצרקסיס ליס 1,3372.553דרו

לריס וגני ס3ר גתי בנת 35 44
ת1ו1וה1988 10.66110.124תוכנית

בתט להעברת הלואות 35 60
(ט) 6,9606,0%למתיטביס

לאיכלוש ת"ז העבדת 35 65
(18) 2,3202.320בשכירות

 כפרית 1ניה 36
המשנית 9,312תוכנית

המשכית תוכנית 36 109,312

סיני למ3ונ.י פיצו"מ 36 12

ארציות פעולות 4583,804116,380

 ארציות פעולות 45
תזשה 58,218100,140תוכנית

3000 לבניית וזו7ר הון 45 12
(מימון דיור וזדות 1

( 4,5004.64058,000תלקי

טונות פעולות 45 214,86110.405

מוחלטת הוצאה מדאש פיתוח 45 238.50716,240

כביטיס וטקוס 1נה 45 2431,32058,000

לאכלוס ית"ז 800 העברת 45 31
(ש) 58,00058.000בטכירות

דירות להמרת הלואות 4534
לרבו1וה>ש) 37,50037.500השכירות

מע"מ תשלומי 45 809,030

 ארציות פעולות 46
המשכית 25,58616.240תוכנית

ו 49



חדשים) שקלינו >באל3י 1999 הכספים לשנת התקציב תוק

. ף י סע.

ן שיכו 70
הוצאה

תכית מו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

המטכיות תוכניות 46 1019.206

3200 לבניית וזוזר הון 46 12
ודקיק< דיורגמימון '6,38016יוזדות 340

וציבור תנון מוסדות 5541,6702,000

וצבור נון ווי מוסדות 55
וזדשה 21,9792.000תוכנית

ן נו וזי מוסדות הקמת 55 1010,45119,951

ציבור מוסדות הקמת 53 124,2332<0008.120

ומקוואות כנסת בתי בנית 55 14
בנמוטדית ועדה 7,27529,640תזלטות

 וציבור וזינון מוסדות 56
המואבית 19,691תוכנית

צבורתוכנות מוסדות 36 10
3,880המשכיות

וזינוןתוכנית מוסדות 56 12
13,871המטבית

ומקוואות כנסת בת 56 16
המווכת 1,940תכנת

מימון פעולות 6530,46234,950

לבניו בינ"ס מימון י 65 3025,33234,950

להתיקרות רלרבה 65 35.5,130

150



תד".ינו< שקלים ק8י$1>באל3י הכספים כשנת התקציב ק ת1

: ף י סע.

חקלאות 72
הוצאה

מותנית, הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז כח

והתישבות תקלאות 73144,600

תדשה התישבות 0174'500

הגולן רמת 01 0310.5868.652

הירדן 1קע.? 01 0510' 1788,722

ן ו עצי גוש ושומרון יהודה 01 0716,40016.303

ומורדות קטיף הוו! 01 16
ן ודברו 9,7698.899הר

מרכזיות פעולות 01 1811' 03411.084

ל3י וזוגות למוזיקת מענקים 01 30
רביד 16,483ועדת

יצוא 0339,100

יצוא ענ3י 03 0339,10043.000

בת₪1ת השקעות 047,630

אילורי ניקול 04 012'0502,050

הטבע שמורות רשות 04 033.0603.060

המיעוטים במגלר הו1\קעות 04 031.0001.000

דייה 04 05900900

יות מרעההטתתפו רשויות 04 י06 610610

ואשראי קרנות 0515,460

לישובים מרונל ניהול 05 0315,46015, 460

1989 קיבוצים הסבס 05 06

הלוואות המרת 05 09

הוזקלאות משדד השקעות 073.830
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חדשים) שקלים ק8י$1>באל3י הנספים כוונת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

קע.יך:

חקלאות 72

10,900

170

300

2,000

3,000

520

300

4,100

4,100

המו1ורד ביוזידות השקעות 07 01

המזוקר נהל במי השקאות 07 02

רכב הלוואות 07 04

להתיקרויות ובתודה 18

בתקצג להתיקרות עתודה
התטבות

18 01

בפיתות להתיקרות שזודה 18 02
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חדשים) שקלים 69?1>באל3י המוכים לשנת התקציב חוק

: סעיף

מים מפעלי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מס73 84,010622מפעלי

בנאמנות01 6,799מפעלים

01 הירדן01 1,810מפעל

01 ולן02 הה רמת  664האוןלוות

01 הירדן03 2,2504.557בקעת

01 ושומרון04 יהודה 1,8892.525האתלוות

01 קטיף03  שלום 186219דבל

אלור"ס02 מפעלים  20,781בעלות
1

02 אלור"ס01 מפעלים  בעלות
13,47310.362צפון

02 אלוריס02 מפעלים  בעלות
4,546דרוס

02 2,7624,557הערבה03

קול!זס03 20,870ניצול

03 הקיטון01 1,658תשלובת

03 א"לון02 עמק 1,4992.964קולוזי

03 דן03 גוש קולת .17,647השבת 17,647

03 אילת04 66קולת

03 לטפדיין05 עתודה

03 תדרה08 נר שכב

03 צפרה09  מהדרין

03 קללה10 מפעל

03 נצרת11 קולת
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חדשים) שקלים (באל3י 1939 הכספים לשנת התקציב תוק

. ט<ג.יף

מים מ3ע.לי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

.הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כוו

ואיגום04 ניצול שטפונות

04 ואיגום01 ניצול טטפונות

מיס05 מקורות 219פיתות

03 מתקר01 קלדווויס

03 המטר02 להגברת 219פעולות

05 מיס03 מקורות לפיתות רלרבה

מע"וזיס06 מי וניצול 467התפלה

06 גאילת01 מלותס 467קדותיס

06 באילת02 התפלה מתקנ*

א0פקה07 ואיכות 5.600622שיפור

07 יזרום01 לשעת משק פעולות
439879(מל"ת)

07 ווורנורס02 11.647זדו8ס

07 ליהוס03 .3מניעת 207622

07 מיס04 מאגר ליהוס 307מניעת

07 תהל06

בולל08 3.318תכנון

08 בולל01 3.318תכנון

ונסונות09 3.222מתקדים

09 (מו"פ)02 ופיתות 3.322815מתקר

09 יועצים03

09 המיס04 לפיתות האגף
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"""יי) *קלים ק8י15>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב שק

סו1

73

יף;

מים מפעלי
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם .כח

3קווז10 תכנון. הודאות
7.915וכלליות

מפורט0110 תכנון 4.423הוצאות

ופיקות0310 כלליות 3,492הוצאות

ווו0810 ופית י נו נ" מקורות

במקורות0910 אנרגיה ווסכון

לנגב11 מיס אס3ל,ת
ה1נ1זזון משדד פרוייקט

טוניס0311 צה"לא17ריס מוזנות

האןוווי0711 המנהל השתתפות

הטו:1ן13 מו!1דד מיס 3תו1ו
659גניה

וכלליות0413 3קות תכנון'
ביהודה0813 תדשיס ישובים

639659ושומרון


שונס0913 לטובס מיס '5אספקת 660

השיכון1013 משרד (<השתתפות 5' 660

160'14ר7רבה14

14.160רלרבה0114
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תדשימ< *קלים ק8'$1>ב*ל3י הפנים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתיז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: 0ע.יף

למוזקר הלאומית המוו1צה 74

17.800

970

9,236

9.236

9.236

6' 680

6 '680

5' 800

380

והפיתוח ר.מדו1 משרד 74

והפיתווו המדע מו!ורד 01

למו"כ הלאומית המועצה 01 01

טוגיס מוזקריס 01 03
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חדשים) שקלים (באלפי 89ק1 הכספים לטנת התקציב לו ת1

אנרגיה מקורות 3יתווז 75
הוצאה

מותנ הוצאה
בהכנסה

הרשאהית
להתוזייב

שיא
אדם כח

אנרגיה75 מקורות 44,453102/885פיתות

התשמל01 1,523101.650פיזנותמעדבת

01 1אשקלון02 המז 2,346תתנת

01 במערו:ת10 שונות השקעות
ע7ר ומערכות 20,526הייצור

01 והתלוקה11 המסירה 78,778מערכת

גרעינית01,20 םו 810810תתנת

01 ומענקיס21 הלואות
הוז*ומל דטת 713713לפיתות

נפט02 תיפושי 11,28535מערן

02 נפט01 גקדות 10,6013513/616השקעות

02 ממנ"ג02 בת8ותת 684684תמיכה

ופיתות05 11,3881/200מתקר

05 אחרס02 מתקרס
השמש '1,6641201גאנרגית 878

05 טמן03 36,2201,511^ל

05 שמן04 בג^לי א1זרט 205346מתקריס

05 ומוצריו05 131זס 6170שימושים

05 רות07 1,5641,766אנרגית

05 בטכנולוגיות08 מו"פ
668699אנרגיה

05 (בסיקיס<09 אוזריט 1.080582י540מתקריס

05 פרוייקט'!10 על 466466פיקות

האזמה06 מדעי נהל י 12,085מ
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תדשינז< שקלים ?190>באל3י הכספים לוטנת התקציב שק

שיא
אדם כח

.רשאה
להתחייב

13'106

571

2,011

17;

666

1.67

1,264

1.164

מותנית וצאה
בהכנסה הוצאה

12.085

541

541

1.865

1,723

142

4,428

576

1,495

1,203

1,154

1,338

1,338

ס/1.יף:

אנרגיה מקורות. 3יח.1ח 75

האדמה מדעי נהל י נו 06 05

האנרגיה מטק נתוני מיכון 07

האנרגיה מ*וק נתוני מיכון 07 01

ומדיניות תכנון 10

וסקרים מווקריס 10 01

סטטיסטי מידע 10 02

אנרגיה טימור 12

הדגמה מתקני 12 01

אחרות יטרות תמיכות 12 02

ופירסוס הסברה 12 03

אוזרות עקיפות עעולות 12 04

להתקרויות רזרבה 20

להתיקרוות רזרבה 20 01
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חד".יס< ".קלים ק198>מ.ל3י הכספים לשנת התקציב שק

טע.

76

יף:

החמשיר. פיתות
הוצאה.

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

ו11יא
אדם כח

631.15022.500תעשיה76
.

438.280300פתווזיהתעשה01

למוסדות0101 והלוואות 31.400הטקעות

מדברות0201 והלואות השקעות
התעטה 30לפתות

הה10קעות0301 מדג* 345.800397.300מענקי

תעטה0401 למפעל 13.00030.000מענקים

באלודי0801 תעשיה מבני
3500יתלת

תעטיה0901 אלור פיתות
פיתות באלור 24.400וזזטס

בירוטלס1001 תשתית 800פתווו

לתע1!\ה1501 וזולר להון 6.8003002.000הלואות

1.350יעוץ.בקורתסיוע1601

הסרט1701 1.700עזו7

והלואות2001 של ערבויות כיסו
תעשיה 1,500למפעלי

להתיקרויות2101 11.000רלרבה

תעטוית02 ופיתות 192.87022.200מתקר

וזעטיתי0102 ופיתות למתקר 184.600.22.200203.300קרן

תמורה0302 קרן

למו:וני0402 ומענקים הטקעות
לתעשה וטרותיס 270280מוזקר

להתילדייית1602 8.000רלרבה
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תרשים< ".קלים ק5'15>באל3י הכספים לונת התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס^יןי:

תיירות 78

96.000

100

100

100

30.930

8.830

2758.

412

133

05331.

05321.

927

927

130

130

ת"רות פיתווז 78

תשתית פיתוין 01

אזורית תשתית פיתווז 01 01

ב"א הכשרת מוסדות תווותית 01 02

ת"רות לשכות שיפוץ י 01 08

תיירות למפעלי סיוע 02

ת"רות מפעל להקמת סיוע 02 01

רזרבה 03

רזרבה 03 01

וציוד מ1ח6ב רכישת 04

וציוד מוזשב רכישת 04 01
פרופאל
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וזדשים) שקלים (באלפי 1909 הכספים לשנת התקציב ת1ק

: סו1יף

ת.וזבורה 79
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להת.וז

שיא
אדם כוז

התחבורה נתווז 7957.9585.800

יבשתית תוזבורה 1042.8345.800

ברבגת השקעות

בטוזות בתשתית 5.5466,903השקעות

01י1זות תשתית 10 1551336.490

תנוער, וסקרי מוקזס תכנון 10 16177177

וידע מחקרים תכנון 10 17
0

236336

בדרבים בטולות פעולות 10 181.2981' 393

ציבורית לוקזבורה נתיבים 10 י21

בבביטיס 407<33,4495.80036השקעות

אדומים בכבישים השקעות 10 22
מוזולק 5.800בלתי

ירושלים 10 233,1904.640

וזיפה 10 244.2725' 200

אתרות ערים 10 י25 2,3202. 900

תלאבב 10 2723,66723.667

תנועו ניהול 1.8882.342מערבות

תלאבב מטרופולין 10 299441.121

ירושלים 10 31590708

יפה וו 10 33354413

בתתבורה אוזרות השקעות
653653יבשתית
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חדשים* שקלי* ק8?1>באל3י הנסכים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתחייב

מותנית ;ו3אה
בהכנסה הוצאה

סע.יף;

תחבורה 79

653

330

62

1,878

354

83

977

11,440

633

330

330

79414,

63

8781,

354

83

977

44011,

נהיגה מורות הטוקעות 10 51
ורכ1

ימת תוזבורה 15

מאים הכוורת 15 01

ת1זבורת"ם כלל טר11נ0 35

המטאורולוגיה 3תות 25 01

ומזל^ס תכנון 25 05

ציבורית תווגורה פקווו 25 06

ובבטוזון 1מל"1ו הטק^ות 25 07

ומתוווב מיכון 23 11

להתיקרוות רזרבה 25 12
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חדשים) שקלים >באל3י 1909 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ף י סוג

כבישים 80

56.826

10.440

6.960

2.018

67'544
888888

58.366

48,126

10.440

6' 960

6,960

2.018

2.018

בב,וו1ס פיתווז 80

והוווריס כבטיס 01

דן ובגוש במרבל כבישים 01 01

ובצפון בגליל כבטס 01 03

מווורר במימון עבודות 04
תוץ וגורמי ממשלה

מטרדי במימון עבודות 04 01
וווץ וגורמי ממווולר.

וגטתות הפקדות ן תיכנו 06

והפקעות ן תיכנו 06 01

מדוללת לא רלרבה 08

מ1וולקת לא ר7רבה 08 01
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וזדשים) שקלים י$8?1>באל3י הכספים לו*נת התקציב חוק

: ט0.יף

תקשורת. 81
הוצאה

נוות.נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

התקשורת מפעל פיתות 8116.931

התקשורת פיתות הוצאות 018.568

הנזס צוד 01 012.0322.322

עגור שיזור צוז 01 20
השידור 5.8979,442רשות

המשרד מתשוב 01 30204216

שיפוצים 01 40225580

אמאר*אט מניות רכישת 01 50210216

לפרוייקט המזינה העברות 01 60
תומר

ימי תת הכגל השקעות 024,320

ימי התת גבבל פיתות 02 104.3208.640

רשות לפיתווז הלואות 03
הדואר

הדואר רשות לפיתות הלואה 03 10

הווו"רוריס לפיתות הלוואה 04
השני 12,930ערוץ

השוורס לפיתות הלוואה 04 10
השני 2,9304.704בערוץ

לפיתות רלרבה 061,163

לפיתות רזרבה 06 101,163
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תרשים) שקכים (באלפי 15'5? הכס3ים לשנת התקציב חוק

סוניף:

שונים מפוגלים 83
 הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ולהתחייב

שיא
אדם בוז

טוניס83 .143מפעלים 592
======

400
5:==

הממ>1ולה01 במפעל 7,170400השקעות

01 הממשלתי01 70המדפיס

01 ציבוריות10 עבודות 1.2004001500מוולקת

01 המדידות11 5,9003.600מתלקת

צי.כור"ם02 במפעלים 1,380השקעות

02 לאומ"ע01 1,380גניס

שונות04 1.752השקאות

04 לרבה05 1,752ר
*

04 הלואות15 למתן ן פקדו
בבנקים

ב1זברות06 השקאות
ואוזרות 114,590יבטווונות

06 בזזברות01 השקעות
ואתרות 114.590בטוזוניות

וזוץ07 סוור סיכוני 1.000ביטו1ז

07 ביטות01 בגין תו8לוס
תוץ סוזר 1,000סיכוני

בונדס08 למפעל הונית 2,700הלואה

08 בונד010 למפעל הונית 2,700הלואר.

ערבויות09 למימוש רזרבה
נה 15,000.מדי
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חדשים< ".קלים 89'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס/ו.יך.

שונים מפולים 83

15.000
ו11גוות למימוש רלרבה 09 01

גר. מד
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תדשים< שקלים ק198>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1

84

יף:

וזובות תשלום
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

וזובות84 11.938,400תשלום

פניס03 9.830.000מלוות

לאומי0103 860.000גטווז

מנהיל0303 באמצעות מלוות
המזינה 3.880.000מלוות

ובנקים0503 אמי0ות כספ
באוצר שהופקדו

1

3.070.000

תסו:ון0703 בתוכניות 830.000הפקדה

בנקאיות0903 הסדר .מניות 750,000

ן1003 תסבו תוכניות 1,090.000טברת

תי0בון1103 לתוכניות מענקים
גמל וקופות

וטונות1303 הפקדות 50.000מלוות

300.000רןרבה3003

חוץ04 3,118.400מלוות

והקתות0104 העצמאות 434,400מלוות

בינילאומיס0304 ממוסדות 163.900מלוות

בינממטלת"ס0504 760.200מלוות

ובתול0704 בארץ מבנקים 900י,705מלוות

טוניס0904 מלוות

55,000רזרבה3004
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חדשינ1< שקלים (באלפי 1909 הנמנים לטנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס/1.יף

תקציבי חוזר הון 85

200

300

200

תקצגי ווולר הון 85

תקציבי וזו7ר הון 01

תקציבי וזו7ר הון 01 01
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שניה תוס*ת

1989 הכספים לשכת עסקיים מפעלים חקציב
===================;5=====5:=========:

חדשים) שקלים (אלפי

שניה תוספת אדםהרשאההכנסהריכוז כרו שיא
להתחייבהוצאה

הכנסות 1,058,612סה"כ
====================

האוצר89 28,210מפעלי
השיכון90 249,847מפעלי
העבודה91 לפריון 14,710המכון
יפו95 4,950נמל
התקשורת96 7,305משרד
הממשלתי97 הסחר 468,504חשבונוח
ישראל98 מקרקעי 285,086מנהל

הוצאות 1,058,612221,435843.5סה"כ
================================

האוצר89 28,210148.0מפעלי
השיכון90 249,847173,068מפעלי
91 העבודה לפריון 14,710141.5המכון
יפו95 4,9505.5נמל
התקשורת96 7,30513.0משרד
הממשלתי97 הסחר 468,504חשבונות
ישראל98 מקרקעי 285,08648,367535.5מנהל
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ח"ים) ".קיים 09?1>באל3י הכספים כשנת התקציב ק תו

סע.יף:

האוצר מבונלי 89
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האוצר89 מטרו 28.210מפעלי
868583.

148
888

הממ0ולת03 28.210148המדפיס

03 01404 148הנהלה

03 021046 אמרכלות

03 03£240 ומשל, אספקה י 11 ו שר

03 04341 ותכנון דפוס ווורות

03 ותמוזיר03 תטגונות בספים
328

.

03 ישרותבטוזונות06 2,760הוצאות

עקפותבטוזונות0307 2.222הוצאות

03 שרותבלליות08 2.167הוצאות

03 עקפותכלליות09 1,931הוצאות

רמלה 193הדפסות

03 יוורותרמלה10 193הוצאות

03 עקיפותרמלה11 93הוצאות

וזוץ 8.257עבודות

03 וווץ12 י!11ירותע. 7.270הוצאות

03 עקיפותע.תוץ13 987הוצאות

03 ישרותמהסניס14 הוצאות
ומלאי 7.500קניות

03 עקיפותמווסניס15 הוצאות
ומלא .1,352קניות

03 המדינה16 לאוצר ריבית

03 לאוצר17 השקעות התלר
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תדשיס< ".קלי* 1989>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

האוצר מ3וו.לי 89

100

885

250

פוות הת7ר 03 18

בוגתות רגיל תקציב הטתת 03 19

רלרבה 03 30

כללית רלרבה 03 30
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חדשים) שקלים ק198>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב שק

: ף י סוג

האו^ר מפע.לי 89
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הממשלתי89 המדפיס 28.210הבנסות

הממשלתי72 המדפיס 28.210הכנסות

26.330מכירות72

72 יצור04 9,730אה3

72 וזוץ05 8.250עבודות

72 ממווסניס07 8,550יציאות

מורשה73 מלאי הגדלת

73 מורשה01 מלאי הגזלת

מריבית74 50הכנסות

74 מריבית01 50הכנסות

שונות75 30הכנסות

75 שונות01 30הכנסות

וזיבס76 1.600סגירת

76 תבס01 1.600סגירת

זר80 וזו הון

80 תוזר01 הון
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תדשים< '"קיים 1989>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

ס11.יף:

שכון מפעליי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

שיכון מפעלי הוצאות 90249,847

כפרית בניה 3538,772

 כפרית גניה 35
וחשה 19,557תוכנית

ופיתות גניה פעולות 35 11
תדטס 9,70917,980בישובים

משותפות פיתות פעולות 35 176.2546.770

במושבים ופיתות גגיה 35 25
קטנים 2,0043.713וישובים

וזדטות לטבונות תשתית 35 35
וצרקסס דרוזים 1.4402.668בטוביס

לתיכון האגף עבור בניה 35 45
150300התישבותי

 כפרית בניה 36
הנטוכת .9.215תוכנית

תוכנית כפרית בניה 36 10
'9הנקווכת 215

ארציות פעולות 45156,572

 ארציות פעולות 45
תזשה 99,942תוכנית

דירות של ושיקום בניה 45 10
2.5054.640ומבנים

י

נ"ר דירות 770 רכישת 45 1120,79132.620

דיור יתידות 500 רכישת 45 15
ופיר. את עול עבור 28,41728.417נ"ר

590 לרכישת התתיבות 45 25
הפרטי בסקטור 28.730יווייד

ו 73



ודרשים) שקלים (באל3י 1989 הכספים לשנת התקציב ק ווו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס/ו.יף:

שכון מ3ו1.גי 90

5.840

30.740

6.151

500

4.000

5.039

16,599

3,911

465

22,315

56.630

56,630

6,533

6.533

27,600

27,600

30,370

30,370

בניה למטרות "ם פנו 45 30

מראט פיתות 45 40

ותק*!ת פיתות פעולות 45 50
בזואס ברבו7

והפרו! ריבית תטלומי 45 63
הצמדה

פיתות תקציב השתתפות 45 65
רגיל בתקציב

 ארציות פעולות
המטובית תוכנית

46

המווובת תוכנית 46 10

פרויקטים סגירת 60

פרויקטים סגירת 60 08

ממוינות בלתי הכנסות 63

ממוינות בלתי הכנסות 63 08

במעבר קבלנס ווטבונות 65

במעבר קבלנים ווווובונות 65 08

174



ב(באל3י שקלים וזדשיס) 1909 הכםפים לשנת התקציב חוק

ס/ו.

90

: יף

שכון מבעלי
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להו/וזייב

שיא
אדם כת

שיכון90 מפעל יהכנסות 249,847

כפרית75 גניה 3.304הכנסות

דירות1075 ממכירת הכנסות
מנהל 60רכוש

הוצאות1475 מה1ז7ר הכנסות
עצמית ל1נה '1פיתחו 160

יס1675 גת מהעברת הכנסות
30למתישבס

טוניס2275 מגורמים 1.634הכנסות

לוזנון2475 מהאגף הכנסות
400התי8ו1ותי

ארצןות85 52.551הכנסות

דרות1085 ממכירת הכנסות
מנהלי 9,440רכוש

הוצאות2185 מהתלר הכנסות
מראש 312.350תו1ז

נ"ר2285 דרות ממכרת הכנסות
הבנ8זון 1,300למשרד

שונות2885 4.556הכנסות

מקרקע3085 ממנהל הכנסות
5,330ישראל

37

40

85

85

קרקעות משווק הכנסות

מרירות דירה משכר הכנסה
המנהלי הרכוש

15,340

4.285

<

ישי97 75,740הכנסות

להעברת1597 מהלואות הכנסה
>ש< למתיישבים 6,960גתס
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וזדשינו) שקלים (באל3י 1999 המזגים לוונת התקציב תוק

שיא
אדנו בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: יף .119

שבון מפונלי 90

8,460

2,320

58,000

118.252

60,282

30,370

27,600

לרו:טת מהלואות הכנסות 97 18
(18) מנהלי רבוו* דירות

לאכלוס מהלוואות הכנסה 97 19
(ש) בוווכרות

יוו"ד 500 מר^1רת הכנסה 97 20
(ווו) לשכירות

מימון פסולות 98

לגניה ביניים מימון 98 10

גמי11ר קגלנינו ווטגונות 98 20

ממוינות גלתי הכנסות 98 23

ו 76



תדשים< ".קלים 1989>בא"יי הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתיז

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יןי:

האבודה לפריון המכון 91

141.5

141.5

23

51

35

6.5

13

14

14,710

14,710

לפריון המכון הוצאות >91

והייצור ה4ג1דה

ן ו לפירי מבון 01

פריון 1זקר מידע הפצת 01 11
מרכזייס ,9243ו1ורותס

מתקר1601 ו יעוץ 9522יוזידות

הדרכה2101 מרכז .9533יתידת

מסתר3201 לשי7ןק המחלקה
572וצרכגות

לתעטה2301 לסיוע הנקןלקה
989לעירה

מידע2401 למערכת המרכז
'3203ולע.נ.א.
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חד"יס< ".קלים ק8?1(באל3י הגננים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתוזייב

מות.ניח הוו^אה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

ודר. הונה לפריון המכון 91

14,710

14.710

4,085

1/367

1,298

1,149

3,090

3,821

לפריון המכון הכנסות 91
והיצור העבודה

לפרון מכון 71

ויעוץ מווקר תידות 71 02

הדרכה מרכ7 יתזות 71 03

מסתר ל0יו1ק המוזלקה 71 04
וצרכנות

לתעטויה לקיע המוזלקה 71י 03
7ערר.

מידע למערכות המרבל '71 06
ולע,נ.א.

א!זרות הכנסות 71 08
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חדשים) שקלים (באלפי ק198 הנסכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סע.יף

חדרה ונמל י3ו נטל 95

5.3

3.9

3.3

4,950

2.150

85

1.130

33

600

60

350

3,800

2,800

וזדרה ונמל 3ו נמל 95

יפו נמל הוצאות 01

מרכ7"0 טרותיס 01 17

אמרכלות 01 19

הנמל להוצאות רזרגה 01 21

מ"ות ע1ודות 01 33

לאוצר הע1רה 01 33

ל3תות רלרגה 01 25

ודורה נמל הוצאות 02

ודזדה נמל הוצאות 03 01

ז 79



תד"ים< "קלים 1969(באי3י הכספים לטנת התקציב שלן

שיא
אדם כת

הרשאה
להו/חייב

מותגיה הוצאה
בהכנסה הוצאה

4,950

2,150

2,150

2,800

2,800

: סונייך

חדרה ונמל י13 נמל 95

יפו נ1>ל הכנסות 95
1זדרה ונמל

נו נמל הכנסות 71

3ו נמל הכנסות 71 01

תדדה נמל הכנסות  72

תדרה נמל הכנסות 72 03
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וזדשים) שקלים (באלפי 1999 הכםפים לשנת התקציב חוק

: סע.יף

רח. הת.קשו משרד 96
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה ,

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תקשורת מפעל הוצאות 967,305
= ====

13

הדואר ננ.ק 034' 6144

ו6כר 03 172284

מרכזיים שרותס 03 18786

אגודים וזוגות 03 20

לצגור ריבית תשלומי 03 273> 600

יות השתתפו 03 90

לתפעול הלרגה 1574

יעודת ה7רבה 15 4040

להתיקרות ר7רגה 15 5027

לשכר רלרגה 15 607

גהבנ0ות מותנת ר7רבה 15 70

תומר פרוייקט מנהלת 162,5359

. שכר 16 105279

רכג 16 1434

וטרותיס אחזקה 16 151,924

ר7רבה 1782

תפעולית רלרמלן. 17 1666

לשבר ר7רגה 17 1816
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חדשים< שקליים 89י15>באל3י הפנים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתוזיי!

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס/1.יף

התקשורת משרד 96

7,305

4.688

4.688

3.617

3/617

3,617

התקשורת מפעל הכנסות 96

הדואר בנק הכנסות 77

וטונות עמלות 77 01

תומר פרויקט הכנסות 82

תווק קט פרו הכנסות 83

תומר פרוייקט הכנסות 83 01
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חדשים) שקטים (באלפי 1989 הכספים נטנת התקציב חוק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס4יף

הממשלתי הסחר חשבונות. 97

468.5*4

452/576

303,376

149.200

15,928

15,928

סוור ווטגומת הוצאות 97
ממטלתס

הנוסוזרי הווטבון הוצאות 10
(מ7ון<

(]\0 700,000) חיטה 10 01

0ון) 35,000) ק3וא גטור 10 03

ר.ו1לת מיוירן ה3ר8ו 12
גרעינים

הו1לת מזזיר הטט 12 14
נס מרעי
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חדשים) שקלים ק8ק1>באל3י הנסכים לשנת התקציב ק תו

: סע.יף
מותניה שיאהרשאההוצאה

אדנולהתווייבבהבנסההוצאה כח
הממשלתי הסחר חשבונות. 97

סוח97 חשבונות הכנסות .

468.504ממטלת"ס

סתורות71 ממכירת 544,876הכנסות

71 טון)01 700.000) 303.376תיטה

71 טון)03 35.000) קפוא 241.500בווור

מהטלינו73 ()הכנסות 92.306

73 תיטה01

73 קפוא02 ()גטר 92.300

למימון74 הכנסות
במלא י נו טי

74 תיטה01

74 קפוא02 בו1ור

הובלת75 מתיר הפרט
15,938גרעניס

75 הובלת14 מתירי הפרט
15.928קרענס
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וודשים) שקלים (באלפי 1989 הנמנים לטנת התקציב ת1ק

ס0.יף:

ישראל מקרקע.י מנהל 98
. הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקרקעי מנהל הוצאות 98
385.086535.5ישראל

62539

כללי נעולה תוזוס 0137.131535.5

15,935535.5שכר

ראטית ליטבה 01 0170737.5

עירונית לךקע טמוט 01 031435.5

תקלאית קרקע טימוטי 01 031817

מלךקעין ורטוס געלות 01 04318.8.5

ופרוגרמות תכנון 01 0530813

וווולטה מידע 01 061,30740

ו!זט1ונות כס03 01 0773738.5

תלא1יב מוזול 01 081,38854

אמרכלות 01 093.31748

צפון מתו7 01 102,05780

וזיפה מודול 01 111,54360

המרכז מוזו7 י 01 131,65864.5

ידוטלס מוזוז 01 131,31859

זדוס מ1וו7 01 141.05541

נהל מי 01 151,795

אמרכלות הוצאות 01 167,736

וזיפה מווו7 דיור 01 171,0333,910

רלרבה 01 18643

מקרקעין ניהול 0337,807
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וזדשים) שקלים (באל3י ק198 הכםפיםי לשנת התקציב ק תו

; ף י סע.

ישראל מקרקע.י מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

, כלליות הוצאות 02 013,047

דיור גבס ואוזלקת ניהול . 02 0223.532

ומדידות מיפו 02 111,760

נויקדים לנכסי אפוטרופוס 02 211,020

(מיכון) מידע ו1ורות 02 314,7835,849

קרקע על טמירה פעולות 02 413,675

הון והוצאות פתות תקציג 0364,381

"ם נו ופי תטתת תכנון 03
פיתות 49,656לצרכ

1,492790תכנון

וסקרים 3ללי תכנון 03 01200

ומיתאר א1 תכניות 03 02126

יטנות מפורטות תוכניות 03 03892

תרטות מפורטות תוכניות 03 04274790

3,9944.369תטתית

אתרים פיתות 03 11371.1.218

11 תגרו באמצעות פתות 03 141.0003,151

עירוני פיתות 03 152,623

פונות לצרכי וגותס 24.09036,867פינוי

ילומיס פינויים 03 229,86211,730

קוטפים פינויים 03 2312,79715,063

פנויס קידוס 03 241,43174
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ודרשים) שקלינו (באל3י 1989 הנסכים לשנת התקציב ק תו

0ו1.יף;

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

והוזלרס 080'30העברות

וטונות הזזלריס 03 31622

השבתה היטל תמורת 03 3219,458

במקרקעין לגויות רכישת 0414,723

6.956הנקעות

ומות ל י הפקעות 04 011,497

הפקעות בעד פיצונו 04 02
2,923קודמות

האפוטרופוס 1ווב הזזלר 04 03
מעדל^ו רכיטת וזוק 2,536ובצוע

רכטות 04 127,7695,723

רלרבה 058,305

רלרבה 05 018.305859

מיותדיס תשלומים 08
בעלויות 147.462לני

לאוצר והעברות הלוואות
98,846המדינה .

ו

רטווז מקרקעי הלואות 08 01
,72הפיתות 461

המדינה מקרקעי העברות 08 0226,385

ליטראל קימת לקרן העברות 08 0548,616
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תדשים< שקלים ק8'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ס4יף

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

98. מקרקעי נהל מי הכנסות
285,086יטראל

שוטפות72 116,299הכנסות

72 נכסים01 מהשכרת 31.249הכנסות

72 שוטפים11 ווכרה 58,752דמי

72 הסכמה16 16,898דמי

72 טונות21 18,290הכנסות

72 לנכסי22 האפוטרופוס הכנסות
1,110ניפקדיס

הון73 168,787הכנסות

73 ראטונ"ס01 וזכירה 424דמי

ח"וגוה מבניה וזכירה 56,192דמי

73 מקרקע11 ניס ו מהו וזכירה דמי
מו1ב"ש עיי טירה בבניה 24

73 מבניה12 מהוונים וזכירה דמי
מ8ב"8ו בהמלצת תברות 23,600עיי

73 מהוונים13 וזכירה דמ
במכרזים קרקע 32,568מהקצאת

אתרות הון 112,171הכנסות

73 אוזרים14 מהוונים תכירה 50,504דמ

73 מקרקעין15 58,127מבירת

73 שונות31 3,540הכנסות
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חדשים)י שקלים (באלפי ק8'$1 הפכים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להונווייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס/1.יף:

ישראל לבנק חובות. 99

1,500,000.

750,000

750,000

750,000

750,000

יו11ראל ל1נק וזוגות הוזלר 99

קרן 01

קרן 01 01

ריבת 02

רבונ 02 01
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שלישית תוספת

מ*וחז>ם עודפ>0 רש>מת

במחוזות תכנון שרותי

ו07נ>0 משוד 06

060510

הנכה) לרווחת (שיפוצים בפנימיות נכים סידור

ותרומות) העוור בהדרכת (השתת' בעוור וטיפול שיקום

תומכים) ושירותים טיפוליים יום (מעונות במפגר קהילתי טיפול

נטישה) מניעת למעונות, (תרומות ביתי חוץ טיפול

והוצאות) (שיפוצים למפגרים מעתות

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

לנערים) (מפעלים במצוקה נוער

(תרומות) ביתי חוץ טיפול

חינוך) (פעולות וטיפול חינוך

וולמוחה העבת* משיך

רגיל תקציב 23

230621

230662

230855

230856

230870

230871

231025

231026

231038

231042

231043

231164

231166

231171

צמ"ה) (קרן פנימיות

מעונות שיפוץ

ו 90

פיתוח תקציב 64

640103

640504



רביד ועדת החלטת  למושבים סיוע

ובחקלאות משרד

רגיל תקציב 33

530505

רביד ועדת לפי חובות למחיקת מענקים

לישובים מרוכו ניהול

פיתוח תקציב 72

720120

720503

והתשתית האנרגיה משרד 34

דלק מוצרי למחירי המסלקה חשבונות 341501

למוסדות והלוואות השקעות

תעשיה 76

760101

פרס שמעון
האוצר שר

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא
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