
התש"ן990ו* 990ו, הכספים לשנת התקציב חוק

 זה בחוק .1

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

סימון; בלי בשורה הנקוב משרות מספר או סכום  "תכנית"

ביום והמסתיימת (1990 באפריל 1) התש"ן בניסן ו' ביום המתחילה השנה  "1990 הכספים "שנת
;(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן ט"ז

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

חלוקת חדשים; שקלים אלפי 62,543,000 1990 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 רשאיתי 2 סעיף לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכום על בנוסף .3
זה סכום חלוקת חדשים; שקלים אלפי 3,233,919 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1990 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; 64,753 1990 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 1990 הכספים בשנת להוציא
ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי אלה סכומים חלוקת עסקיים); מפעלים תקציב  (להלן

חלק. באותו כמפורט תהיה

למלא היא רשאית 4 סעיף לפי למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על בנוסף (ב)
לתחומי תקציב, לסעיפי זה מספר חלוקת העסקיים; למפעלים משרות 822.5 1990 הכספים בשנת
העסקיים. המפעלים תקציב של השני החלק של השלישי בטור כמפורט תהיה ולתכניות פעולה

כמפורט היא 1990 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי ההכנסות תחזית (ג)
השניה. התוספת של הראשון בחלק

 1996 הכספים בשנת

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

יסודות לחוק 12 סעיף לפי הכללית ברזרבה שימוש לגבי האוצר שר בקשת לפי (2)
הועדה במקום תבוא הממשלה, ראש משרד של הפעילות שבמסגרת למטרה התקציב

חבריה; מקרב הכנסת של והבטחון החוץ ועדת שתמנה מיוחדת ועדה

.6

.(1990 במרס 29) התש'ץ בניסן ב' ביום בכנסת נתקבל
.60 עמ' התשמ"ה, ס"ח
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הסכומים יוצאו שלהן המטרות את לקבוע רשאית הכנסת של הכספים ועדת (3)
לנושאי מיועדת רזרבה  50 תקציב ושבסעיף מיוחדת רזרבה  49 תקציב שבסעיף

ורווחה. בריאות

אלה: שני צירוף על 1990 הכספים בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .7

סעיף לפי הממשלה הוצאות למימון חדשים שקלים אלפי 1,087,632 של סכום (1)
התקציב: יסודות לחוק 48(א)

ישראל לבנק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים אלפי 1,710,000 של סכום (2)
התקציב. יסודות לחוק 48(ב) סעיף לפי

 התקציב יסודות בחוק (א) .8

מקום, בכל יבוא, חדשים" שקלים 666,000" במקום, ו12, 11 בסעיפים (1)
מקום, בכל יבוא, חדשים" שקלים 1,200,000" ובמקום חדשים", שקלים 770,000"

חדשים": שקלים 1,400,000"

שקלים מיליון 77" יבוא חדשים" שקלים מיליון 66" במקום 19(ב)(1), בסעיף (2)
חדשים;

שקלים 37,000" יבוא חדשים" שקלים 32,000" במקום 27(א), בסעיף (3)
חדשים":

שקלים 190,000" יבוא חדשים" שקלים 164,000" במקום 27(ב), בסעיף (4)

חדשים";

יבוא חדשים" שקלים 720,000" במקום מימון", "דרך בהגדרת ,32 בסעיף (5)
חדשים"; שקלים 840,000"

שקלים 37,000" יבוא חדשים" שקלים 32,000" במקום 43(א), בסעיף (6)
חדשים";

שקלים 380,000" יבוא חדשים" שקלים 328,000" במקום 43(ב), בסעיף (7)
חדשים".

במקום התשמ"ט^21989, ,1989 הכספים לשנת התקציב לחוק הראשונה בתוספת (א) .9
יבוא: מיוחדת רזרבה  48 תקציב סעיף

הוצאה
ש"וו) (באלפי

5000

5000

50

50

50

50
50

מיוחדת רזרבה 48"

מיוחדת רזרבה 48 01

הגיטאות לוחמי ע"ש קצנלסץ בית 01 01

אלון בית 01 02

. גלילי בית 01 03

חריף בית 01 04

ידטבנקין 01 05

מבנק הלוואה
ישראל

סכומים עדכון
יסודות בחוק

התקציב

חוק תיקון
לשנת התקציב
1989 הכספים

.8 עמ' התשמ"ט, ,107 ח"ת 2
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הוצאה
ש"ח) (באלפי

01 יהודי06 וחינוך לתרבות ספיר 200מרכז

01 ישראל"07 "שלום וכולל לרבנים מדרש 70בית

01 לדמוקרטיה08 נוער לחינוך 45העמותה

01 שרת09 משה 85מכון
01 ערביתיהודית10 75האגודה

01 והלומד11 העובד הנוער של הכללית 50ההסתדרות

01 לבון12 פנחס ע"ש העבודה תנועת לחקר 45מכון

01 ת"א13 הוריזונס 220אופקים

01 בישראל14 והתעשיה המלאכה התאחדות הארצי 65המרכז
01 100נעמת15

01 מאיר16 גולדה של זכרה להנצחת 50העמותה
01 כרמל17 והדרכה חינוך 20מרכז
01 הפלמ"ח18 דור אגודת  הפלמ"ח 50בית

01 העבודה19 תנועת ערכי ברוח ביה"ס לקידום 50האגודה

01 יוספטל20 גיורא ע"ש 40המכון

01 בןגוריון21 דוד 40יד

01 ישעיהו22 ישראל ע"ש לתלמידים וסיוע לעידוד 10קרן

01 23■  לשלום 20המרכז

01 24 הנח"ל חללי להנצחת 30העמותה

01 האצבע)25 מן מציצים (צוות ק"ש אדלשטיין 15בית

01 צודקת26 חברה למען 70שכונות

01 80שער27

01 המערבית28 העדה 70ועד

01 גרוזיה29 יהדות של העתיד שוחרי אגודת  40דרך

01 30 ש"פ 26תיאטרון
01 26אוהלים31

01 כורדיסטן32 עולי 20ארגון
01 הודו33 יוצאי של ארצי 25ארגון
01 בריתהמועצות34 יוצאי 80התאחדות

01 גרוזיה35 יוצאי 15התאחדות

01 רומניה36 יוצאי 35התאחדות

01 צרפת37 יוצאי 20התאחדות
01 פרס38 יוצאי "ביתכורש" 15ארגון

01 אמל"ט39 יוצאי 40"פורום"
01 בישראל40 הודו יוצאי 15התאחדות

01 לוב41 יוצאי 25התאחדות
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הוצאה
ש"ח) (באלפי

01 תורכיה42 יוצאי 5התאחדות

01 צ'כוסלובקיה43 יוצאי 5התאחדות

01 יבנה44 יעקב 8תפארת

01 המזרח45 עדות בני בקרב מנהיגות לעידוד 25עמותה

01 בארטוביה46 אזורית 100מועצה

01 המיםדים47 75עמותת

01 75אופק48

01 מרוקו49 יוצאי 20ברית

01 30אוהלו50

01 25פירסט51
01 חשמונאי52 300אגודת

01 הכט53 תומס ע"ש הנוער 150מרכז

01 ז'בוטינסקי54 זאב ע"ש ירושלים למורשת 735המרכז

01 האצ"ל55 390מוזיאון

01 ז'בוטינסקי56 400מכון

01 בישראל57 הליברלי הרעיון לביסוס 375העמותה

01 יאיר58 50בית

01 ז"ל59 דיין משה ע"ש מדיניים/חברתיים לברורים 100."במה

,22.04 ,20.37 ,20.31 ,20.29 פעולה שבתחומי התכניות באחת עודף סכום נותר (ב)
לתכנית סכום באותו השימוש יותר ,1989 הכספים לשנת בתקציב ו48.01 ,30.08,24.35,22.09

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

.(1990 באפריל 1) התש"ן בניסן ו' ביום זה חוק של תחילתו .10 תחילה

קבלתו. מיום חדשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק .11 פרסים
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1990 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקלים (אלפי

כת שיא
אדם

הרשאה
ב י להתחי

הוצאה
מותנית
בהכנסה

הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

62,543,0003,233,9194,142,90964,753.0כלליכסה"

רגילאחלק תקציב :1,44,869,0552,477,691805,42264,753.0
הוובחלק וחשבון פיתוח תקציב 15,963,945756,2283,337,487י:
ישראלגחלק לבנק חובות החזר :11,710,000
רגילהאחלק הוצאה :144,869,0552,477,691805,42264,753.0

ומנהל 3,590,375286,255336,12129,394.5ממשל

המדינה01 5,9775439.5נשיא
02. 57,660336.5כנסת
ממשלה03 3,077חברי
הממשלה04 ראש 31,0532,717574.0משרד
האוצר05 369,93245,7361משרד ,8025,671.0
הפנים06 49,5379581משרד ,890611 .5
המשטרה07 960,34864,948332,37518,735.0משרד
המשפטים08 174,44359,9461,922.0משרד
החוץ09 241,51940,674805.0משרד
והתכנון10 הכלכלה 3,5281445.0משרד
המדינה11 מבקר 31משרד ,607501 .0
ופיצויים12 1,428,153גמלאות
שונות13 190,84868,17819.0הוצאות
מפלגות14 22,123מימון
והפיתוח19 המדע 6,5404535450.0משרד
הסביבה26 לאיכות 12,0302,57785.0משרד

ן 12,541,82071,12433,4072,936.0בטחו
ן15 הבטחו 12,370,0002,091משרד .0
אזרחיות16 חרום 50,72013,932הוצאות
המנהל17 בהוצאות יחשתתפות

121האזרחי ,10071,12419,475845.0

מקומיות18 748,910רשויות
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1990 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקלים (אלפי

כר! שיא
אדם

הרשאה
ב י להתחי

הוצאה
מותנית
בהכנסה

הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

חברה 12,665,2001שרותי ,642,19196,40528,049.0
והחרבות20 החינוך 3,880,604234,7337,8332,035.0משרד
גבוהה21 909,274השכלה
דתות22 ני לעני 403,8013,334336.0המשרד
והרווחה23 העבודה 54.0י,762,309204,44212,1203משרד
לאומי27 לביטוח 4,478,702העברות
הבריאות24 712,7891,067,97619,927.0משרד
לנכים25 200,3171,72455.0תגמולים
והשיכון29 הבינוי 130,4311,4148,4601,612.0משרד
עליה30 לקליטת 287,225128,56814,976330.0המשרד
מצרכי32 במחירי תמיכות

חקלאי וביצור 899,74853,016יסוד

ומשק 3,322,615478,12139,4893,923.5כלכלה

החקלאות33 1,893,93056,9705001,948.0משרד
והתשתית34 האנרגיה 15,694379,522225.0משרד
אטומית35 לאנרגיה 56,800תועדה
והמסחר36 ה התעשי 47,52115,103544.5משרד
ירות37 התי 0.ד42,85459921,58915משרד
ליצוא38 שווקים 1פיתוח ,197,11217,400
התקשורת39 12,1504,050109.0משרד
התחבורה40 36,67314,277635.5משרד
לתחבורה42 והחזרים 10,3367,600תמיכות
המדידות43 9,545294.5אגף

אשראי44 553,470סבסוד

ועמלות45 ריבית 9,705,878תשלום

1רזרבות ,740,787300,000450.0

כללית47 1,447,787300,000450.0רזרבה
עליה48 לקליטת 250,000רזרבה
וחדת49 מי 10,000רזרבה
לרווחה50 ועדת מי 33,000רזרבה
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1990 הכספים לשנת התקציב

חדשים)(אלפי שקלים

ז הראשונהריכו כרוהרשאההוצאההוצאההתוספת ש>א
במותנית י אדםלהתחי
בהכנסה

ב הון0חלק וחשבון פיתוח תקציב 15,963,945756,228,337,4873י:

פיתוח 3,002,697756,228,337,4873תקציב

נהל ומי בממשל 43,6981השקעות ,71546,665

ממשלה51 בנייני
סוהר52 ובתי 26,9531546,665משטרה
משפט53 3,332בתי
13,4131,700אוצר55

ת57 ו י מ ו מק ת ו י ו 182,785175,034רש

חברה בשרותי 1,188,376680,593,588,7601השקעות

78,2632,45085,338חינוך60
גבוהה61 14,350השכלה
16,6321דת63 ,1403,236
ורווחה64 10,8308,020עבודה
35,3612,28063,546בריאות67
1,032,940666,703,436,6401שיכון70

משק בענפי 1,587,83873,920,527,0281השקעות

186,040128,450חקלאות72
מיס73 84,28151335,595מפעלי
למחקר74 הלאומית המועצה

17,19910,45330,659ולפיתוח
אנרגיה75 מקורות 46,96315,83451,381פיתוח
התעשיה76 844,16525,950912,035פיתוח
ירות78 46,660200128,608תי
102,552128,820תחבורה79
77,00020,52086,860כבישים80
19,49618,920תקשורת81
שונות83 פיתוח 163,4824505,700הוצאות
חובות84 12,961,020תשלום
תקציבי85 חוזר ן 228הו

ג ישראלחלק לבנק חובות החזר :11,710,000

ישראל99 לבנק 855,000ריבית
ישראל לבנק 855,000קרן
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1990 הכספים לשנת והמילוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1990

52,543,000 כללי סה"כ .1

44,826,055 שוטפים תקבולים אי: חלק
16,006,945 הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק
1,710,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

44,826,055 שוטפים תקבולים אי: חלק

32,757,500
17,240,000
14,410,000

1,240,000
270,000
420,000
200,000
700,000

15,517,500
838,500

9,269,000
2,920,000
300,000
890,000
200,000
170,000
'90,000

340,000
310,000

90,000

חובה ותשלומי מסים

ורכוש הכנסה מסי

הכנסה001 מס
מלכריס002 על מוסף ערך מס

ים ננסי פי ומוסדות
שבח003 מס
רכישה004 מס
רכוש005 מס
רכוש006 על היטל
מעסיקים007 מס
חינוך010 היטל
רכב014 היטל

הוצאה מסי

היבוא011 על והיטל מכס
בטחוני012 יבוא על מע"מ כולל מע"מ
קניה013 מס
בלו015
דלק018 מס
לחו"ל019 נסיעות מס
בולים020 מס
חוץ021 מטבע רכישת על היטל
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי אגרות
אחרים025 ורשיונות אגרות
יבוא026 הפקדות
שירותים027 יבוא היטל
חוץ028 במטבע אשראי היטל

18



1990 הכספים לשנת ותחיליות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1990

924,745 ורווחים ריבית

99,000 בנוט"ח ריבית 034
806,000 ריבית גביית 035

910 משלבות מיחידות ריבית 035
18,835 ס י עסקי ס" י ממפעל ריבית ל03

ממשלתיות מחברות ריבית 038

711,600 תמלוגים
67,000 עסקיים ממפעלים תמלוגים 042
10,600 טבע מאוצרות תמלוגים 043
374,000 ממשלתיות מחברות תמלוגים 044
260,000 , ממשלתיות מחברות דיוידנדים 045

62,400 שונים תקבולים

11,400 קודמות שנים תקציב ע"ח החזרות 046
51,000 שונים משרותים הכנסות 047

האומדן מעל ועדת מי הכנסה 048

10,369,810 בי מחלק העברה
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1990 הכספים לשנת והמילוות התקבולים תחזית
חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1990

16,006,945 הון וחשבון נזמילוות תקבולים בי: חלק

1,720,000
4,450
50ל,4

128,100

72,950

34,700
36,500
1,750

1,595,000
1 ,150,000
445,000

13,923, 243
2,169,000
11,754,243

7,840,630

1,249,000
104,075

3,744,000
2,^96,000
145,705
310,000

1 ,087,632

10,369,810

1,857,300 הממשלה והלוואות השקעות החזר

051< ית קרןגבי
היו052 תפחת ו י המשק ת ו ד י ו
העסקיים054 המפעלים פחת
ממשלתיות056 חברות פחת
ישראלהכנסה063 מקרקעי נ.הל ממי

ופיצוייםהפרשות לפנסיה

תהפרשות071 ו י משק יחידות
סהפרשות072 י י עסק ס מפעלי
חברותהפרשות073  לפנסיה

הוןהכנסות

ו075 חברותהכנסה ממכירת
אחרותהכנסות076 הון

בארץמלוות

לאומימלווה081 לביטוח מהמוסד
והפקדותהכנסה082 מאמיסיות

מחו"למיליות ומענקים
והפיתוחמילווה900 העצמאות
הפצהבניכוי901 הוצאות :

מארה"ב:מילווח ומענקים
בטחו902 ו
וע904 סי אזרחי
מגרמניהמילווה906
אחרות908 ואות הלו
ועדתהעברות909 מי להכנסה

הוצאותמקדמה093 למימון ישראל מבנק

איהעברה לחלק
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1990 הכספים לשנת והמיליות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1990

1,710,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

ישראל בנק רווחי
ישראל מבנק ריבית

1,710,000 , ישראל לבנק חוב למימון מקדמה
2,797,632 ישראל מבנק מקדמות סה"כ .2

1,087,632 הוצאות למימון מקדמה
1,710,000 . ישראל לבנק חוב למימון מקדמה
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ראשונה תוספת

תדשים) ."קלי* 1990>ב*י3י הכספים לשנת התקציב חולו

שיא
אדם כה

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו^יף:

המדינה נשיא 01

39.3

39.3

1

33.3

1.3

1.3

34

54

34

5,977

3.172

338

1.606

173

133

3.573

460

803

803

ולשכתו המזינה נשיא 01

ולשכתו המדינה נשיא 01

נשיא 01 01

הנשיא לשבת 01 03

קציר לשו11ד הנשיא לשבת 01 03

נבון לטעגד הנשיא לשבת 01 04

אמרכלות 01 09

לווול טי0ות 01 10

רלרבות 03

רזרבות 03 01

22



תד".ימ< שקליע 0ק?1>באל3י הנמנים לשנת התקציב ק 111

שיא
אדם כח

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

הכנסה. 02

336.3

336.3

303.3

133

57.660

57.660

12.500

5,403

16.434

7.486

2,147

9.000

3,470

1.220

הכנסת 02

הכנסת 01

הכנסת יוברי 01 01

הכנסת פעולות 01 02

אמרכלות 01 03

בטזזון 01 04

רלרבה 01 05

בכנסת מגנה תו30ת 01 06

ממ1ת10 תמליל מערכת 01 07

טלפון ת"ב וזסינות 01 09
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1זדשים< שקלי* 90י$1>באל3י הכעכים לטנת התקציב תוק

שיא
אדם כה

הרשאה
לר.ח.הייב

מות.נית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

ממשלה חברי 03

3,077

3>077

3.077

ממ0לה ודברי 03

המנמולה 1וברי 01

המ1(9ולה וזגד\ 01 01
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תדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לטנת התקציב תוק

סוניף:

הממשלה ראש משרד 04
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הממשלה רא8 מטרד 0431.033
898*30

2.717574

בלל מ1ולה לתתוס 019.02214278.5

מרכל"ס טרותיס 01 1176011.9

אמרכלות 01 19.4.31439.3

המדינה גנלו 01 319357521.5

ורא9י נמיאס הנצתת 01 33
252ממולה

המדינה ?נ7ך אמרכלות 01 39832

0יני מ3וני מינהלת 01 43

מונס מחקרים 01 6167

התנד1ות למותי המובל 01 7374

א8ב1ל לוי יז 01 7451

י0*בו הגבורה היכל 01 75120

האומה גדולי תלקונ 01 7654

בסמים למלוזמה החוות 01 781.630

הממ6לה ראמוונ 028.5692979.5

הממ8לה רא8 לטס1 02 118512917.5

המממלה מזכירות 02 1269515

הממ0לה לרא8 יעוץ 02 1490419

בגין מנוש לווכת 02 151332

הממו1לה רא8ות אמרכלות 02 193,5633

רוה"מ מ"מ לטבת 02 30226

אולמרס א. ה0ר לשכת 02 312643
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חדשים) שקלים (באל3י 0ק19 הכספים לשנת התקציב חוק

ס/ניוי:

הממשלה ראש משרד 04
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

8אל,י א. המר ל*כת 02 322583

נסים מ. ה0ר ל0כת 02 332563

מעוטים לרוה"מ יעוץ 02 359108

אדר ר. הטר למכת 02 362583

גור מ. הטר ל8ם1 02 402513

ממלכתית סטטיסיקה 0310.6512.170389

לסטטיסטיקה מרכזית ל0בה 03 026.0212.170389

אמרכלות 03 032.265

1993 אוכלוסין מפקד 03 04974

מו7מני0 סקרס 03 05

מיוחדות לפעולות רזרבה 03 061.040

ר7ר1ה 03 07351

עתונות 051.76437633

הל0בה הנהלת 05 101574.3

וזד*ות ופרסוס עריכה 05 112927.5

תוץ נאי עתו עס ק8ר 05 132226

ומידע תק8וח1 05 141002

אמרכלות 05 196502856

וארכיון צילוס 05 20229917

רזרגה 05 21114

רוה"מ למ. כללית רלהנה 071.047

רוה"מ למ. כללית ר7בה 07 011.047
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ת""יס) ",קליט 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סוניןי:

האוצר משרד 03
הוצאה

ונניח מו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להונוזייב

שיא
אדם כוו

האוצר מ6רד 05369.93345.7365.671

כללי ממלה וטווס 0117,4571.833176.5

הנהלה 01 012.53944.5

אמרכלות 01 0313.8834486

איט"ס י0 נמנו נמול 01 041.77818

ג"מלאות 01 0588845035

יקל האוצר טדות 01 091573

ממ8לת"ס מנוה טרות 0317.993361336.5

הממונה פסולות 5.2,581%תיקצוב

מרבל"ס טרותיס 03 013.58156.5

הכלל 9,633326337המקב

הנהלה 03 0487716925

ונקצי! 1צוע של פקווז 03 093.33091

נר. י המד הלואות ניהול 03 0677033

ודוות נות וחובו נהול 03 07803

וגמלאות וזוץ בעסקות נפול 03 0838613

הממשלתי המ8ק 0ל 3קות 03 0978715732

ומיכון רי0ו0 03 103.16055

אמרכלות 03 113438

בארה"ב בלכל"ס 3.8553קרותיס

מרכזיים מותיס 03 131.4133
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תרשים< שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

האוצר משרד 03
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז בוז

02 מסוודיו!13 באספקה טפול
7431ליבראל

03 1.230אמרכלות14

03 בוולינגטון15 480המקרר

יןן"רות פנימית ביקורת
1424האוצר

03 מרכד"ס16 143טרותיס
י

4

הממ0לו7יות תזםות 34ן1.338רווות

02 מרכל"ס18 1.33824מרותס

והסכמי ל*כר וזדה
4333513עבודה

03 ".נוזה31 והסכמי ל8כר 4333313הת

בלליממק"ס03 מטה 5.38527366.3טרותי

בנ"לי לקמיס יווידה
הה8קעות 2.47317.5ורמות

03 בינ"ל06 לקמס יוזידה
הה0קעות 63013.3וחוות

03 יורק07 בניו 1.0331מ6רד

03 אנגלס08 בלוס 4961הממד

03 ב8יקגו09 4831המ>רד

03 ארה"ב10 בדרוס 1311המ8רד

03 60ר7רבות14

03 (<389הטזטנפוזת13

המזינה ובנסות 8753424מנהל
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חדשים) שקלים 0י$19>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

סוניף:

האוצר משרד 03
הוצאה

תניח מן הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

"ס מיכל שרותס 03 168753434

בטווו ההון 0וק אגף
1.41533835וווסבון

וווסכ ביטוח ההון קוק אגף 03 301.41533835

רזרבה 03 31830

הכנסה מס פקודת בצוע 04
רבוט 310.9493,4053.144.5ומס

ו1נ0ה מס נציבות 04 0113.146169369

ומ030י מקצוע" יעוץ 04 03184

ונבו"ס גבייה טרותי 04 031.3791.073633

טוגע? שרות 04 04550

ווקירות 04 05130300

רכוש מס שרות" 04 063.033

לאזרח והסברה יעוץ פדות* 04 0869310

מוו18 טרותי 04 0914.340

הדרכה 04 101.146

אמרכלות 04 1178.334350

ביחידות הכנסה מס תפעול 04 1386.6333.773.5

בנקים עמלונ 04 167,451

רזרבות 04 196.995

יצור יבוא. על מיסיס 05
מוסף ערן ומס 107.36611.1371מקומי .571

והמע"מ המכס הנהלת 05 0134,34479303

אמרכלות 05 0335.6331.595
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תרשים) ט1קלינו >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

ס/ו.יף:

האוצר משרד 05
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו בוז

מכס 03 04117188

קניה ומס מע"מ 05 034303> 593

מח*ב טרומי 03 094.746

בנקיס עמלות 05 104.368

המכס בבתי מסים תפעול 05 1436.8781.164

תק"רות 05 163.476105

ופעולות לשבר ולרבה 05 182.647

וווץ סוזד מסד 05 233.0123.680

רזרבה 03 331,736

ממשלה למשרד עזר טדותי 061.64826.672363.5

הרכג 3.90326מיט*

מרכזיים 8דותיס 06 013979

ברכב טפול 06 037464.98316

מנהליות בהוצאות השתתפות 06 03() 1.983

רבב ה0בחנ 06 04920.1

אמרכלות 06 059394

הפרסום 1.10020.76733מום!

בפרסום המשרדים השתתפות 06 06

מרכזיים שרווגס 06 072

הפרסום לשכת 06 081.10020,76723

אמרכלות 06 09

348312.3טע"מ
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תדוטינו) שקליס (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

09.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדנזלהתחייבבהכנסההוצאה כוז
האוצר משרד 05

ומטה נהול 06 106346

אום םו היתדה ת3עול 06 117,739300.9

ת3עול הוצ. המחשב תדת 06 135.318

אמרכלות 06 134,9196

רלדבה 06 13734

והכנסות הקתתפזת 06 16() 18,986

המדינה 8רות נציבות 076.6102.067113.3

נו? המזי 0רות נציגות 07 0171017

עובזיס עניני נהול 07 031,3743033

יצור זהנ7קו7 ן תבנו תקנים 07 0470319

המיכון יווידונ 07 0373814

אמרכלות 07 063.78413.5

עובדים והכוורת הדרכה 07 073331.3866

למקצועות הקט בית 07 08
נהל 76110מי

נ*"מ רלרבה 07 10187

לאוצר כללית רלרבה 083,433

לאוצר כללית רדרבה 08 013.433
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תדשי>ז< ".קלי* 90ק1>באל3י הנמנים לשנת התקציב שק

סעיף:

ה3נים משרד 06
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
יב להתתי

שיא
אדם כת

ה3נס מטרד 0649,537958611.3

כללי פעולה תודוס 0118.3163143

המ8דד הנהלת 01 013.15833

המווולות הנהלת 01 0357019

נק!3ג1 יעוץ 01 03397310.5

ו8יטות ן אוהו הזדכה 01 044313

ופרסומים הסברה 01 053603

אמרכלות 01 0614.40088.5

הבוזירות על אחי פקווז 03738303.3

ה11ורות על אחיי פקווו 03 017383.5

למועצות בתרות 03 03
30אלורות

מקומי שלטון 033.91330364

מרבליס ט^רותיס 03 0190030

המקומיות בר8וות גקורת 03 053.04011

מרכלייס טרות'ם 03 0697330533

האוכלוסין מנהל 0416.198333251

באגף מרכל"ס טרותיס 04 013,03310033

ממוכנים אוכלוסה קםני 04 036.3398034

אוכלוסין למנהל לטבות 04 046.9371101.400189

גבולות בקורק 04 059803315

פילי תכנון 053,79138098
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חדשים) שקלינז (באלפי 1990 השפים לשנת התקציב תוק

סוניף:

ה3נים משרד 06
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כח

באגר מוכז"ס טרותס 03 01

מתאר תבניות 03 04

311

740490

8

14

תבנון ונהלי מדיניות 03 071343

מגניזת ותאזס בקרה מ4קב 03 08973

לתבנון הארצית המו>נצה 03 09
673וגניה

במוזולות תכנון טירות 03 103.04338068

התיבנון לחוק 36 תיקון 03 11
300והגניה

ותמךדס 1ורו0 טרותי 06
1,7791641מווחיס

נטכל"ס טרותיס 06 0158314

וגקווז רי8וי 06 033747

3ס"ת רשות 06 0439611

עמותות ניהול מערכת 06 06334169

ר7רבה 083.310

רלרמ? 08 01 .3.310

הבניה על פקות 093.3694

מרב7יס טרותיס 09 018064

ואותקה ת3עול 09 03618

טטוזים למוןיס הוודה 09 03943

והצלו כבאות נציבות 103348

מרכ7"ס טירותיס 10 013348

33



תרשים< שקלי* 0י5'15>באל3י הכספים לויונת התקציב חוק

: סוניף

המשטרה משרד 07
הוצאה

מות!.יה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

סוהר ו1תי משטרה 07.960,348
33£3333

64,948
35533£

18.735

כללי פעולה שזוס 01
הממטרה 7,7905560משדד

אדם כווז שיא 01 014,71160

מרכזיים טרותס 01 031,441251,971

אמרכלות 01 041,404301,700

להתיקרוות רזרבה 01 07234

וזרועותיה ישראל מווטרת 02762,96549,07815.491

הארצי במטה כ"א 02 01121,69920,0703.486.5

טטווזות ב"א 02 02314,2708.590.5

התנועה ודוק לאכיפת כא 02 0414,700320.5

האזחזי המשמר 02 0615,000349

תיבייה 03 072.700

הגיא 02 085,000

ההבול משמד 02 1083,7002.908. 5

הישובים משמר 02 1238,000836

הארצי המטה 02 2115,1901,52128,904

ישראל משפרת אמרכלות 02 22136,47116,732216,191

אוטומטי נתונים עיבוד 03 333,3474, 6%

 ס ו תעופה נמלי אבטוח! 03 55
מרכזיים 6,000שרותיס

 וים תעופה נמלי אבטוח! 03 56
839אמרכלות

ופלוגות מתקנים אבטוח! 03 60
נטכז"ס שדותים  או"ש
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וזדשים< שקיים 1990>באל=י הנענים לשנת התקציב חוק

: ס0.יף

הםט01רה משרד 07
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ופלוגות מתקנים אבטזות 02 61
אמרכלות  או"ש

 ממשלה במשדרי טוטרס 02 63
מרבל"ס וגדווזיס

 ממ0לה במטרו טוטדיס 02 66
אמרכלות

 ציבור במוסדות טוטרס 02 70
מרכל"ס 3,730טרותיס

 ציבור במוסדות טוטריס 02 71
176אמרכלות

טדותס  בקנזזזם משטרה 02 80
מרב7"0

אמרכלות  בקמזזיס מ00רה 02 81

מגויס פגימית רדרבה 02 98

ננמת רזרבה 02 9922.888

הסוהר בת 8רות 10189.39313.8133,184

נציבות 10 0124.43343410.3

סוהר ובתי נוטים 10 03105,3502.773.5

אמרכלות 10 0721,7101.43023.093

ובטתון טמירה 10 093,6213.806

ויצור תעסוקה 10 101,3184.620

לאסיר רפואי טירות 10 112.6313.300

סוהרים 10 148.08438011.239

אסירים 10 1316.3389.32033.223

פנמת ד;דבה 10 205.688
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חדשיס< שקלים 0קק1>באל3י לשנתהנסכים התקציב חוק

ס0.יך:

המש143ינז משרד 08
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
טהת.וזייב

שיא
אדם כח

המ38טס מטרד 08174.44359.9461.922

ומטה ניהול 01%.6383.089137.5

הנקמד הנהלת 01 014.53317

לממשלה מ8פטי ייעוץ 01 02
אמדס 2,7791.61733וטרותס

אמרכלות 01 0316.32542

מ030י סוע 01 049821.47218.3

במתון 01 058097

המדינה פרקליטות 0217,430490349

ות 7 ו המוז ו הראטית הלמנה 02 0117,430490349

ו*ומה רבו* וניהול ריוווס 0315,11154.104319.5

ן המקראי והסדר ריטוק 03 018,293142

מדגמים הפטנטים רסק 03 021,53597932.3

ות י .הקותכו ועוברות חוס 03 03
ע0ד, 1,01925וממות

וכונס הכלל האפוטרופוס 03 04
החומ 3.15333.12582הנכסס

מקרקעין נוומת 03 051.11138

מ0פטיס מיכון 041,767293

מ0פטיס מיכון 04 011.767293

ר7ר1ה 062.104

רזרגד. 06 012.104

המדינה לטו1ת עלבונות 07
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חד<"ים< ".קלים 90'$1>ב*י3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סוניף:

המשפטים משרד 08
הוצאה

תניח ימו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

יעודס לקביעת 8ריס ועדת 07 01
המדינה לטובת עלבונות טל

מ0פט בתי 11104.3681.970.1.046

מדבן"ס טרותיס 11 0118.10967.3

ומועצת סטטוטוריות ועדות 11 03
עסקיים ()הגבלים 1

אמרכלות 11 0437.796363

מרכזיים טרותיס 11 073031303

עליון מ030 בית 11 083.34713

מוווז"ס מ30ט בתי 11 87י0913.311

8ו3טיס המלום מ38ט בתי 11 1019.404166

מקומיים גענינים טופטיס 11 119888

עליון מ890 בית 11 131,33840

מוזולייס מ030 בתי 11 166.383199

ב"א ה8לו80יא מ30ט בת 11 1713.906410

ל3ועל הוצאה 11 301,60637041

גזברות 11 3141313.3

מיכון 11 341.363

בריאות החקירה ועדת 11 33

לעבוזה דין בתי 134.88770

מרכזיים טדותס 13 011,3719

הארצי הדין גית 13 033384

אלור"ס דין בתי 13 061.97131

א7ור"ס דין בתי 13 101,11736
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ו"שים) שקלים 0'195>באל3י הכספים לוונת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוביך:

המש113ינ1 משרד 08

3.148

3.148

ר7רגה 13

פנימית רזר1ה 15 01
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חדשים) ".קיים 1990>באי3י המונים לשנת התקציב חוק

סע.יף:

החו^ משרד 09
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

התוץ מ0רד 09341,51940>674
888388

805

בכלי פעולה וטווס 0133,480323

הממדד הנחלק 01 014,87861

מנהל אגן 01 0335,736305

מרכזיים 8רותים 01 093.50757

אמרכלות 01 06369

גזווייל המדינה יצוג 03168.46511.397405

לנציגויות מםה 02 01
וקונסוגדות 2.61358דיפלומטיות

בנ"ל ארגונים אגף 02 026.65613

.ננ"ל ומיתון כלכלה אגף 02 031.21414

אמרכלות 02 077.738997

נציגו1נ  ס וורבלי קרותיס 02 0986,051331

אמרכלות 02 1138.45810.400

בתו"ל הנציגויות אבמות 03 1335,735

הסברה אגף 0430.9181555

להסברה המוולקה 04 0115,3031535

ציבור קמרי 04 033373

ר8מ"ם אוחויס 04 043.07114

שזונות 04 032616

ומדע תרבות ק0רי 04 083,1478

וסיוע בינלאומי מיתון 03
מתפתוזות 6,41729.36317לארצות
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תדשימ< שקלים 0ק19>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

0וו.יף:

הוזו'ן משרד 09

17

29.369

393

3>823

9,173

7.306

1.869

3.064

3.064

אמרכלות 03 01

וסיוע מיתון פעולות 03 03

ר7ר1ה 07

להתקרויות רלרמ? 07 01

למגולות רלר1ה 07 03

מט"ת היטל מימון 08

מט"וו היטל מימון 08 01
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וזדשים) *11קלינז (באל3י 1990 הפנים לטנת התקציב ק תו

סע.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כה
והתיכנון הכלכלה משרד 10

והונכגון הכלכלה מטרד 103.9381443

כללי פעולה תוזוס 013.30318.9

מרכ7"0 טדוורס 01 0196018.9

אמרכלו8 01 031.343

כלכלי לאומי תתוס 029671414

כלכלי לאומי תתוס 03 013671414

הצבורי המטק לייעול המ0ה 031093.9

הצבודי המ6ק לייעול המטה 03 011093.9

הכללי הגיקווו אגן 0440910

הכלל הנקות אגן 04 0140310

אזור וכתות תבנ.ון 0937

א7ורי וניתווז תכנון 03 0137

ר7רמ. 06109

ר7ר1ה 06 01109
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תדשים< שקלים 0ק'$1>באל3י הכספים, לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

119.יף:

ופיצויים גמלאות 12

1,428,153

1,428,153

2,910

10.086

817.128

446.300

667

5.044

2/300

52.374

91.343

ופצו"ס גמלאות 12

0ופיצוגמלאות01

ל0ריסגמלאות0101

כנסתל!ז1רגמלאות0201

ט.לעובדיגמלאות0301 מזי

קבעלאנטיגמלאות0401 צבא

גמלאות0501 הולמת
המנדט ממולו!

לעובד

נמל לעובר גמלאות ה8למת 01 06
יפו אביב תל

ב3נ0יה נוסנס מרכיבים 01 07

עובדי גימלאות מיכון 01 09
מדינה

מדינה לעובדי פיצו"ס 01 11

רלרבה 01 12
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חדשים) שקלים 1990>באל3י הכם3ים לשנת התקציב שק

ס/ניף:

שונות. הוצאות. 13
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

מונות הוצאות 13190.84868.17819

טונות הוצאות 01190.84868/17819

פיצו"ס 01 01705

ותרומות ה0תת13יות 01 034.376

במיסיס הקלות 01 0344,039

משפטיות .הוצאות ריבית 01 04
708וכלליות

לעובדי בחלואות השתתפות 01 06
ל"ה!" העברה 33.63057,000המדינה

לעוברי בהלואות ה0תת 01 07
ל"מסז" 6,3703,483הוראההעברד.

םזבדה השתתפות 01 08
כלכלה 1,693למפעלי

ליהדות לסיוע קרן 01 13
13,500התפוצות

קצא"א ביטוזון הוצאות 01 14367

 מצרים עם ה8לו0 חוק 01 15
בנגב מקרקעין רכימת 2,8001.345ודוק

במימון בערגה פרויקטים 01 16
אמרלז. 6.348קול

לאומי הרב ו1וו מימון 01 1956.014

מיועזזנ ד;רבה 01 3114.450

נבקיס .י. למ העברה 01 332.096

תג"ר לריקו אגן 01 343,70019

0נ למפונ "מ פיצו 01 373,000

םזן הצטיידות 01 394,600
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תד".ים< שקלים 90?1>ב*ל3י הנסכים לשנת התקציב ק ווו

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה צאה הו

סע.יף:

מפלגות מימון 14

33,133

19.723

19,733

1,431

1,451

930

950

מפלגות ומימון מזירות 14

מפלגות מימון 01

קוטף מפלגות מימון 01 01

דלרבה 18טןי מפלגות מימון 03

רקגה ■וטן נפלגות מימון 03 01

לבגסת הבחירות הוצאות 30

לכנסת הברירות הוצאות 30 01
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חדשים) שקלים (באל3י 90ק1 הכספים לןנת התקציב ת1ק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

ן הב11חו משרד 13

2,091 12.370.000

3.091

2.091

12.370.000

13.370.000

הגטזוון מ6דד 13

בטחון 01

בטחון 01 01

מיווח"ס תקציגס 03

מווחס תקצביס 03 01

השתתפות 02 02

גלבנון צה"ל טהות 06

בלבנון צה"ל שהות 06 01
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חדשים) ".קלים 0ק'15>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב תוק

: סעיף

אדוחיות תרום הוצאות 16
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

א7רוז*ות16 ווירוס 50.720הוצאות

בטוןון01 תקציב 15.319הטתת

01 מנות01 תוכניות 513מימון

01 בטתון03 מרביבי 14.70613,932המזמג

01 נהל03 מי הוצאות

01 וערים04 ווכונות שיקוס
צפופות

01 תינון05 במוסדות מיקלוט

01 קדמ"ס06 ביטוביס מיקלוט

01 צפופות07 בערים מיקלוט
השתלבות

01 ו1טזסני080 מפקדות

01 הגולן09 לרמת בטווון מערבות

לק8ר03 רלרבה

03 ר7רבה01

ו?פנ040 מ8רד בתקציב הומנת

04 ן01 בטווו מרכיב אוולקת

אובלוסיה05 הצמידות
ממן 30.339בערבות

05 אובלוסיה01 הצטידות
מגן 30.339בערבות

אוצדית06 5,176רזרבה

06 אוצרת01 5.176ר7רבה
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וודשינ!) שקלים (באלפי 0ק19 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה 3אר; ז ה

: סוגיף

האלרחי המיגהל תקציב 17

845 71,124 121.100 הא7רוזי נהל המי תקציב 17
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חדשים) ".קלים 1990>באי3י הכעכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ף: י טוו.

מקומיות רשויות 18

748.910

474.860

מקומיות חוויות 18

מקומיות לחוויות מענקים 01

לחוויות0101 כלל"ס 379.997מענקים

מיועדים0401 42.189מענקים

וואינן0601 פעולות
בהכנסות כלולות
מיועדים 36.774מענקים

למענק0701 15,900ר7ר1ה

הכנסה03 תמורת 374.050הע1רות

דבב0103 בלי 35.900אגרות

מענק0303 דדן הע1רזת
הפנים 348.150מטרד
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חדשים< שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס0.יןי:

והכיתות המדט. משדד 19

50

30

50

54

433
בנננט

37

37

416

416

8.540

4,946

2,581

1.739

636

3,594

639

694

3.361

והנתווו המזע מקדד 19

והנ"תווו המדע מטרד 01

והפיתות המדע מפרד 01 01

אמרכלות 01 03

ר7רבו!1 01 04"

למו"פ הלאומית המושנר. 03

מדכזס שדותס 03 01

אמרכלות 03 03

1"ל באיגודים ווגדות 03 03

נתמכים נופים 03 04
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וזדשים) שקליים (באלכי 1990 הכספים לשנת התקציב תןק

: סע.יף

והתרבות, הוזינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כח

והתרבות ועזנון מ8רד 203.880.604234.7333.095

מטה וזךות 21135.911151

הזובר ל*בת פסולות 21 02783

תחוב פעולות 21 03949

הסרטים 8רות 21 0416140

מינון 21 0511.132

המרכזי הוריס ועז 21 06205

וסטטיסטיקה מוזלךס 31 073.054

תולדות טראל. פרקי 21 08
התרבות והפצת גון הוזי

1.185בגולה

המלרת יהזות מורמת 21 092.730

םזנון ולמות י ו פעולות 21 10
ובתרבות טכנולוגי 559המזע

הזתי ן תזינו אגן 21 112.63411

במערם! ויוזמות פעולות 21 12
2.530הוזינון

קונות לפעולות רזרבה 21 133.300

ותרבות לתינון הקצבות 21 14
8ריס ועזת המלטת לפי

עלבונות נ לעני

להתיקרויות רלרבה 21 20106.955

מוווז ועובזי אמרכלות 22106.6503931.594

מורד עובדי 23 0175.0391.594

והדרכה המתלמות 22 032.374

ר*מרד אתזקת 22 0417.72219
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

סוו.יף:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

פרסומים 33 0333938

במוסדות ובטיוזוונ במזון 33 06
6.333וזגון

ורבוי תלמידים בטווז 33 075.034349

מזרס מינו* 33131.4833.073

מדות תנא 33 0111.710

למורים מווודות פעולות 33 031.160

למורים תמריצים 33 03713

בדמויות וונובאם 33 04 630

מורס להבמת מוסדות 33 08101,1383.668

לתלמידי מותנות הלזאות 33 06
6.484סמינרים

פדגוגיות מרבלות 33 073.78360

וגננות מוריס המתלמות 33 083.00437

לעו"ה עיון וימי קורסים 33 09
11.840310בירי0

פדגוגיבללי מנהל 34368.9034.380

ורוו1זה תינון טדות 34 0343.49040

תוכניות המקצועות הוראת 34 03
ויוזמות 10.6393.333לימודים

הזדו7י גוזינון נעולות 34 06347

הערבי בתינון פעולות 34 077910

פסיכולוגי 0דות 34 0815.348701.000

הגו"נ0 עם פעולות 34 09586

מיוודדות תמיכות 34 1047
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 המונים לטנת התקציב חוק

ס/ו.יוי:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

24 פדגוגי11 ע7ר 15,411םז

24 הטתלמות12 ומענקי 133.197קרנות

. 24 פורמאלי14 לא 35.313100וזימן

24 י15 פורמאלי לא תינון
התוויה ונוער 480וזמן

24 מבוגרים16 8.0471.628תנון

24 ויוזמות17 4.101תוכניות

יסוד25 קדס נון 224.664ווי

25 גנים04 195אשבול

25 יסודי05 קזע םזנון 145פסילות

25 וווגה10 92.272גני

25 וזובה11 טרום 132.052גני

יסודי26 1.171.2831601000תינון

26 ורוווזה02 ח"נון 813,973רות

26 תוכניות05 המקצועות הוראת
ויוזמות 21.453לימודים

26 יסודיים07 נון וזי מוסדות
יהוד"ס 189לא

26 התינוך09 טמנרכת ע7ר 155.828שרות

26 יסודי11 תקןהינון טעות
ש ווי 661715 731.118תטנ/א

26 מיווזד12 221.387וזינון

26 מוזונניס15 1,133ילדים

26 ארון16 וזינון 26.000160.000יום

יסודי27 על 11.180.19347.01427זינון
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חדשיס< שקלים 1990>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב תוק

סע.יף:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

ורוותה נון ווי שדות 37 033.333

ותו"ב תקן שעות 37 03
ט"ט 166037 תשן

תשניא 331.03318.300תש"ן

םזט"ג 74ר שדות 37 0449.320

תוכניות המקצועות הוראת 37 03
וולמות 13,947לימודים

ומדע טכנולוגי תנוך 37 0633,793

תמיבה ימי תינון 37 07
3,399וה3זלת3ות

ים מבואות הימי ביה"ס 37 083.6363.40037

יקוד *1ל לימוד שנד 37 09
ג10"י0 777,6066.3993.108ותמיכה

הנתינות מחלקת 37 108,71319.300

לתלמידים ומענקים מלגות 37 113,96113

העל ו*זנון ועידוד קזוס 27 12
תיכוני והעל 30,963יסוד*

פורמלי לא תינון 37 1416,330

מתונן בנוער תמיכה 37 13
הע"0 3,497בתינון

נון מזי ולמות פעולות 37 16
וטכנולוגי 161מדעי

וענטבות תינון 38238.8433,413183.3

האגף עובד 38 013,10830.3

מרבדים שירותים 38 0343434

אמרכלות 38 031.43418

ומלברות טדתס 38 036,939.
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חדשים) שקלים (באלפי 1590 הכספים לטנת התקציב שק

סו4.יף:

והתרבות החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מוריס והוראה*ק תינון 38 06
0*1 38743 ויקונא 53,791תוון

ס3ר בבתי תמיכה 28 08
ואזוריים 34.0441פנימית"ס

בימה הממטלת בהס 28 1039887

0*1 עין הממשלתי ביהס 28 111,9381.94139

אשל הממנלתי גיהק 28 13
וצמן 1,7133.23143הנוויא.

בדור הממשלתי ביה"ס 28 131,9851' 72434.5

גרמה ממילת 1"ס 28 15360678.9

ותזות מי ופעולות למות ו י 28 16452

ומקצועות התקלאות הוראת 28 17
7,687נוספים

ום1י0 נוער מרבלי 28 18
עו71ס 5,479לנערים

טפות ופעולות עדר 0ע1ר 28 193,514

יסודי על לימוד 8בד 28 20
119,832ותמיכות

להתיקרויות רלרבה 28 407,165

תינון מותזקות, הסעות, /39]
ומוכר י"נמא \ )231,647150

מווזזקס טוניס 29 034,394

הבניה על ופ;קות יעוץ 29 04
426במערכת

תלמידס הסעות 29 0583,063150

לבת"ס מורס הסעות 29 064,810

עצמאי וונון 39 0877,978

העצמאי הוזנון פעולות 39 0916,933
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תדשיס< ".קלים 0'$19>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוו.יף

והתרבות. החינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנו כת

39 אתר10 מוכר 16,934וזינון

29 הוז"ס14 אור מוסדות
בדק ■2,362בני

ו*זורני15^/ תוגון 13,500מעין

טע"2816) ילדס גני מרכ7
העצמאי 3,856הוזנון

39 כתורה17 נון וזי 8,108קרן

39 טבוה18 וורוציס י7 143ב"ס

39 8למה19 143_ג1נס_בת

(י3
/ 143,7161,091תרבות

31 מדע03 גמוסדות תמיכות
ואמנות 71,3371,733תרבות

31 לתרבות04 הציבורית המוו1צה
1,403ואמנות

31 ואמניס05 ביוצרים 631תמיכות

31 במננ"סמ06 25,533תמיכה

31 צבוריות07 ספריות
סט בת 5,353נקפריות

31 תורנית08 3,6746תרבות

31 הדרכה09  מבוגרים ווינון
ופרסומים 600195תכניות

31 הל*וון10 והטולת 8,573890אולפנים

31 ו1תקות11 9,050רטות

31 תוץ13 3,133קטרי

31 לעס13 ויהדות 5,633תורה

31 תנון14 קרן המעיין אל
ספרד יהדות 6,146למוחמ
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"דשים) שקלי* 0'195>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

סעיף:

והתרבות הוזינוך משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

אחנת רטת  תודעה 31 13
היהודית התודעה 2.363להאדרת

להותרת עמותה  ערביס 31 16
היהודית <1התודעה 417

הספורט רווות 3333.93430

גגתיה"ס גופני נון ווי 33 033.08313

מרכל"ס טרותיס 33 03133

ומאמנים מדריכים הכטרת 33 043.303

ואירועים ספורט מפעלי 33 03
18.18333מוב7"ס

וזינובית טלוי7יה 3319.06410.394.
178.3

נוזאחז 33 0111.1171.784178.3

והגקות טלויזיה תכניות 33 034,4317.413

8ידוד הוונאות 33 03939140

אמרבלות 33 043.0051.333

לתניקרוות ר7רבה 33 40372

ההסברה מרב* 344.3313.43353

אדס כוו 34 011,73333

הסברה פעולות 34 031.313973

ממלכתיים אירועים 34 033451.333

אמרכלות 34 041.138113
"

מיוודדס מענקים 36

טוניס גו3יס בין הקצא5 36 18
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תדשים< שללים 1990>באל3י השנים לשנת התקציב ק תו

סו*יף:

והתרבות התיכון משרד 20
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

לימוז37 ומבוני מזדטזזנ
דת"ס

37 הזתית01 הציונות ל1זקר מבון
בראלן

37 נאורה03 עמותת

37 לטיפול03 אמנה עמותת
המועצות ברית ביהודי

37 למוסיקוו04 ן מכו רננומ
יהודית

37 ועד03 אות עמותת

37 ג06 הרצו יעקוב מכון

37 רמון07 מצבה ן רמו מזרמת

37 וזסנין08 הגולן מדתות

37 ן09 1נימי 1אר'ן המזרקה
עומה

37 וזברון10 מזחק

37 ן11 מוגרו מדד*ת

37 מעלות13 0ור0יס מזדנת

37 תצור13 הגליל אורות 'מזר*ת

37 ומצוותיה14 הארץ מזדמן
יס 1ו 1ו3ץ

37 ו*1גוזה15 תודה מזחמ!
עצון כנר

37 עזה16 תוך הזדו0 מזד*ת

37 סוסיה17 ולימוז סיור מרב7

37 אלון18 הוזה תלק1 מבון
מורה

37 קדומים19 ימראל ארץ מזדוק
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
סה בהבנ הוצאה

7ו1.יך:

והתרבות החינוך משרד 20

ווייס תג צ1י נתלת נלדחמ! 37 20

ווזגרה לתורה המדד*. 37 31
יפירא רמות

אילת י8ראל אורות מדר*ת 37 22

י0ראל מוחות מדר*ת 37 33
פינה רא*

הוזינון להעמקת המרבד 37 34
אילת היהודי

ליברמן יהודית מבון 37 23

ירותס ביוח מדד*ת 37 26

ירוטלס ספיר מדר8ת 37 27

■ור*יס"רו9וליס מכון 37 28

תלאבג סדגורא מוסדות 37 29

תורה גז5צת אור מגדל 37 30
בצפון
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תד"יס< "קלית 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

גבוהה השכלה 21
הוצאה

מוח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

גבוהה21 909,374הטבלה

כלל01 נעולה 2,910ת71ו0

01 ן01 לתבנו הועדה נהל מ
2.910ולתקצוב

בתקגבהמוסדות02 השתת
גבוהה 837.273להשכלה

02 בתקציבי01 הטומלפות
גבוהה להםכלה 827.273המוסדות

02 מוסדות02 בתקציבי ה6מת3זת
לתומה לאאונבדסטאס

גבוהה

בפעולות03 41.188ה0מ1תפות

03 שומת01 מתקר 20,400פעולות

03 אקדמיות04 קדס 4.223מבינות

03 מקודנטיס07 הסיוע 16,363מרכ7

ממדיס04 ע0 נעולזו!
אתדיס 10.746ומוסדות

04 בתקציב10 השתתפות
למדעס הלאומית 1,423האקדמיה

04 רפוא"ס11 במ!זקרי0 9,111המטנפות

04 תש.נונאות12 בהוראת 210השתתפות

להתיקרוות03 27,133רזרבה

03 להתיזךוות01 27,133רזרבה
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חדשים) שקלים (באלעי 0ק19 הכעכים לשנת התקציב ק תו

: סו^יף

דתות לע.נייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

דתות לענני משרד 33403.8013.334336

כללי פעולה תוזום 0110.39133.3

שכר 01 023,14833.5

מרבל"ס טרותיס 01 11900

אמרכלות 01 136.03817

מיכון 01 131,403

דת טרות 0336.9391,68138

0כר 03 031.1343038

דתיות מועצות 03 1343,933

דת טדותי 03 13
מות7קס 4.333ביטוביס

רבנות 03 14133

כנסת בתי 02 13301

עלמין בתי 03 17133

ואספקת יצור 03 31
דת 3683תמני

קדשה תמישי מתסן 03 333,4531.313

לקראים דת שרות 03 31353

לדרו07 דת טירות 03 33101

למוסלמים דת טרות 02 333,600391

לנוצרים דת טרות 03 34338

לשומרונים דת טדות 03 3531

דתי והווי טפווו 038,38830834
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ח7"ים< .קלים 0קי$1>ב*לי3י הנמנים לשנת התקציב ק תו

סמ.יך;

דתות לבנייני המשרד 22
צאר; הו

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

שכר 03 0371034

והדרכה הסברה 03 111.4083

דת הווי 03 13399

וגרים בעולים ט3ול 03 1433049

מ*לס דת ך נו וו 03 153.300

הגולה עם קטרים 03 16336

קדוטיס מקומות 03 313.013436

תורני ולמוד מוזקר הלכה 04338.04911417

שכר 04 0330317

במוסדות תמיכות 04 11
תורנ"ס 183.363בטעוריס

מינימום הכנסת הבמות 04 31
כוללים 36.837לאברכי

לתלמידים ותמיכות מילגות 04 333.380

תורנים במהונס תמיכות 04 337,941

ומועצת הרבנים לשכות 04 31
863114הרבנות

ולמוד הסברה הדרכה 04 33
י133הדות

אמרכלות 04 33638

עלבונות כספ 04 34

דתי שגוש 0613,766114333.3

שכר 06 0314.918333.5

הדן בת הנהלת 06 11410114

רבניים דין בתי 06 13371
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וזדשים< ".קלים 1990>באל*י הכספים לשנת התקציב תוק

סעיף:

דתות לענייני המשרד 22
צאר; הו

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

06 ן13 הד גת אמרכלות
32הרבנ"ס

06 133אמרכלות23

14.313רלרבר.07

07 להתיקדות01 14.312רזרבה

תורה.15 לימוד מוסדות
ס תורני ותרבות וזנון

ויהדות תורה הפצת
ישראל מורטת 30.439ומעיינות

15 תורני01 לתנון המרכז
ספרד יהדות 1.417למורטת

למקורות 945טיבה

13 תלון03 להוראה מדוט בית
472עובדיה

15 הרב04 ע"ש ירוטליט יטבת
שר"ס 472עלרא

15 מוסדות03 קהילת אגודת
תבמה 472ראשית

15 ווז"ס06 תורה 236כולל

15 ות"ס07 תטובה 8וערי 236יטבת

15 3ורת08 יטבת מדרט אגודת
ירוטליסו 283וסןי

15 אסירס09 לטיקוס המרכל
ירושלים 283מטותדריס

15 ברק10 בני ווייס 236נתיבות

15 11
ו

אמימ 236ברבת

15 הקדוש12 הרב ע"ט ס הוו אור
בןעטר 236ת"0
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תד".ים< ".קלים 0?ק1>באי3י הכספים לשנת התקציב תולן

: ס0.יף

דת.ות לעכייני המשרד 22
צאר; הל

מותנית הוצאה
בהככסה

הרשאה
להוגיזייב

שיא
אדם כת

13 תורני13 לוונון מרכ7
יעקב לברון 1.984ישיבת

13 לתורה14 גבוה מדרש בית
שמעיה ר' בת 1.134ישיבת

13 ציון13 שער אברכים 1,417בולל

13 ליתיס16 1,134טתילי

(^13 ארצית(17 תנלעה  דע"ה
תורני תינוכ לטיפווז

הקהילה 3,363של

13 דת18 לתגוך 4.353המרכז

1.890אמונה

13 473התור30

13 473הדר"ת31

13 עקיבא33 1,417בני

13 הראטית33 הרבנות 189לךן

3.071מעלה(1314)

13 ערבי33 לט3ו1ו פעולות
הדתית 367הציונות

13 ציונית36 רותנת קליטה
1זדט0 עןליק 709של

13 37, ותרבות נון וזי העמקת
הממ"ד םזנון 473תורניים

13 ותרבות38 תינון מרנ7י
דתיים ציוניים 367ומוזלך

13 ודעת39 1,383וזבמה

13 רווזנ"ס30 קהילתיים 1.313מרכלים

13 403נתליאל31

ירוטליס דגל התרבות 993קרן
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חדשים) שקלים (באכפי 1990 הכספים כטנת התקציב לו תו

סו^יף:

דתות לבנייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

י'^, 15^י רותנת'^ לקליטה מרב7 (3.788

מקצועי^1534'' ן לווינו 378''>המרכ7

. 15 לרוע35 אור  יעקב 472אור

15 ן36 נו הוזי לטיפות מרב*
540הוורדי

15 ירוטליס37 אריה 94קול

15 ישראל38 94תורת

15 עידוד39 435.ן

15 טבריה40 תורה אור 47מוסדות

15 לילד41 47אור

15 צפת42 תכמה מקור נובע 47נתל

15 שלמה43 מרדו: תפארת
34ירוטלס

15 ירושלים44 7והיל 34מוסדות

15 גת45 ויל'ניץ יטבת
אליע7ר ודמשק 94ישראל

15 העולס46 336עמוד

15 הלוו"ס47 236נוזלת

15 אורה48 383קרן

13 אור49 י383נתיב

15 המערב50 יהדות לווקר מכון
189"דובט"י

15 תב"ד51 מוסדות של ה3 ארגון
3.780ר7רבה

15 בעל537 945מוסדות

15 ותסד53 1.890מורטה

^15 54
^ ^

ותינון תרנות רטת הדר /378

64



חדשים* ".קליט 90?1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סו1.יף:

דתות לבנייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מרוקו יהדות בית /756

13 ירושלים56  יצווק 189נר

13 57 הוז"ס 7והר יוו1י1ת
94ירושלים

13 ת"א58  והוראה 189תורה

13 ירושלים59  אברהם 94מכון

15 60 ישראל תפארת יעקב אהלי
189נתיבות

15 ארבע61 קריונ  תברון 47אור

13 63 ישראל יש01ז  יעקב יהל
189ב"ש

13 ירושלים63 יוסף 19אור

13 ים64 בת  אבות 66מורשת

15 רמלה65  עולם ו!" 38אגודת

15 רמלה66  יצוזק 47אוהל

15 אשדוד67  לדוד 47משביל

15 נו^יה68  יעקב 14אביר

15 יבנה69  יעקב 47ת3אחז

15 עותניאל70  הועד בית 47כולל

13 קודש71 ברית אות 14עמותת

15 מבשרת73  אריה נאות
10ירושלים

13 הת"ס73 14כך

15 ערכים74 להשרשת עמותה
לאומ"ס 37יהודיים

15 בית75 ישיבת ידידי אגוחז
34אריה
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הנסכים לטנת התקציב חוק

סןניףי:

דתות לוננייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

15 ודיניס76 לרבנס מדרש בת
י"ס  לבוטינבקי 355חזי

15 77 .בציון ואמונה תלון
76ירושלים

15 הטס78 14לימוד

15 ליהודי79 דת רווזנ מרכל
בישראל 47כורדיסטן

15 להוצאה80 אתיס אגודת
עמוסי הרב כתבי 19ופרסוס

15 ללוב81 14מוסדות

15 83 יוסף וזסדל  וזסד מפעל
24ירוטליס

15 פיית83  רמג"ס 47מדרשת

15 נהרה84  עקב 47אביר

15 אשדוד85  לדוד 94מ"ובל

15 רמלה86  צתל, 94אוהל

15 87 ה1זס 7והר וודבת
94ירושלים

15 88 עובדיה סוכת יטבת
אל 76בת

15 ירושלים89  יצוזק 143נר

15 ירושלים90  סטולין 10קרלן

15 גת91 קרית תסדי 94אגודת

15 ירושלים93 קידמת 336מדדטת

15 לאב93 גבעת  1וסד 94דרכי

15 ירושלס94  ירושלים 47בני

15 ירושלס95  אבות 14ע>רת
ל
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תדשים< ".קלים 0'5ק1>באל3י השפים לשנת התקציב חוק

: סעיף

דתות לענייני המשרד 22
צאר; הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

13 הרעיון96 לטיפות קרן
המלאה והגשמתו הציוני
היהדות שורשי יסוד 383ו1ל

13 לתודעה97 מרכז קוממיות
וזברון  37יהודית

13 ירושלים98 19עטרת

13 דורות99 943מורשת

תורה.16 לימוד מוסדות
תורניים ותרבות נון ווי

ויהדות תורה המט!
ישראל מורשת 10.400ומעיינות

16 ותרבות01 נון וזי חטת 943הדר

16 ואמונה03 תורה 47ישיט!

16 נועם03 94מדרט"ת

16 עקיבא04 בני ישיבת
אשדוד  הרצוג" 47יינוה

16 עול03 עי'ט הבנסת בת
ישראל איודות  הגרדוס
ירושליס  תורה 37ולימוד

16 060 מוריה 346מעלות

16 070  תודה שער 63מוסדות

16 טפר08  הדרוס 39אור

16 ציון09 הדר תורה 19תלמוד

16 יבנה10  יעקב 19תפארת

16 י7ס11 קצין בני 34יטבת

16 נתיבות13  הבנים 10אם

16 וזסדס13 המילות  בעול
19ת"א

16 המנדב14 יהדות אורות 19א"יה
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חדשים) ".קלים 90'15>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

סוגיף:

דח.וח. לבנייני המשרד 22
הוצאה

םותניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

16 להעמקת13 מרב7  עולאל
נווה היהודית התודעה

עלה  14דקלס

16 ת"א16  והוראה 189תורה

16 ת"א17  טרה 38בית

16 רמלה18  עולנו" יי1ו" 19אגודת

16 יס19 בת  א1ות מורטת 38בולל

16 וזי"20 וסך "עוד יטבת
מורה 47אלון

16 בולעאד21 יוסף "אוהל יטגת
ירושלס 71

16 הדג22 ע"ט אברביס בולל
לוד  הגדול 24אליע7ר

, 16 230  דוד 1ת רינת 14עמות

16 אטדוד24  אברהם מגן 14עמותת

16 23 וזזייס תורה עמותת
14טדרות

16 ירוטלס26  וסך 76אור

16 ירוטלס27 אברהס 132מכון

16 והווסד28 התורה מאור כולל
76ס

16 ירוטלס29  וזורב 94ישיבת

16 ע7ר30 מפעל  מעלה
לדס ברוכות 47למטטזות

16 1ויפה31  עקב 38מטבן

16 פרנק32 הרב 28מכון

16 לטכנולוגיה33 הגבוה בה"ס
83ירוטלס
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חדשי*) ".קלים 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

דתות לענייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

16 לטכנולוגיה34 מדעי מבון
יס ההלכה 38לבעיות

16 חול33 ע"ש ובניה לחול נר
ובניה 38וייס

16 מלבה36 בית 38מוסדות

16 אפיקים37 34מבון

16 ירושלים38 דוד 43מצודת

16 ן"39 אודו "אוהל הכנסת בית
14.ירושלים

16 תקוה40 3ומז ישראל 38אור

16 באבלב41 ציון קדושת ישיבת
283בתיס

16 ירושלים43 189מנ1זת

16 כ3ר43 תןקיהו כנסת ישיבת
189וזסידס

16 ודמשק44 ישראל בית ישיבת
189אליעזר

16 אברכים43 לעלרת מילגות קרן
האדמור ע"ש תורה לומדי

פאנט 113רמ"מ

16 מרוב46 ת"ם באר 133ת"ת

16 מאיריס47 1ז"ס 104מוסדות

16 אנטיניא48 19יטיבת

16 סופר49 וזתם וווה ת"ת
תקוה 19פתזו

16 אדומים30 מעלה  משה 189ברכת

16 הזך31 189קול

16 1זמד33 שדה הנוער 336כ3ר

16 ית7קאל33 ן ת;ו הנוער 336כ3ר
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוגיף

דתות לענייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

16 54 תורה להפצת תנועה
331ירוווס

16 דימונה55 יעקב 94גאון

16 הצפון56 94נר

16 1די3ה57  ונורה 47יגדיל

16 בדק58 גני  מרדכי 47עטרת

16 בדק59 בני  אברהם 147רבת

16 להוראה60 מדחוו ובית ישיבה
יס  47בת

16 בינה61 143נתיב

16 143צבנוב63

16 8331עלבס63

16 בנימיו64 331.ד

16 אליהו65 331ב3ר

16 צפת66  אבות 47מגן

16 בוהוט67 ווסידי 34מרכז

16 יעקב68 באר ט 143סמי

16 בארץ69 יעקב בית מרכ7
94יטטאל

16 גור70 מוסדות 94אוזוד

16 י*דאל71 71נר

16 אבות73 71וזקד

16 בנים73 473שובן

16 נדבורנא74 מוסדות 47מרב7

16 ויז'ניץ75 סרט 47מוסדות

16 ברק76 בני  ספינקא 34יטבת
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תדשים< שקליים 0י5'15>ב^; הכספים. לשנת התקציב ^חוק
סוגיף:

רתןת לבנייני המשרד . 22
הוצאה

מותנית. הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כח

16 משה77 שגטו לתורה 24אור

16 גדעון78 כגר 19מוסדות

16 שער79 ישיבת תומכי אגודת
47אלעלר

16 נלקקיס80 לילדים הלנה קרן
. הגר מרגלית הרבנית 38ע"ש

16 ההסדר81 ישיבות 378איגוד

16 עמי83 94אל

16 למוחוות83 אגודה וזיב"ה
94יטראל

16 הרב84 ווייס מקור יו!1י1ת
טטינללץ 94עדין

16 מאיר85 94מבון

16 העובד86 הדתי 94הנוער

16 רוומס87 94כיסא

16 תב"ד88 צעיר 143מרכ7

16 בהתטבות89 להלכה מדרט 94בית

16 אשד90 94בית

16 אברהס91 33אשל

16 38אמשינוב93

16 אליהו93 לברון ישיבת
383ירושלס

16 הטמ"ס94 שער 94ישיבת

16 יהודה95 קול 94ישיבת

16 ברק96 בני יטראל 189נר

16 בעס97 להתנדבות 94אגודה
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> חדשים שקלים (באלפי 1990 הכספים ין*ת התקציב ק ןת1
סע.יף:

דתות. לבנייני המשרד 22
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בח

16 ומלאבה98 תורה שיבת
רזרבה תקוה 347תון

16 ציון99 מבטחנ י יוויאל 19אוהל

תורה.17 לימוד מוסדות
תורניים ותרבות תינון

ויהדות תורה הפצת
יטראל מורשת 8.717ומעיינות

17 01 תנינה בית עלית
47ירוטליס

17 ברק03 בני לימוד טערי 47בולל

17 יצ1זק03 383וי7ח1

17 ללימודים04 המרכ7  טורטיס
143יהודיים

17 המאווזדת05 יטראל אגודת 473נטי

17 יטדאל06 אגודת פועלי 336נטי

17 לבנות07 וזסיד תינון מרב7
143רוטליס

17 בארה"ק08 ו7'ניץ 369מוסדות

17 גבעתיס09 לפוסקים מזדט 94בית

17 גבעתיים10 יטראל 143שלום

17 העתיקה11 בעיר ס3ר 94מרכ7

17 ערד13 גור 94יטגת

י 17 ערד13 גור תסידי 94בולל

17 ברמה14 143האטל

17 מנס15 747כרון

17 פילץ16 בת 47מזרטת

17 יוסן17 47חסידי
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

ס0.יף:

דת.ות. לו1נייני המשרד 22
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
טהתהייב

שיא
אדם כת

17 ציון18 הדר 94ת"ת

17 מנעל19 לקידום סיוע קרן
יחיאל נר ווזסד גון 473וזי

17 אריה30 143יד

17 מעולוי31 טמעון אוהל 113טבת

17 0ו3ר33 תונס 113בית

17 סדיגורה33 מוסדות מדב7
113ירושלים

17 צפת34 ווייס מאור 94קרת

17 העמק33 מגדל  אור 473מגדל

17 תורה36 קול 94יטיבת

17 ירושלים37 180 בהד 38מבון

17 סיוע38 יעקב בית מרב7
378ופיתות

17 מטה39 יטמת לתורה 383אור

17 רווזס30 התלמוד 383מבון

17 הושע31 189תלקת

17 בענגיס33 הרב שיבת
189ירושלים

17 יהודה33 189תהיכז!

17 ולינץ34 סערנו מוסדות
94וזיפה

17 תורנ"ס33 מוסדות רשת
ילד לתיכון אבות מורשת

תצור  336הצפון

17 בומה36 יוצאי אגודת
ברק 189בני

17 יטדאל37 תפארת מוסדות
189רולן
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חדשים) שקלים (באלפי 0קי15 הכספים לשנת התקציב ק ת1

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוביף

דתות לבנייני המשרד 22

34

336

14

85

473

47

94

94

189

945

14

אריה טתיל 17 38

7רוע אור  יעקב אור 17 39

הווס לימוד 17 40

רוטליס  סטולין לדלי! 17 41

גור מוסדות אוזוד 17 43

וי7נ.יץ סדעט מוסדות 17 43

וסך י ווסדי 17 44

יעקב 1אר יטיבת 17 45

עידוד יד 17 46

ומסורת יהדות 17 47

תרבות וונון ארגון אתגר 17 48
ירוטלס ותסד
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חדשים< שקלי* 1990>באל3י הכספים לטנת התקציב וזוק

יו*: סע.

והרווחה הונבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

והרווחה העבודה מ8רד 33763.309304.4433,734

כללי ממלה תתוס 0167.9691.439877

מ>רד מרכ7"ם טדוולם 01 10
3.87330רא*י

תקציבי תכנון 01 113947

וארגון מיכון 01 133.33379647.3

לדמוגתה מדב7 01 131392

ואדריכלים מהנדסים ר8וס 01 141333603

ודוגדות. הסגרה 01 13688343

אמרכלות 01 1937.343363143.3

גי7ברות 01 301.64147

עובדים להנמרת מדכ7י גיס 01 36
הוזבחן"ס 3.3873ב*רותס

ואו"* הדרכה 01 407136

בינלאומיים קוויים 01 419743.3

ציבור מוסדות 01 433073

ווומזים למשוטים שירותים 01 4343413

.ירותם וקידום מתקר 01 3143866

אום נח לתננזן הרקות 01 333168

הראט המדען 01 343373

והדרום י0 מזו7ת למכה 01 63
וניהול 1313.3תכנון

וו7דדו0 י0 מוזו7ית לקנה 01 68
ופקווז 3.37997.3הבווט?

והדרום ס ת מתת לטבה 01 69
1.03318.3אמרכלות
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הד*יח< ".קלי* 0'$19>באלי3י הכספים לשנת התקציב חוק

סע.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.וזייב

שיא
אדם כת

והניבל ת"א מתולית לטבה 01 73
וניהול 3748תכנון

והמרכז ת"א ת ז נטוו לטכה 01 78
ופיקחו 5.153154הכוונה

והמובל ת"א מתולית לטבה 01 79
1.65134אמרכלות

והצפון תיפה מווולית ל0כה 01 83
וניהול 1554.3תכנון

והצ3ון וזיפה מתולית לטבה 01 88
ופיקווז 5,413161.5הכוונה

והצפון וזיפה מתולית לטכה 01 89
1.39925אמרכלות

ונהול תכנון 01 93331

במוסדות ווקמן נהל י מ 01 943.1599020

רלרבה 01 953.343

הייצור במערכת פעולות 034.6681.130113

עבודה יוזסי 03 1086114

טתופי איגוד 03 1163618414

בטיוזות על פיקווז 03 13
3.11646384בעבודה

תעסוקתית לבטיתות ית"דה 03 1365473

והכוונה תכנון אחז כת 0470.80833.34761

ב8עת אדס לכת היתידה 04 14
1.41032תירוס

לאלור אז0 בת הכוונת 04 15
3.54734710פתווז

נטיס לתעסוקת האגף 04 3366.80111.50019
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חדשים) שקלים 0קי$1>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב חוק

סע.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

בארה*ב המטרד נציגות 04 33
30וקנדה

למניעת הקרן הטתת. 04 36
10.300אגטלה

התעסולך. שרות 03%.1068.366697

טדות מרכ7יס שרותס 03 17
1.67013031התעסוקה

תעסוקה שרות לשכות 03 1833.8738333*1.3

אקדמאים לתעסוקת המרבל 03 193.03043.3

תשלומים מדור 03 306.34160

אמרכלות 05 317.84179031.5

תעסוקת ליעלץ מרכ'ל 03 333.69333039.3

שיקום 0642.67613.611136.3

בנטבלי מוגבלים שיקום 06 19
3,3433.3043שיקום

למוגבלים מקצועי אבזזון 06 303.487633

בפנימיות נכים סדור 06 311.4381.133

לשיקום בסיוע השתת 06 333.7801.169

לדוחות והוצאות שיפוצים 06 33
360הנבה

המשקים 06 3416.5784.300

בעווד. וטיפול שיקום 06 6310,9301.5464

נב מעון וטיפול ודינור 06 8135110.3

אמרכלותמעוןניג 06 831831

המעון הפעלת 06 83176

(38) סימון סן מעון 06 8461633313
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב ת1ק

סמ.יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

(56) נתניה נכיס מעון 06 851,92162942

34) גלד, נכים מעון 06 86
1.11.90 עד 51 1.6. 90 עד

(1.11.90 לאוח 682,051864

מקצועית להםורה אגף 07146,2348,799426.5

האגף מטה 07 011,14332

פדגוגיים שרוולים 07 022,7151.37847

מקצוע והנוויה פקווז 07 031,03622

מקצועיות מזינות 07 041,1451,36419

והגמלאים חווס 07 051116153

טכנאים הבטרת מטה 07 06
1,85789822והנדסאים

נוער הם!רת מטה 07 073,53617

אקדמאים וזסבת 07 081,8531.4003

ממטלת"ס הכמה מרבלי 07 09
14,0091.104258.3למגוגריס

תוזבורה ב"א 07 10
2,7471623אשדוד

למבוגרים קורסים 07 1114,0213,0329,500

למבוגרים 1יטו1ו 07 12798

וטכנאים הנדסאים הבקרת 07 13
תלמיד 25,688246פר

כללי נוער הכשרת 07 149,591

למתבגרים קורסים 07 1514,378

תנכות 07 1626,766

תעט"תם ספר בתי 07 1723,518

לנוער מקצוע אמון 07 181,302
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חדשים) שקלים (באלפי 0קק1 לטנת.המונים התקציב חוק

: ס1ניף

והרווחה האבודה משרד 23
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

למפגר ת ו הטור 08103.84848.3641.007

מפגרס אםזון 08 5067511

וגיתי לוילון טיפול 08 537,3734,493

במעונות ביתו וזוץ טפול 08 56
ופדטס 30,32617,896צבור"ס

ונהול תכנון אמרכלות 08 391,07427

נכות קצבת קרן 08 703.246

י ממשלתיים מעונות 08 71
וטיפול 39,809406779תנון

ממשלתיים מעונות 08 72
וטיפול 6.692176190אמרכלות

הממונלתיים המעונות הפעלת 08 7330.148

פעילויות ויסות 0933.31050

.א. ב ט 09 011,00050

להתייקרויות רלרבה 09 0221.510

ותברת"ס איטיים שרותיס 10339.56797,87333.3

מקומיות בחוויות כ"א 10 1357,17618.879

ברטו"מ ומנהל ארגון 10 141,187583

רשו"מ ומיכון הדרכה 10 13166733

 והמטפחה הפרט רוויות 10 32
כלכליות 71תמיכות

 והמטפתה הפרט רוווות 10 25
וסיוע 13.63311.3937טיפול

 והמטפווה ה3רט רוווזת 10 26
סוציאלי 2.9673.663טיפול
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הישים) שקלים 0ק19>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

ס/ו.

23

יף:

והרווחה האבודה משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

2710 והמטפוזה הפרט ותת רו
וניהול 10573תכנון

הילד3710 גת ופנמה ב"ס
וזג* 1200ת

3810 ולנוער לילד הפרות
בית תוץ 99,23415.146טיפול

3910 ולנוער לילד הטרות
ובית קהילת 5,5342.337טיפול

4010 ולנוער ללד הטרות
וניהול 1755תכנון

תכנון4110  לזקן הטרות
22366.5וניהול

טיפול4210  לזקן הטדות
גתי 22,27832,439רוץ

טיפולי4310  ל7קן הטרות
ו1בת 16,67610.006בקהילה

(אימוץ)5110 הילד למען 3,293הטדות

רעים5210 לאימוץ 331מעון

5310 הילז למען הטדות
אמיריס 4006מעון

5910 הילד למען הטרות
וניהול 1554.5תכנון

לאלרוז6210 יעוץ 1743לטבות

ערד6310 266503.5וועדות

קהילתית72.10 94141עבודה

גאתיופס7310 לטיפול 2,291777תוכניות

7910 קהילתית עבודה
וניהול 1374תכנון

139נות8110 10,7232,7382קיקוס

להתנדגות9410 1,2311395הוזידה
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חדשים< שקלים 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סוג,יף:

והרווחה האבודה משרד 23
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מנותק ונוער תקון טרות 1123.9232.623343.3

נוער וחקר 11 2133
.

נוער מבוזן 11 233045.5

מבוגריס מבוזן 11 241.29733.3

ל0מ0 מנוה וזידת 11 237291731

 נוער לטיקוס המרות 11 32
ממטלת"ס ניס 1.33469028.5מפול"

 נוער ל8יקו0 הטדות 11 34
מקומ"ס 927373מפתנ"ס

 נוער ל0קוק הטרות 11 59
וניהול 2393923תכנון

בצעירים לטפול טרות 11 647291822505

בנערה לט3ול טדות 11 631.4962839704

 הנוער הקות רווות 11 66
םווסיס ביתי תוץ 504.96163ול

 הנוער ווסות רטות 11 68
וניהול 64119תכנון

 הנוער משות רשלת 11 71
ממשלתיים מעונות
וטיפול 6,76823186.3רינון

 הנוער וחזות רווות 11 72
 מממלת"ס מעונות

ואמרכלות 4.44356.3תפעול

 הנווגר תסות רטות 11 73
הממוולת"ס המעונות 240הפעלת
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תדו"יס) שקייט 90>15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סעיף

הבריאות. משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות מטרד 24712,7891"067.97619.927

כלל פעולה תוזוס 01

8323829

41.8721.887476.5

הנהלה 01 017.266103

מרכזיות פעולות 01 0211.2121.689115.9

נתונים ועיבוד מיוזטוב 01 0394839

וזוליס בת מוזטוב ר7רבה 01 04

אמרכלות 01 0512.71870142.5

אספקה טרותי 01 1168

רוקוזות נורות 01 2256312516.5

ופיקות רטוי שירותי 01 23
רפואיים 2186.5מקצועות

וסקרים מתקרס 01 322.1024.5

תרופתי למידע יתידה 01 341042

רפואית  3דא יוזדה 01 352919

רלרבה 01 406.450

מקצועית הכטרה 0416.3212.051204.5

המורה פעולות 04 021.124

סעודי אדם םז הבטח! 04 034.48551335.5

מתמתס העסקת 04 08700

עוליס העסקת 04 09

8נס רופאי הבטדת 04 1067

בתכניות הטתתפויות 04 12
1.694הבטרה



צפז1 לאתות ספר בית 04 223421459.5
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכעכים לשנת התקציב תוק

סוג.יף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בוז

י לאווותרמב"ס ספר בת 04 3489330018

רנטגןרמבייס לטכנאי ביהס 04 351493

לאתיות ספר נית 04 36
וזפה ממשלת נ. .693173גידו 13

 לאתות ספר בת 04 39
מטוסיוודרה 9*1133913013

ו1"ו1 לאתיות ספר בית 04 30
רפואי טנבורן1טב7

תלאנג ממ0לתי 98333395עירוני

ביה"ת לאחיזת סם בי1ל 04 34
1.3717834מלה18מר

רנטגן לטב1.א ק3ר 1יונ 04 36
תלה8ומד 1761יה"וז

ע"(< לאחיות ס3ר בית 04 40
גבוריט תל 63615013וולנסון

לאוזיות ספר בית 04 43
תופא 99317אסןי

צרנן הדרבה מרכ7 04 44893653.3

לכזיוטדפה ספד בית 04 46
המומר תל תו3א 6789א7קי

א11קלון לאוזיות ספר בית 04 5083116019

א8פו7 8רותי 07
873.63113.403.3כללס

הנהלה 07 0119.3

מרב7ות פעולות 07 0363.3

מג?08גס גתוזוליס טרותי 07 05
853.353ועירוניסממטלתיס

א8פו7 שרות קנית 07 06

צםנ 7יו ע"ט וווליס בית 07 11
( מיטות 355+30)633663.3
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חד".יס< שקלי* 0?'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

. ס/1.יןז

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

טמונה בק מיון 1דדד 07 137

גוריהטברה תולים בית 07 16
מיטות) 197)374373

נהדה וזולים בית 07 31
מיטות) 360+17)773719

רמב"ס ע"ט תולים גית 07 36
מיטות) 816+50) 2.5831.654.5וזיפה

מממלתי עירוני וזולים גית 07 31
מיטות) 367+13) 774743.5וזיפה

י3ה הלל ע"ט תולים בית 07 36
מיטות) 348+14)793666.5

נ עירו רפואי מרב* 07 41
יפו תלאבב ממוולת

מיטות) 954+77)3,4333.065.5

ע"וו רפואי מרב7 07 51
ה*ת8 תל טיבא ד"ר
מיטות) 1189+ 135)

(+ טרמינלי 35)4.6393.491

וולפקון ע"8 וזולים בית 07 56
(530+30) גיבורים 3.5434.5%תל

להת3ת.הלדוזולון תתנה 07 575

ע"ט בתתולס 07 61
ן צריפי תופא אקף

(530+136)3.0891.333.5

ברזילי ע"מ ר3וא מרבל 07 71
מיטות) 333+40) 1.634735.5אשקלון

הילד להתפתתות תתנה 07 73
8.5אשקלון

( טפולמוזלות טירותי 10
.133ממומנות 3%93.0831.961

הנהלה 10 012847.5

מנזיות פעולות 10 039.335908
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הד"ים< שקלים 1990(באל3י ובנופים לשנת התקציב חוק

ס4

הבריאות24 משרד
הוצאה

מותניה הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

אט3ול0310 טרותי קנית
מיטות 390093.93043.030

1.380רלרבה0410

פלימן1110 ע"ט וזוג"ס בת
מטות) (194+28) 538233'13תיפה

גריאטר*פר7ק2110 מרנל
מיטות) 945 ) .7/7/10,3913.893561

נתניה2610 גריאטרי מרב7
מיסית) 603+10)9,5782' 750373

מבבסהלד2710 קרותי
טזניה גריאטרי 26מרבל

למזזלות3110 תולס גית
כץ ממוטבותמדס
מיטות) 95+23)1,0733.924124.3

טמואל3410 עםט תולים בית
יעקב באר הרוגא
מיטות) 319+8)31319.466396.3

י3310 ע" מכ1קה טדותי
הרומ* טמואל 8"^ 12בה"וז

רא8ון3610 גריאטרי מרבל
( מיטות 304 + 23)3.7472.371212.3

הנסו4610 ע"6 בתווולס
מיטות) 18) 1,01814ירןקלס

הנפש13 בריאות 178,16734.1193,308.5טרדתי

1.38830הנהלה0113

טבלות0213 2.073פעולות

אטפול0313 מרותי 32.19945.803קנית

0413 להתייקרויות רלרבה
אטפול טרותי 1,134קניית

נמו0613 לןזולי ^לזליס בית
מיטות) 324+90) 19.072954269מלרע
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חדשים) ".קלים 0ק19(באל3י הכספים לשנת התקציב ק 111

: סוגיף

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותבית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בוז

לבריאות קהילתי גורות 13 07
ונהריה שכ1 83024הנפוו

הנבון לבריאות תוזנות 13 13
רמב"ס ב"ית יד 3316ווי3ה*ל

הנ3ט לבריאות מרב7 13 16
הכרמל טירת

מיטות) 393+36)14>871824333

בילד לטפול קהילתי שרות 13 17
וזיפה 3707.3ובנוער

הנפט לבריאות מרב7 13 21
מיטות) 634+20) מנווה 19.389866446.3שער

לבריאות קהילתי טרות 13 22
11 31117וודו

נ3* לתולי ביתוחליס 13 26
מיטות) 10.089311337עדד0יה(293+30

לבריאות קהילת טרות 13 37
נתניה 34713.3הנפ8

הנבט לבריאות מרב7 13 36
מיטות) 390+73) 23.1311,471313בתיס

מסמיס לגמילה מרנ7 13 37
בינו קהילתי מדב7 1.08323.3לז

מיטות) 18) יפו מעון 13 411433

כוללני קהילת מרנ7 13 43
הנ3ט3ו לבריאות
וס) מיטות 30)3.2334467.3

לבריאות קהילת קרות 13 44
דן הו0 1.98033.3הנטו

הנגט לבריאות 7*18 13 46
מיטות) יעקב(231+123 12.218343273.3באר

הנפוו לבריאות. תוזנות 13 48
יעקב באר 2736בה"וז

נמו ה לתולי וווליס בית 13 51
מיטות) 9,489311330נ0צונה(163+60
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

: ס/ניף

הבריאות. משרד 24
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בה

לבריאות קהילת טדות 13 53
וראשכ"צ נר. ו ג נס 3968.5הנ3ט

אחני הנפט לגריאות מרב7 13 56
רמלה הסוהר בית ליד

מיטות) 50)1,47733.3

נקט לווול וזולים בית 13 61
(340+30) 0אול 9.64978306.3כפר

קהילתיים טרותיס 13 63
8אול נפר וזולים 33413גית

(18+18) ירומלים מעון 13 633996.5

יס מסמים גמילה מרב7 13 643338.3

נ83 לתולי תול'ס בית 13 66
מיטות) 341+30) 9,968403336איתנים

קהילתיים טרותם 13 68
איתנים 64313בבה"ת

לבריאות וגילתי טדות 13 73
ירוטליס מתו7 34313הנפש

הנ83 לבריאות מרבן 13 81
מיטות) 330+30) 8.0942,309307.3באר*בע

סיעודית גריאטרית תטבה 13 83
מיטות) 60)1.41940

הציבור בריאות וודות 1675,74917.3171.533

הנהלה 16 018,13936335

מרב7יות פעולות 16 034,9391.03161.3

לבדיקות המכון כעולות 16 11
בת"א לנהגים 1381,43733.3רפואיות

לבדיקות המכון פעולות 16 13
םזיפד. לנהגים 3183.3רפואיות

לרפואה המכון 16 13
באבובבר 1.3893336מ30קת
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חדשי*) שקלי* 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סוניף:

הבריאות משרד 24
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הו1ומ תל לרעלים המכון 16 1478785

לתקינה המכון 16 16
ר3ואה וזמרי 98395138.9וגקורת

הצבור בריאות מעבדות 16 21
אביב 11,57661640תל

.. מדב7ית מעבדה 16 22
הטומר בתל 1.50320138לנגפיס

ירוטלס מרכזיות מאבדות 16 262,0807743

הילד לתנפומוות המרבל 16 28
76217.5ברו8ליס

צ3ון מוזול בריאות לווכת 16 3610,8961.521324.5

/1מונרו לןיית בריאות מרכל 16 3874924.5

וזים, מוזול בריאות לטכת 16 4110,3043.553,, 246. 5

היליד להתמקזות ומזנה 16 4238510

אלגרבה  מרפאהבקה 16 4380516.5

מ1זול1ז3ה אמרכלות 16 45

ת"א מוזול בריאות לו*:ת 16 466,5192.132164.5

מרבל מוזול בריאות לוובת 16 5111.9291,942268.5

יק מ1זול בריאות לטכת 16 563.74350066

א0קלןן נקזו7 בריאות לווכת 16 611.5761,77351.5

דרוס מ1זוז בריאות לוובת 16 666.1251,180121

הילד להתנשזות מרבל 16 673549

מרבל ל8בת תלמ"ר 16 822543.5

דרוס ל0בת תלמ"ר 16 852953.5

למוסדות העברות 19
ציבור"ס 30,281רפוא"ס

88



חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סו1.יף

הבריאות משרד 24

41

41

36.899

36.699

1,383

33.030

5.848

333.680

333.680

4.189

2.746

1,443

567

367

בקלגת לתמיכה 19 01
ווולס

ווולס בבתי תמיכות
צבור"ס

19 30

בארגונס תמיכות 19 30
אוזרס. רפוא"ס

רזרבה 19 50

לגתמכס ר3וא ג0ו1ו 31

לנ.תמבט ד3וא בטוזו 31 10

להתיקרויות רזרבה 30

00 להתקרוות רזרבה 30 10

קנות להתקרוות רזרבה 30 30

טנר לה0במ ר7רבה 31

18כר להסכמי רזרבה 31 10

מווודס מבנקים 34

בנ.ס תפארת 34 03
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וזרשים< שקיים 1990(באל3י הכספים לטנת התקציב חולו

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתוזילב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס0.יףי:

לנכים תגמולים 25

55
83

55

3.5

20.5

24

1,724

1,724

1,724

200,317

200,317

93

2.299

4,449

51,304

26,481

109,687

6,004

לנביס תגמולים 25

לנכים01 תגמולס

הנהלה1101

אמרכלות1201

רפואי2101 ושקוס טפול
בנאצים מלוומה נכי

והענקות3201 תגמולים
בנאצים מלזזמה נכי

ר3וא3101 ומיקום טיפול
הנאציס רדיפות נכי

נבי והענקות תגמולים 01 32
הנאציס רדיפות

להתקרוות רזרבה 01 34
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חדשים) ".קלי* 0'195>באי3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

הסביבה איכות 26
הוצאה

מותניה ונאה 1 ה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדס בת

הסביבה איכות מטרד 3612.0303.57785

כליי פעולה ונוזוס 016.19453.3

המטרד הנהלת 01 015.56733.5

רזרבה 01 03

המטרד הקמת 01 04637

רזרבה 03839

רזרבה 03 01839

לאיכות בפעולות הטתתפות 03
3,7193.57710הסביבה

האו"מ בארנון השתתפות 03 01
הסביבה 148לאיכות

האו"מ מארגון העבדות 03 03
הסביבה 115לאיכות

בארגונים תמיכות 03 03
160ציבוריים

המקומיות לרשויות מענקים 03 043.343

הים ליהוס קרן 03 051.33310

הניקיון קרן 03 061.140

ים הלאומי המניס ר8ות 03 07169

בריאות לוזקר הוזידה 04
1.38823.5הסביבה

בריאות לוזקר היתידה 04 01
1.38832.5הסביבה
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1זדשים< ".קלי* 0ק?1>באל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

סוביף:

לאומי לביטוח הקצבות 27
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

לאומ37 4,478,702ביטווז

פ01 על המדינה הקצבות
הלאומי הבטות וווי,

( 317 ,1(סעיף 335,804

01 3י01 על המדינה ה8תת3ות
לבטות המוסד תקבול

1.370,300לאומי

01 קצבאות03 במימון 55,604השתתפות

לקצבאות03 המדינה הקצבות
אוחס וזוקיס 5 982,727על

02 הכנסה01 הבטחת 518,700חוק

03 אזורות02 לאוכלוסיות 464,027וווקס

לבימות03 המדינה הקצבות
הסכמיס 3 על לאומי

(300 334,434(סעיף

03 לאוכלוסיות01 גמלאות
מבוטווות 133,075שאינן

03 לנכס03 107,350סיוע

03 התייקרויות03 פיצוי

03 לאוכלוסיות04 הסכמיס
5,009אתרות

בקל04 לאומי ביטות טי3וי
בטות דמי 1,603,600הטזתת

04 בקל01 לאומ בטות שי3ו
בטות דמ 1,603,600ה3תתת

ורלרבה05 מנהל 332,137הוצאות

05 מנהל01 33,950הוצאות
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וזדשינז< "קלים 0'5'15>באל3י השפים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף;

לאומי לביאות הקצבות 27

308.187 ר7ר1ה 03 03
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תדוווינו) שקלים (באל3י 1990 הכספים לטנת התקציב תוק

: יך .1)9

והשיכון הבינוי משרד 29
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

והשיכון הבנוי מטרד 39130.4311.4141.613

מטה ו8רות הנהלה 0151.9801.380380

המטרד הנהלת 01 011.370

מטה וקירות הנהלה עובדי 01 0310.530374

טכנולוג ידע המנת 01 03550

111 לבר ג 01 04310

ורי8וט הלןבלנס ר0ס 01 09
ציבורס ניס 1.0701.3806טיבו

וסקרים מוזקריס 01 135.000

אמרכלות 01 1314.940

נתונים לעבוד הוזדה 01 308.3903.900

אכלוס אגר 01 315.670

ודיור נכסים 01 33650

ערים תכנון 01 351.690

ווברתי שבונות שיקום 01 391.930

עירונית בניה הפעלת 0313.375340

ופקווז תכנון הפעלת 03 05910

מתולות  אדם םו *יא 03 1010.365340

רזרבה 03 133.000

במית לבניה נהל המי 05
ווד>ס 5.705114ו8ובים

כליליים ושירותים הנהלה 05 0190

מטה ומירווני הנהלה 05 031.96047
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וזד"ים< 0קנים 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סע.יף:

והשיכזן הבינוי משרד 29
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כת

אמרכלות 05 051.350

כפרית בניה 05 09

1ס7ולות א7ק ם7 8וא 05 162/22067

רלרבה 05 18185

בנינים אמרכלות 117015

בנינים אמרכלות 11 037015

בנינים 121.370113

מרבל תכנון 13 011.37046

מחולי ופקות תכנון 12 0266

.וגינויים בנינים הקמת 12 07
והתקנות במבנים

ביצוע יתידות 148

מקצוע"סבננס עובדים 14 108

מע"צ  בלל פעולה תתוס 162.05334153.5

הנהלה 16 0123630.5

וקלט מיכון 16 021.4164.36024

כבימים אנטבלות 16 034013448

כספים 16 0650

ציוד ודימוי רטוס מעקב 16 10
10הנדסי

כבימים 1755.978195

מרבלי ומזוקר תכנון 17 0111884
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"".ים) שקליס 1990>באל3י הכספים כשנת התקציב חוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהבנסה הוצאה

: סעיף

והשיכון הבינוי משרד 29

111

55.860

395.5

44

150

3

13

186.5

שדה וגביקות פקות תכנון 17 02
מווולות

כ1י>01 את;קת 17 09

וחגורות כביווס אוזזקת 17 07
ועבודות אוז7לךו פתות

בטתות

וטרותס 1יצו*ג ווידות 18

אפסנאות 18 01

ומוסבים רםכ מבני ציוד 18 03

אספלט מפעלי 18 05

לתמרורים מלאכה בית 18 07

כ.ני8ס מקצועיים עו1דס 18 09
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

סוגיף:

יה ע.לי לקלי11ת המשרד 30
הוצאה

ם1ח.ניח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

העליה לקליטת מטרד 30387.335138.568330
088

כללי פעולה ת1זוס 0116.66984858

שכד 01 014.19658

המטרד הנהלת 01 11144

אמרכלות 01 138.386355

לקליטה שונות פעולות 01 132.313

ומתקר תכנון 01 31333

לעולים מידע 01 331,499593

קליטה טרות 03133.6141.306348

00 03 017,581348

והבונתס עולים קבלת 02 132.138

ראשוני סיוע 02 138.405

מיוודו סיוע 03 145.391

נון גזזי סיוע 03 154.141

לעולס גראות טרותי 03 1615.3101.388

קשווס לעולים טרותים 03 179.267

העסקה בקידלס סיוע 03 19
הציבורי 12.58613.793בסקטור

עולים בתעסוקת סיוע 03 30
והבסרה הסבה 55.51318במסגרות

וספורטאים לאמנים סיוע 03 31
430עולים

בדיור סיוע 02 3393

עולים בתעסוקת סיוע 03 23
3.3611.184עצמאיים
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תזשיט< ".קלים 0>$?!1>באל3י הנסכים כשנת התקציב חוק

: ס11.יף

ופלייר. לקליטת המשרד 30
הוצאה

מותכיוז הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י להתוזי

שיא
אדם בוז

בהתיטבות קליטה 03 34608

ותלמידי בסטודנטים טיפול 03
15.16114יטבות

שם 03 1147314

הסטודנטים נהל מי פעולות 03 33
14.558לסטודנטים

הסטודנטים מנהל פעולות 03 35
יטבות 130לתלמידי

וזנרתית קליטה 043.417343

נהול מרכזיים טרותיס 04 11
3,417343ומטה

טירה קליטה תוננת 05136.380

מצול^; ארצות יוורה קליטה 05 03
מ*פתות 10.000.136.380

מדענים קליטת 0615.8797

נהול מרכזיים טרותיס 06 11
4837ומטה

(370) למדענים סיוע 06 1315.130

למוסדות. סיוע 06 13376

להתיקרוות רלרבה 078.348

ר7ר1ה 07 118.348

מיווזדס מענקים 084.735

לנוער תורני מפעל מתן 08 054,735

עליה לקליטת רזרבה 1099.413

98



תדשיס< שקלים 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדםי כת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

119.יף:

ועלייה לקליטת המשרד 30

99,413 עליה לקליטת ר7ר1ה 10 01
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תדשים< שקלים 0'5'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוביף

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
רהתתייב

שיא
אדם בוז

 מצרכי במתרי תמיכות 32
תקלא ובייצור 899,748יסוד

3535338

י0וד במצרכי תמיכות 01
יסוד 638,400וטורות

בלך<;3 וזלב 01 0139,900

205'. ביצים 01 02541720
י

פטמיס 01 0387,780

לתס%20 01 0436,000

ציבורית בתתגורה תמיכה 01 06430,000

אגד  פרווה עידוד 01 07

והבטזזת היצור תכגון 02
לוזקלאס 91,914הכנסה

רקות 02 032,286

3ירות 02 042,405

ז"ה 02 0591

מ1זיריס 02 064,000

מקומית תיטה 02 077,656

טבע נ7ק ביטות 02 0'.י,0818,40018

בוזקלאות טונות תמיכות 02 095,210

וקידום יצוא הסכמי
51,86634.616מכירות

היצוא לעדוד קרן 02 10935935

מכירות קיזוס 02 117,4677,467

צעירה התיטבזת 02 13108108

ו 00

הספרית
המשפטים משרד



חדשים) שקלים (באלפי 1990 הנסכים כשנת התקציב שק

09.יף;

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

02 ענפיס17 43.35626,106תמיכות

גלס03 1תומר 2.380תמיכה

03 2.280מספוא06

אתרות04 65,394ונמיכות

04 הוגלת01 מוזרי הברט
18.158גרעינים

04 8,200מל"וז04

04 39,236ר;דבד.06

מיס06 1מוזר 101,360תמיכות

המיס06 גמוזר 101,560תמיכות

06 מיס01 למתר האיזון 69,916קרן

06 1,472ירמוך02

06 מפא"ר03 וריבית 3ו7ת

06 מיס04 התפלת 4,073מתקני

06 לתקילאות05 גקולתין 980תמיכה

06 12,814האיולויות06

06 גדשויות07 לתעשיה מ/ננקיס
1,500מקומיות

06 מלאכות03 011/32,758

06 מיס09 למווירי 8,047עתודה
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חדשים) שקטים (באלפי 1990 הכעכים לשנת התקציב חוק

.119

33

יף:

החקלאות. משרד
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.וזייב

שיא
אדם כה

התקלאות33 1.893.93056,9701.948משרד

בללי01 פ/נולה 23.1903.400194.5תוזום

מרבז"ס0101 3,74580טירותי0

וןו"ל0201 וקטורי 1.0054503סיוע

ועבוד0301 מערבות נתווז
9202.20050019נתונים

ומטק0401 בנוי 7,62050029נכסים

4.400אמרכלות0501

1,3751025.3תכנון0601

וזקלאי0701 370017תו11

!זוץ0801 98015סתר

ואספקה0901 2456מתריס

מקצועיות1001 ,פעולות 2,060240

גהבוונת1101 1מו"3 פרויקטים
הראווי 140המדען

לוזקלאיס02 31,03017.600574פעולות

הצומת0102 3.2403.20087הגנת

הוטרינרים0402 הטרותים
הוטרינרי 9,66511.000207.5והמכון

תוץ0302 גורמי במימון 2.100פעולות

1,20050028ד"ג1302

המיס1402 6.080300113.5נציבות

הקרקע1502 1.21012024.5טמור

שאן1602 בית 33058מת71
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תדשים< ".קלים 0?19>באל3י הפנים לשנת התקציב תוק

סוניף:

החקלאות משרד 33
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהככסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדט כוז

גולן צפת מתו7 03 174731013

ענזלה מוזז7 02 183901010

נצרת א7ור 03 193701310

(עבו) מערבי גליל מוזול 02 30340.38

תדדה מתו7 03 316004016

רעננה מווו7 03 334303011.3

רחובות מ1זו7 03 3376033030

טבע באר א7ור 03 346703317

ירוטלס א7ור 03 33301

לתקלאיס פעולות אמרכלות 03 363.330

ומקצוע להדרכה שרות 0330.0304,700388.3

מדב7"ס טרותס 03 0112.3703.000333.3

אמרבלזת 03 036.130900

למים טדה שירות 03 041.3701.80033

בינלאומי לקיתוף הטרות 03 03
תוץ 6031והודבת

תזקלאי המותך מנהל 0447.11028,950791

מרב7"ס טרומית 04 014.765330103

הצומת להגנת המכון 04 104,4701.60093

למטעים המכון 04 112.9001.00064

*זה לגדולי המכון 04 133,9803.000133

ומיס ללך7^4 המכון 04 133,0801.00060

בעל1ז"ס לוחך המכון 04 142,9701.30061

מ7ון 8ל לאוזקון המכון 04 133,3601,00077
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חדשים< שקלים 0?'15>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

: סו1יף

החקלאות משרד 33
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

04 תקלאת16 להנדסה 2.4502.50053המכון

04 למחקר17 וזקלאיות <6.2109תוות 000146

04 מווודיס18 760מוזקרס

04 קמ"וז19 במימון 7.000מוזקרס

04 5.8651.000אמרכלות20

04 מועדפים32 לנווואיס קרן
והדרכה 3.000למוזקר

04 1.100עתודות33

ות05 י 1,767.5702,320הוותתפו

05 וארגונים03 במוסדות 880הטתת.

05 רגיל04 בתקציב הו1תת3ות
הטבע גמורות 4.080רווות

05 התילטות05  למוווביס סיוע
רביד 321.5202.320ועדת

05 הווקלאי06 למהלר 1,440.400סיוע

05 טווקיס07 690וזקר

05 טרב08 לנ7קי סיוע

05 קרה09 לנ7ק סיוע
להתיקרוות06 5.000עתודה

06 המטרד01 3.100תקציב

06 המתקר02 נהל מי 1,900תקציב

104



תדשיט< שקלים 0?ק1>באל3י הנסכים לטנת התקציב ת1ק

סע.יןי:

והתשתית האנרגיה משרד 34
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ותמותת האנרגיה מטרד 3415.694379.933335

כלל 3עולה ת1זוס 016,13577

נ^ז"ס סירותס 01 013.63877

אמרכלות 01 033,487

תג"ר מנהלת 03309

מרבז"ס טדות"ס 03 0176

אמרכלות 03 03133

הדלק עניני נהול 033.33636

מרכזיים טרותס 03 011.89336

אמרכלות 03 03434

האדמה במדעי המוקד נהל מ 055,33937793

מרכזיים קורותיו! 03 011564

אמרכלות 05 0340

מרכזיים טירומיס 03 034,45057788

אמרכלות 05 04593

טכנולוג למידע המרכז 101,3351,17530

מרכזיים 8דותס 10 091,1781,17530

אמרכלות 10 06147

לתזיקרויות רזרגה 14470

להתיקרויות רזרבה 14 01470

הדלק מ0ק הוצאות ~15377.770
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"דשים) שקיים 0?ק1>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תן

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותגיה הוצאה
בהכנסה צאה הו

סוגיף:

והתשתית האנרגיה משרד 34

377,770 הדלק ממק הוצאות 13 01
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חדשים< שקלים 1990>,באל3י המכים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בה

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

אטומית לאנרגיה הו1ו.דה 33

36.800

36.800

36.800

אטומית לאנרגיה הועדה 33

אטומית לאנרגיה הועזד. 01

אטומית לאנרגיה הועדה 01 01
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ודרשים< שקלים (באלבי 1990 הכםפים כטנת התקציב ק תן

: יף 110

והתע.שיה המסוזר משרד 36
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

והמסודר התעטיה מטרד 3647,53113,103344.9

וטירותיס מנהל 01
38,63634401.3כללס

מדבליס טדותיס 01 0116,373401.3

הסגרה מערן 01 03
צגור וחזי 437ו

מידע סטטיסטיקה 01 03
ן 1,330ומיכן

אמרכלות 01 049,60334

המר ל0םנ נעולות 01 07773

התעייה עידוד 034,3968,77137

לתעווה כלליס טירותט 03 013,139

הכימיה ותויבת פעולות 03 0446

המתכת ווטיבת פעולות 03 08
39והאלקטרוניקה

המוצר אות בית 03 1018

ומזקר יעוץ נון מזי תמיכה 03 112,736

הטקסטיל תטיבת פעולות 03 13137

מרכ7"0,מל11 מרותס 03 1464684

המלון תסיבת פעולות 03 13383499

המאלי הקרט עידוד 03 ו30336

מדבלס.יהלומים טירותס 03 314,317

לעירה ותעשיה מלאכה 03 3337

לפיסיקה המעבדה 03 331.16833337

תע8ייתי יצוא עידוד 034,7616
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חדשיט< ".קלי* 1990>באי3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סוו.וף:

והתונשיה המסחר משרד 36
צאה הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

03 מרכ7"ס01 437טירותיס

03 יצואנים03 בפעולות תמיכה
37בווו"ל

03 ליצוא04 8ווקי0 930תטתית

03 לקידום05 מיווודות פעולות
2.366יצוא

03 ורות13 בהרב7 נהול 8736הוצאות

03 קנדה15 338נציגות

פנים04 0וזד עידוד
לצרכן 844798ומותים

04 הצרכן03 להגנת וווק 39הפעלת

04 ומתירים09 צרכנות
ע0ק"0 758798והגבלס

04 המקור07 ופיתות 57עידוד

תעניתי05 למוזקר 3.8191.88961עדוד

05 גסבל"ס01 89333טרותיס

05 373אמרכלות03

05 לתע0יה03 68מירותיס

05 ופיתות04 *זקרס.ס7ךיס
350תטתית

05 הגומי06 למוזקר 33אמוד

05 ולקיג"לזוס08 לקרמיקה 37וקכון

05 המתכות09 86מבון

05 מימומי13 למחקר 744מכון

05 52מיס"ר14

09 ל3ל00קה15 31מבון

ן 09



תדשים< ".קלים 0ק'$1>באל3י הכםפים לטנת התקציב תוק

סוניןי:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כת
והתוגשיה המסתר משרד 36

הסיבים מבון 03 301.3331.88338

מיקלתי סוזד 063.61349

מדבליס קירותיס 06 011.81849

ומעקב ן תבנו 06 03363

אמרכלות 06 031,268

מזון מלאי אוזזקת 06 04367

ניתות בא7ור תמיכה 073.331

כללים 0ירותס 07 01111

למבני דירה מגר תמיכה 07 03
בא7ו"3 3.033ומ1*יה

תעו1ה לעוגד תמריצים 07 03
גאלו"פ 68נזחויס

ובגולן בגליל מנולות 07 0368

הגליל מועצת 07 0611

הנגב מועצת 07 0711

רלרבה 083.534

רלדבה 08 013.334
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וזדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

: 119.יף

התיירות משרד 37
צאר. הו

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

התיירות נמנדד 3743.834399
800

167

בלל"ס וטירותיס נהל מי 013.913

אדס םו תשומות 01 011.94939

אמרכלות 01*7*ס טרותט 01 033.936

זגלגדזת כ50יס 01 038

בישראל מייללת שירותי 035.6415471

אדס כחי תטומות 03 013.80471

באר'> תיירות טירות 03 031.600341.360

ביסדאל תיירות אירובי 03 03690803

3נים תיירות עידוד 03 03

הענף 04 מ18ת3וונ פעולות 03 06379

מיתקנים על ו3יל,ות י רקח 03 07
וטירותיס

םואדם לו1טדת פעולות 03 09168

ליטדאל תיירות עידוד 0336.94936

אדס םז תםומות 03 014.03836

פרסומים מוולקת 03 031.3341.600

כינוקס תיירות עידוד 03 04
וסטודגטס נוער 343233צליינות

כלליות הוצאות 03 03308

אמריקה צפון למכות 03 063,7872.303

איר31ה לכבות 03 077.0773.457

אזורות יבשות 03 08936600
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חדשיס) שקלים (באלבי 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדנו בוז

הרשאה
להתוזייב

מותכיח הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף:

הדיירות משרד 37

11.414

13

13

?4

74

471

471

9037

1.891

440

383

356

712

1.164

343

831

1.296

1.396

להתקרות ר'לרבה 03 09
תרות בעידוד

מ0ותפות לפעולות קרן 03 11
ת"רות גורמי עס

וכלכלה תכנון פעולות 04

אדס םז ת1וומות 04 01

וכלכלזה תכנון פעולות 04 03

התיירות מערן מוזטוג 04 03

וסקריס מוזקרס 04 04

*בור ווהז וקגרד. מערן 05

אדס םז תווומות 05 01

הסברה אגף פעולות 05 02

רלרבה 06

ר7רגה 06 01
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וזדשינו) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

סוגיף:

לייצוא שווקים פיתוח 38
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ליצוא38 שווקים 1,197,113פיתות

תעשתי01 ליצוא שוקס 1,117,708פתווז

01 סוזורות03 1,208שיטעון

01 ביטווו08 עגור משנה ביטות
1,094,800שער

01 תגרות17 נטזזור על מענק
5.187יצוא

01 המאווה18 היצוא 8,326מבון

01 היצוא19 לעידוד 2,411פעולות

01 אוווד20 מטען מרכ7

01 טירותיס21 יבוא 341היטל

01 גארה"ג24 המסתדית 2,743הנציגות

01 א7ור33 הקבס
ארה".נ עס וחפטי 1,648סוח

01 להתלזויות36 ר7רגה
היצוא 644עידוד

לפיתות04 שונות פעולות
ליצוא 17.050טווקס

04 יזע01 ליצוא טווקס 100100פתות

04 לפעולות02 מיוודד תקציג
בתו"ל תיירות 2,000לקידום

04 לקידום03 פעולות
בזוול השיווק

04 שיווק04 14,95017.300מענק

וזוץ03 סתר סיכוני 30,108ביטות

05 וזוץ01 סתר סיכוני 30,108גיטות
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חדשים) שקלים 90'$1>באל3י הפנים התקציב.כטנת ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מוונניח הוצאה
בהכנסה צאה הו

סו1.יף:

לייצוא שווקים פיתות 38

33.346

33.346

להתיקרוות רזרבה 06

להתקרוות ר7ר1ה 06 01
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תד".י1ז< ".קייס 0י$19>באל3י השנים לשנת התקציב חוק

סוביף:

התקשורת משרד 39
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בת

התקשורת משדד 3912.1504.030109

כללי 3עולה תוזוס 016.6933.19060

מרבדיי0 טירותס 01 103.83137

וארגון מינהל 01 111.5449

ותקציבים בלבלה 01 139733.1508

תשבות 01 135518

ראטי מדען 01 147948

וריטו הנדסה 033.58933

סכר 03 101.64439

מכליס טירותס 03 30941

הגלק על פיקווז 0376413

שבר 03 1061613

מרבלייס טירותס 03 30148

גבגליס טלוולה 047884

טבר 04 103344

מרבליס טרותיס 04 30364

השניה החוות הקמת צוות 65
ורדיו 5191לטלוולה

0כר 05 104631

מרבליס 0ירות*0 05 3057

לתפעול רזרגה 15801900

1
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תדשים) ".קלים 1990>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב וווק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סו1.יף:

התקשורת משרד 39

900 487

130

147

17

י/נוזית רזרבה 15 10

להתיקרות ר7רגה 13 90

נ*בד רזרבה 15 30

דולדת דלרבה 13 40
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חדשים) שקלים (באליבי 1990 הנסכים לשנת התקציב חוק

סוניף:

התחבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

תוזגורה 40
388333

36.67314,377
0039=13

635.3

בלל פעולה שזוס 0117.393136153

מדיניות וקביעת ניהול 01 011,75947

הבטיחות מנהל 01 13!8811017

וכלכלה ן ונבנו 01 3179633.5

אמרכלות 01 5914.1804667.5

רכב כל מיגון 03

רבב בלי מיגון 03 01

יבשתית תתגורר, 1014.5503.040279.5

בדרבים 3,53032869תעבורה

מרבל"ס טרותיס 10 013346

וגטוזות תנועה הנדסת 10 03
33318בדדביס

ציבורית תתבורה טרותי 10 05.70816

ומטענים מלת 10 0763333819

אמרכלות 10 0933310

ונהגים רבב כלי 10.6513.058174רי8וי

מרנל"ס טדותיס 10 154,4368

מתולות 10 173,988104.3

אמרכלות 10 1841414

מידע ו*ותי אגף 10 191,8333.05847.5

אמרכלות 10 33
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב ק 111

: סו^יף

התחבורה משרד 40
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ת1זזוקה ו8רותי 1,37973436.5רב1

מדבל"ס טדותס 10 31280236

ויבוא 0זזד יצור 10 331472285

תקינה 10 35118974

מוסכים 10 3768637917

אמרכלות 10 41148274.3

ימית תתבורה 194.35638

הספנות נהל י מ 15 204.33638

אורת תתבורה 207082,77837

מדבל"ס קרותס 20 013042398

.נינייל והסכמים וזוץ וזק 20 031471749

מבצעים 30 052321146

ירי או בו8ד 20 076888

מטוסיו! יצור הנדסה.ו 20 091.2309

אויר צוותות רי*וי 20 153114

אמרכלות 20 2135221

מטאורולוגי שרות 234,1323.947126

הנהלה 25 021479

ופיתווז מתקר 25 031421626

ענ"א וזידת 25 0461880413.5

הנדסיים טרותיס 25 0573955350

וים אויר תיזוי 25 064331.40844.3

118



תדשים< שקלי* 0'$?1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדנו כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

הו/חבורה משרד 40

24.5

13.3

303

813

740

1.383

ואגרומנואורולוגיה אקלים 33 07

נהל ומי ארהון 33 08
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תד".ים< שקליט 0'$'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בח

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

יך: 110

לתחבורה והוזזרים תמיכות 42

7.600

7.600

6.000

1.600

10.336

1,710

1,710

2.000

450

1,320

230

6,626

400

6.226

לתוזגורה ותזזרס תמיכות 42

ואוירת ימית תוזבורה 13

הוזלרס 13 01

יב*תייס מעבר מסופי 22
מצר"ס י8ראל במבול

רפי1ז מסוף תמ1ול 22 02

ניצנה מסוף תפעול 22 03

טאבה מקוף תפעול 22 10

רלרבה 22 17

"ס מחבורת בלל טדות*ס 23

יבו1תית להובלה תמריצים 23 01
לאילת

אוורס והוז7ר0 תמיכות 23 03
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תדשים< ".קלים 1990>מ"ל3י הכספים לשנת התקציב תוק

סע.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתתייבבהכנסההוצאה כח
המדידות מחלקת 43

המדידות אגך 439543394.5

ומטה ניהול 0343

הנהלה 03 0113

אפסנאות 03 034

מכניס ונוירונים 03 0310

שזבורה טרות 03 043

וכספים אמרכלות 03 0916

ומדידות מיפו 069,345349.3

קרטוגרפי 06 0174

והנזק; קדקטד 06 0330

ומחולות ווזה מדידות 06 0387.3

ואוטומציה גאודזיה 06 0438

גמקרקעיו מידע מערך 06 03

וממוטס מקורות 06 309,343
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חדשים) ".קליט 0ק'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס4יף:

אשראי סבסוד 44

553,470

1.140

570

4.560

דבת והוזלת א8רא סבסוד 44

מימון געלויות ה8תת3ות 03
וריבית הצמזה ה3ד*י

מימון0103 בעלויות ה*תתנות
ורביוז הצמדה 1.140הפד>*

"וניס05 לענפים הצמדה 547.900בםווד

למח0105 הצמזה 456.000בטווז

ליער0305 הצמדה 91.300בט^

לענפי09 לא8ראס תמיכות
5.130מ0ק

בוקליס מימון 09 01

ק!ט דולרילמן מימון 09 03

ארון דולרילמן מימון 09 03

למימון רלר1ה 09 04

בינוני למן דולר מימון 09 05
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הישים) ".קליע 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

סוניף:

ריבית תשלום 43
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ועמלות43 רבת 9,703.878תשלום

פנים03 6.617.000מלוות

03 לאומי01 1,197.000בטווו

03 מנהל03 באמצעות מלוות
המדינה 3.308.000מלוות

03 ובנקים03 אמסיות כס3י
באוצר 1.396.000שהו3ק7ו

03 ן07 תסבו בגלכנות 375.000ה3ק7ה

03 תספון10 תוכניות 316.600שבירת

03 תשכון11 ותוכניות מענקים
גמל 171.000וקופת

03 ושונות13 הפקדות 383.000מלוות

03 68.400רדרבה30

ועמלות03 ריבית תשלומי
114.000טוניס

03 ועמלות01 ריבית תשלומי
114.000טוניס

תוץ04 3,917.378מלוות

04 והפיתות01 העצמאות 349.780מלוות

04 בינלאומס03 ממוסדות 48.913מלוות

04 בינמממלתיס03 703.933מלוות

04 ו0וול07 בארץ מבנקים 1.673.110מלוות

04 שונס09 130.630מלוות

04 93.000רזרבה30
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חדשים) שקליים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יןי:

ריבית. ו/שלום 45

57.500

57' 500

ועמלות רגית תשלומי 05
במט"ת טוניס

ועמלות ר1ת תטלומי 05 01
נמט"וו טוניס
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תדשים< ".קלים 0'5?1>באל>ני הכספים לשנת התקציב ק וזו

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה , הוצאר;

סע.יף:

כללית ר7רבה 47

450

450

450 300.000

1,447,787

1,447,787

1,447,787

בללת רזרבה 47

בללת ר7רבה 01

בללת רלרבה 01 01
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם בח

הרשאה
להוטזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה צאר. הו

9וו.יף:

יה ובלי לקליטת ר7רבה 48

350.000

330.000

350.000

מוווזמ: רקבה 48

לקליטה רזרבה 01

לקליטה רזרבה 01 01

מיוודחנ ר7רמ. 03

מוודדת רזרבה 03 01
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תד".י>1< ".קלי* 1990>גאל3י הפנים כוונת התקציב ק 111

שיא
אדם כת

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

םיותדת רדרבה 49

10.000

10.000

10.000

גרווזדת ר7רגה 49

מיותדת רלרנה 01

מילזזזת ר7רבה 01 01
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תדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

קוו.יך:

ורוותה לבריאות רדרבר. 50

33.000

33.000

33.000

לנוטאי מיועדת ר7ר1ה 50
ורוווזה נראות

לנוווא מיועדת רזרגה 01
ורוותה בריאות

לנוווא מיועדת רלרבה 01 01
ורוותה בריאזת
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תדשים< שקלים 1990>באל3י הנספים לשנת התקציב ק וזו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

119.יף:

ממשלה בניני 51

ממשלתיים בנינים 51

ממטלה גי בני 03

מרכזיות ועוולות  תבמן 03 03

1דד8ה תכנית 03

ודח9ה תבנית 03 01

תדווה 1>8פטתכנת בת 04

ה1^03יס ומטרד מטפס בתי 04 01

המנכ"ס פרויקטים 05

1דיור המטכ"ס פרויקטים 05 01
הממשלתי
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חדשים) שקלים (באלכי 1990 הספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כ1ז

הרשאה
להת.וזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה 1גאה הו

סע.יף:

סוהר ובתי מש11רה 52

2.000

9.500

11,430

2.660

2.000

8.150

9.505

1.400

15

15

15

26.953

14,721

1.092

4.802

8.385

443

12,232

1,975

1.212

1.235

6,285

1.158

367

סוהר ובתי מטטרה מבני 52

מטוטרה למתקני מבניס 01

מטטרק"ס ק3ר בתי 01 04

אמצעים וכתות רכמה 01 05

מ00רה מ1ני ו8י3וץ הקמת 01 17

51ית11ז בתקציב הטתת3וות 01 18

רלרבה 01 30

0ות 1ת פיתות 03

תד*וס 3דויק0ס 03 11

מיזע מערכות 03 20

נילך ואלקנודו ק0ר אמצעי 03 21

והתקנות במבניס "ס נו טי 03 22

ציוד 113ו1ז 03 24

פנימית רזרבה 03 30

130



תדשים) שקלים 0?19>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כה

הרשאה
להתחייב

מות.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

םש113 בתי 53

3.333

3.333

899

539

1.904

מוננו לבתי ניס גני 33

מט3ט בתי פיתות 01

מ38ס בתי בינוי 01 01

מ038 מזי מבני 6י3ור 01 03

המ*3ט בתי מיכון 01 03

בתי בנית 03

בתימ030 בינוי 03 01

מ038 בתי פיתות 04

מ30םיס דיור בנית 04 01
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ודרשים) שקטים (באל3י 1990 הנמנים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

תניח םו הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

אוצר 33

11700

1.700

238

1.473

13.413

11.533

2.708

4.903

1.150

1.686

1.086

1.881

1.881

אוצר 53

אוצר3תווו 01

אוצר מינון 01 01

8ע"מ ן מיפו 01 02

נו"מ מינון 01 03

וזוץ סזזר מיכון 01 03

אוט מיווזדיס 3רויקטי0 01 07

רלר1ה 3יתווז אזצר 01 08

גוזזן פרויקט 01 09

ודחויס מורדים בנית 03

11חו0 מ8רדיס בנית 03 01

מכס/מעמ פיתות 10

מ3ס/מעמ פיתות 10 01
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תדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

סע.יף:

מקומיות רשויות 57
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

מקומיות רטויות 57183.785

ארציות פתווו פסולות 01
31,735ומיווחות

כבאות 01 053.5613.361

חוצה וז31 פתות 01 06313313

מיווודות פתווו פעולות 01 0736.73636.736

אט0? סילוק אתרי טפור 01 10
731731ו03ולזנ

המקומיות ברשויות במתן 01 111.3831.383

בבטס שיקום .01 139.0339.033

רזרבה 01 1410.87610.876

מיס "31130 0331,388

וניהול מיסטקוס 033,736

מיס מתקני טיקום 03 011.3171,317

עירוניים מיס מינהל 03 031.1371.157

ר7רבה 03 03363

ביוב מפעלי 0318.853

במועצות בעדיס. ביוב 03 01
ואזוריות מקומיות

לביוב עריס 13.49013.000ובאיגודי

הערבי במגלר ביוב 03 03
הדרוזי 4.1644.993ובמיהלר

דן גוש ביוב 03 03

ניהול דמי 03 041.0381.058
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תד".ים< שקלים 1$90>באל3י הכספים לטנת התקציב שק

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י כהתוזי

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

מקומיות. ת ו י רשו 57

91,991

7.781

1.140

109.469

101.681

7,781

למוקטיס מענקים 03 03

עתודה 03 06

לפיתות כללי תקציב 04
מקומיות חוויות

חוויות לםנווז תקציב 04 01

חוויות לנתווז תקציב 04 03
רזרבה מקומיות
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

סעיף.

חינוך 60
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ותדבות60 78,3633.450תנ1ן
88088

תבנוו!01 פתווו תקציב
37,967המשכיות

01 ל7י030 הנ בנ"ת
( המשכיות תבניות )3,433

01 יסודיים03 ספר בתי בנית
המשכיות) תבניות )11,370

01 בינ"ס04 וזטיבות בנית
יסוד"ס על ק3ר בתי

וימ"ס מקיפים
( המשכיות תכניות )8,037

01 ווקלאיס03 ס3ד בתי בנית
( המשכיות תכניות )3,036

01 לומדת07 מוסדות בתי בנית
(תבניות הוראה עובדי

189המשכיות)

01 הלימודית08 לטלבליה כיתות
למשבות) 363(תכניות

01 מתנסים09 בנית
המשכיות) 748(תכניות

01 שדד.10 ספד בת בנית
אכסניות,ספריות,מתקני

פדגוגיות ספורט.מרבלות
ומבנים תרבות בתי

נוער לתנועות
( המשכיות תבניות )1,133

01 ן13 תינו מבני תכנון
( המשכיות תכניות )97

01 תינון14 מבני 97ציוד

01 תנון13 מבני שיפוץ
( המשכיות תבניות )383

01 במגלר30 ספד בת בנית
המשכית) 9,700הערבי(תבנית
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תד"ים< שקלים 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: סוגין*

ך תינו 60
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז כח

וונון טגווז 1990 תכנת 0237,9482.450

לדיס גג גנת 02 01
1990 1.3663.531תובנת

סודיס סכר גוני גנת 02 02
1990 11.60129,002תכנ*ת

גיניס וזטגות בנית 02 03
י0 יסוד על ספר 11.68930,126וגת

? וזקלאס ספר גתי ננית 02 04
1990 1.5721.6291.802תכנת

להכטרת מוסדות גנת 02 05
1990 תבנית הוראה 1,9403.233עוגד

תנון מגני תכנון 02 06
1990 78130תכנת

למגזר גנה 1990 תכנית 02 07
3.4168.803הערג

תנוך מגנ ווופוץ 02 09
1990 194333תכנת

מגני לפתות מ/1נקס 02 11
מתנסיט ספורט תרגות
1990 תבנית 2,3393.411ונוע.ר

הלימודית הטלולה כתות 02 12
1990 2,9868214.977תבנית

דליקט מגנס החלפת 02 13767

להתיקרוות רלרגה 042.348

להתיקרויות רלרגה 04 012,348
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חדשיבו) שיוליכו (באל3י 1990 הנספים לשנת התקציב חולו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סעיף

גבוהה השכלה 61

14.350

13,919

9.623

4,397

431

431

גבוהה השכלה 61

גבוהה השכלה מוסדות פתווז 01

מוסדות ל3יתווו מענקים 01 01
גבוו^ השכלה

לפיתויו מו1נקי0 01 03
גוריון גן אונטסטת

להתילךויות ר7רבה 03

לתנלךוות ר7ר1ה 03 01
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חדשי" שקלים 0ק1>בא0יי. הכספים לשנת התקציב חוק

: 9וו.יף
תניח ם1 שיאהרשאההוצאה

אדםגהתתייבבהכנסההוצאה בוז
דת 63

זת מבני 6316,6321,140

קדו*ס מקומות 0116,6321,140

קדוויס מקומזת 01 11293293

כנסת בתי 01 121,0601.060

להקמת בנמטרדת ועזה 01 13
ה8י3ון גמ8רד דמ 111.316>בנ

ושוביס מקוואות 01 14299299

י0יב1ת 01 138383

רבנס דין בתי 01 16336272

9נ#י( בתי 01 202,3211,140323

לעזות זת מבט; 01 ו21

יהוזות 266266לא

רלרגה 01 22438438

תובות מיכון 02

וזנבות מינון 02 01
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תדוים< ".קלים 0ק19>0.ג3י הכספים לשנת התקציב חוק

סעיף:

ותה ודו עבודה 64
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתווייב

שיא
אדנו כח

ןהרוווזה64 העגודד. 10.8308.030מטרד

ומכללות01 מקצועית 3.7063.000המודה

01 הב8דהומבללות01 3,7063.000מרבלי

יום03 3.303מעונות

03 בניה01 הנלמת 3.303מעונות

מוסדותולטכות04 1.333פתות

64 1.133מוסדות01

04 '194לפכות03

04 לנכים03 194מוסדות

למפגר03 סרותס 3,4134.870ניתות

03 8י3וציס03 בניה המשך
3,413והצטיידות

03 במוסדות04 4.870ט3וצס

תקון06 מותי 314פתווו

06 ומםזניס03 314מעונות

ובטוזון07 בלל"ס 0466רותס

07 466התקנות03

התעסוקה08 700130טרות

08 תעסוקה01 700130ל6כות

להתקרוות09 304רלרבה
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חדשים) שקליים (באלוני 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

. סוביף

ורווחה עבודה 64

304 להתקרויות ר7ר1ה 09 01
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תדשים< שקלים 0ק19>באל3י הכעכים לשנת התקציב תוק

סעיף:

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

הבריאות67 35.3612.280מטרד

כלליים07 תולים גת
תד*וה גניה

07 נהדיד.21 וחליס 9.800בית

07 רמב"ס26 ולולים גת

07 ממ8לתי31 עירוני וווליס נית
ווינה ן ו וני בני 1,000ע"ש

07 36.0 הלל עייט וווליס גית
430תדדה

07 עירוני41 ר3וא מרכ7
ת"אפו 6.000ממ0לני

07 0יבא31 זר ע"8 ר3וא מת7
השומר תל 1.180

07 הרופא56 א0ך ע"8 ב"זו
4.400צריפין

07 א1וקלוו66 ברזיל ע"8 1.300ני"ת

07 בפרויקטים91 ווקבונות סוף
טנמנ"מו

למתלות10 תולים גתי
תדטה 610ממוטכותבניה

10 גריאטריים85 610610מרכלס

נטו13 לתולי תולים 1.100בת

13 מנ8ה21 מער וחלים גית

13 פרדסיה49 תולים 3002.100בת

13 6אול50 בפר תולס 5001.560בית

13 ציונה51 נס ביה"ול
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חדשים) שקלים 0'$'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

סוניף:

בריאות. 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם בוז

בקהילה" פרויקטים 13 90300300

קיימים במבנים הטק'נות 14
תוליס 10.661בבתי

קימיס מוסדות אבמזת 14 084040

7יוצם1 ע8 ופוליס גית 14 10200200

פוריה0.נרה תוליס 1ת 14 11161500

נהדה וחליס בית 14 121.1001.100

רמב"סתיפה תוליס בית 14 13550530

ע"8 ע"מוזפה תולס בית 14 14
ציון 1.100בני

יפהתזדה הלל תוליס בית 14 16300300

יוגו ת"א רפואי מרכ7 14 17700700

גיבורים תל תזליס בית 14 18300300

השומר ר3ואיתל מרב7 14 19200300

תומא אסך תוליס בית 14 20500500

הרופא וומואל וזוכים בית 14 21200200

אשקלון תזליס בית 14 22300300

מנטה מער תוליס בית 14 32300300

םדסה תולים בית 14 33240240

בתיס תוליס בית 14 35300300

בארעק.נ תולים בית 14 36300300

נסציונה תוליס בית 14 37200200

בפדטאול תוליס בית 14 38190190,

אתנס תוליס בית 14 39300300

הכרמל טירת תוליס בית 14 40250250
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

: סוביף

בריאות 67
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כוז

3ר07וזנה גריאטרי מרב7 14 41300300

נתניה א1ות בית 14 43300300

םדסכץ גריאטרי מרבל 14 43130130

לציון ראטון אבות בית 14 46130130

ירוטלס הנסן ווולס בית 14 473030

וט3וציס תיקונים 14 49
וטונות צ3ו"ס 330330בלתי

טבע באר תוליס בית 14 34380380

רא0י מטרד 14 333030

יפו הנ3ט לבריאות מרב7 14 36130130

בבת בטיתות עבודות 14 37
1.0001.000וווליס

באנרגיה ן תסבו 14 38400400

לאתיות סט בת 14 391.1001.100

לטבות . בריאות מרבדי 16
610ומעבדות

ומעבדות לשכות 16 90610610

ציוד מערכות 177.090

לבניה הצטידות 17 01
900900ודחוה

מטקי ציוד 17 33800800

הצבור לבריאות ציוד 17 34390390

ציוד רב8ת 17 33
ק"מיס 3.0003.000למוסדות

טונות הוצאות 188.307
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וודשים) שקלים >באל3י 0ק1 הנמנים לטנת התקציב קוק

110.יף:
מותנית שיאהרשאההוצאה

יבבהכנסההוצאה אדמלהתוזי בוז
בריאות 67

וולדות מי השקעות 18 10
וורוס  0עת <5.8875והצטיידות 887

קרקעות רכימת 18 30380380

ראמוני ותכנון פקות יעוץ 18 301.0001.090

ר7ר1ה 18 401.340

מוסרות גפיתות תמיכות 19
1.320בריאות

וזולים ב1ת תמיכות 19 10
340340צי1ור"ס

גארגוניס תמיכות 19 30
אוזרים 340340רפוא"ס

אט"ל  לזקן קרן 19 30440440

רזרבה 19 95300200

ר7ר1ה 201,384

להתיקרויות רזרבות 30 951.384

מרכזי מ*וז0וב פרויקט 314.0793.980

מרכז מיותחב פרויקט 31 014.0793.380
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

: ס^יף

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כח

ן טיבו 701.033.940666.703

לדיור סיוע 01487,059436.958

דירה לווסרי סיוע 01305.456330.368

צעירים ללוגות הלואות 01 01
אתרים דירה 80.056131.758301.814ווחזדי

לעולים הלואות 01 02135,400308.610334.010

דירה לגעל סיוע 03144.461130.840

דיור תנא להטבת הלואות 02 01
העירוני 53.58039.64083.330במגזר

דיור תנאי להטבת הלואות 03 03
הב3די 3,4308,55011.970במגדר

ליוזייד ומענקים הלואות 03 03
ופיתות מיקלוט ילדים גתי

בהתיקבות
> אגורות באמצעות 13.68033.80036.480(סיוע

לקיבוצים הלואות 02 0413.54043.18054.730

פיתות בא7ור הלואות 03 0533,06017,67050.730

לתנקרויות רלרבה 03 3538.181

למשכנתאות לבנקים הלואות 03
משלימות הלואות למימון

למשכנתאות לבנקים הלואות 03 01
משלימות הלוואות למתן

ל7כאים

ל7בא*ס סיבסוד 0565.333

של ללבאס סבסוד 05 01
הבנקים ממקורות 65.33345.600הלוואות
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

ס0.יףי:

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

זירה בטכד הוותתפות 0771,8205,750

דירה בטכר השתתפות 07 0127,36027,360

דירה ג08 השתתפות 07 02
38,7605,75044.510לפוליס

ביצוע על לבנקים עמלות 07 05
דרה 5,7005,700ווכר

(0) הלואות 155799,065

(11) הלואות 15 105799,0659,644

דיור תנאי הטבת 2574,56318,240

דיור תנא הטבת 25
וודקה 47,56718,240תובנית

דירות >ול ואוזזקה וודו* 25 20
מאכלסות 12,39218,24043,607בתברות

מכונות 0יקוס 25 2229.53656,373

במכונות פיתות הטלמת 25 26
5.64910,785ותיקות

דור תנאי הטבת 26
המטכת 26,996תובנת

המשבית תוכנית 26 1026,996

כפרית בניה 3550,209

 כםית בניה 35
תדטה 30,213תוכנית

ומוסדות לתשתית מענקיס 35 17
ודרשים בי9וגס 6,09311,634ציבור
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חדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

: סוניף

שיכון 70
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

ציבור למוסדות מענקים 35 31
במושבים ומקלוט תשתית

קטנים 4.9089.371וטוניס

צבור למ1נ מענקים 33 34
בקיבוצים ופיתות 1.8333.300תשתת

3יתות לתשתית מענקים 35 43
בטובס ציבור ומבני

וצרקסיס 1,4763,747דרוזים

ילדים וגני ספר בתי בנית 35 44
וודשה1988 5,0399.621תוכנית

הכטי במהלך ניפוצים 35 46383456

בתט להעברת הלואות 35 60
(0) 7,9337.933למתישבס

לאכלוס יתייד העברת 35 65
(81) 3,6433.643בטבירות

 בכרית בניה 36
המו!1כית 19,996תוכנית

המשכית תוכנית 36 1019,996

סיני למכוני 3יצו"ס 36 13

ארציות פעולות 45334,701133.608

 ארציות פעולות 45
ודרשה 391,848113.368תוכנית

3000 לבניית תו7ר הון 45 13
(מימון דיור יוזדות

( 134,3106.498115.140ולק

שונות פעולות 45 315,99713.690

מוחלטת הוצאה מראש פיתות 45 3313,30335.103

כבטס ושיקום בניה 45 3435,74066.130
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חדשים< שקלים 0ק?1>ב*ל3י הכספים לטנת התקציב חוק

: סעיף

ן שיכו 70
הוצאה

תניח גוו הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כוז

ס כלו לאי וז"ד 800 העברת 45 31
(11)) 66.12066.120בווובירות

דירות להמרת הלואות 45 34
לרכשה(ו!1< 42,75042.750מטבירות

מע"מ תשלומי 45 8012,098

מודולק 1לת סבוס 45 85200.000

 ארציות פעולות 46
המטבת 42,85318,240תוכנית

המשכיות תוכניות 46 1034,075

3200 לבנ"ת תו7ר הון 46 12
וזלקי) דור(ממון 8,77818.240תידות

וצ1ור נון וזי מוסדות 5535.739

וצבור תינון מוסדות 55
וחשה 17,739תובנית

וונון מוסדות הקמת 55 1010,92320,704

ציבור מוסדות הקמת 55 124,0497,729

ומקוואות כנסת 1תי גנת 55 14
גנמוגרדית ועדה 2,76716,852התלטות

 וציבור תנון מוסדות 56
המו!בת 18,000תוכנית

ציבורתוכניות מוסדות 56 10
4,001המשכיות

תינוןתוכנית מוסדות 56 12
12.004המטבית

ומקוואות כנסת בתי 56 16
המטכית 1,995תכנת

מימון פעולות 6550,09048,832
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חדשים< שקלים 90'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כוז

הרשאה
להת.חייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

. סע.יף

שיכון 70

48.833 43.078

7.012

ל1נה גינס מימון 63 30

גזת1קרות רלרבה 63 35
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חד"<ים< 1590>ב*ל3י."קלים הכספים לטנת התקציב ק תו

סוו.יף:

וזקלאות. 72
הוצאה

מות.נית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והתיובות תקלאות 72186.040

1דד6ה הת8בות 01106.110

הגולן רמת 01 0312.62511.153

הירדן בקעת 01 0514.315£13,39

ן ו עצי ווו ג ו8ומרון ייהודה 01 0718.39517.217

ומורדות קטך 013 01 16
ת1דון 11.6209.224הד

מרכזיות פעולות 01 1831.45511.495

לפי וזוגות למוזיקת מענקים 01 20
רביד 17,700ועדת

יצוא 0244.580

יצוא ענבי 02 0344.58041.370

בת0תית המקעות 048,740

איזורי ניקוז 04 012.3002.300

הטבע ■מורות רמות 04 023.4803.480

המיעוטיס במגלר ה6קעות 04 031.1401.140

דייג 04 051.1201.120

מרעהה0תת13יוונ חוויות 04 06700700

התקלאות מ0רד הבקעות 074.350

ועמורד בירידות הוקעות 07 013.11011.700

הגקזקר נהל במי הזוקעות 07 029000%

רבב הלוואות 07 04340340

לו*ןיקרויות עתודה 1822.260
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

חקלאות 72

2.900 32.360 בניתווז להוניקרות עתודה 18 03
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וודשים) שקלים >באל3י 1990 הבםפים לשנת התקציב שק

סוויף:

מים מפעלי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב.

שיא
אדם כת

מיס73 84.381313מפעלי

בנאמנות01 8.774מפעלס

01 הירדן01 "311303.080

01 ולן03 הה רמת  719האוזלויות

01 הזדן03 3.0311.834בקעת

01 ן04 ומדו ווו יהודה .2האוולויות 4%6.887

01 קטיף03  ■לוס וזבל

אלורס03 מפעלים  .15.319נעלות

02 אלור"ס01 מפעלים  בעלות
;צפון 11,517373

03 אלור"ס02 מפעלים  בעלות
1.018608דדוס

03 3.9842.394הערבה03

קולוזס03 34.933ניצול

03 הקינון01 תקלובת

03 א"לון03 עמק 1.1061,710קול1ו

03 דן03 גו0 קולוזי 33.836ה8ם1

03 אילת04 קולוו

03 ליגד"ן08 עתודה

03 ודורה08 נייר .פכי

03 צפדיה09  מהדרין

03 קללה10 מפעל

03 נצרת11 קולזוי
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תד".י1ז< ".קלי* 1990>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: 110.יןי

םי^ מ3ו1.לי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם כת

ואיגום04 ניצול 900ונות

04 ואיגום01 ניצול שטפונות

מיס05 מקורות 343פיתוחי

05 מתקר01 קדווזים

05 המט03 להגגרת 343343פעולות

05 מיס03 מקורות לפיתות רזרבה

מג"תס06 מי וניצול 1.501תזפלה

06 באיילת01 מלווזיס קדותיס

06 באילת03 ת31לה מתקני

06 אילת03 11.5011.501רכת

אס3קו07 ואיכות 386.557513ור

07 תרום01 ל0עת ממק פעולות
365303(מלייוו)

07 וקיפודים03 3.0633.063ת7ו**ס

07 להוס03 399513913מניעת

07 מיס04 מאגר להוס מניעת

07 1.4341.466מזלךיס05

07 1.306תהיי06

בולל08 3.301תכנון

08 בולל01 3.3013.301תכנון

ונסונות09 1.478מ1זקרס

09 (מו"פ)03 ופתווז 1,4781.478מתקר
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תד"ים) ".קלי* 1990>0ול3י הכספים לטנת התקציב חוק

ס/^יף:

מים מ3ו1.לי 73
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ל*הת.וזייב

שיא
אדע כת

09 יועגיס03

09 המיס04 לפ"תווז האגף

פיקווו10 תכנון. הוצאות
9.331וכלליות

10 מפורט01 תכנון 3,1373,137הוצאות

10 ופיקות03 כלליות 4.0744.074הוצאזת

10 ופיתות08 1ינו מקורות

10 במקורות09 אנרגיה תקכון

לנגב11 מיס א30קת
הבטוזון מטרד פרוייקט

11 מוניס03 )טר."לא7ור0 מתנות

11 האלרתי07 המנהל ה6תתפות

ה0ו:1ן13 ממז מי0 פיתות
בניה

13 וכלליות04 פיקות תכנון.

13 ביהוזה08 וזדט0 י8וביס
ו8ומרון

13 *וניס09 ל>וביס מ0 6.238אסגלזג

13 המיכון10 מוורד ><הוותתנות 6.338

מיוחדות14 ונעולות 8.393רזרבה

14 מיווזדות01 ונעולות 8.393ר7ר1ה

8וט3ת13 4.433פעילות

13 0ו90ת01 4.433פעילות
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תד".ים< שקלים 0'$ק1>באל3י הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כח

הרשאה
להוטזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוביף:

למחקר הלאומית. המועצה 74

29,515

1.144

10,493

10,433

10.453

17,199

17.199

16.188

1.011

והפיתות 1*לח1 מטרד 74

והגיונות המדע מטרד 01

למ1"3 הלאומית המועצה 01 01

ניס ווו מהקרים 01 03
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב שק

ס*ניף:

אנרגיה מקורות. 3יתוח 75
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

אנרגיה מקורות 3תות 7546. 3%15.834

החשמל פיתוחמערבת 011,72013.800

מיד הםז תזזגת 01 01

בא8קלון הםז תחנת 01 02

במערמנ ■ונות המקעות 01 10
עלר ומערכות 13.800הייצור

ותחזוקה המסירה מערכת 01 11

גרעינית םז תוזנת 01 20575573

ומענקים הלואות 01 21
תו*מל חות 1.1451,149לפיתזת

נפט חיפווו מערך 0212.180

נפט בקידותי הטקעזת 02 0111.65311.653

ג ממני םמאנית תמיכה 02 02527527

ופיתות מזוקר 0511.2672.034

אחדים מחקרים 05 02
ה0מ0 1,7831712.200באנרגית

0מן פצלי 05 036,2226.222

0מן בפצלי אוזרים מחקרים 05 04223258

ומוצריו בםזם >ימו>ים 05 053441

רות אנרגית 05 071.1061,395

בטכנולוגיות מו*9 05 08
651783אנרגיה

(בסיסים< אחדים מוזקרס 05 096981.8632,701

פרוייקטים על פיקות 05 10550550
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וזדשים) שקלינו >באל3י 1990 הכספים לטנת התקציב תוק

: 119.יף
מותנית שיאהרשאההוצאה

צאר, אדםלהתחייבבהכנסהה7 כח
אנרגיה מקורות פיתות 79

האדמה מדעי מנהל 0613.309

האדמה י מזע נהל מי 06 0513,30914.119

האנרגיה מקק נתוני מיכון 07690

האנרגיה מומן נתוני מיכון 07 01690817

ומדיניות תכנון 101.855

וסקריס מוזקרס 10 011.6581.903

סטטיסטי מיזע 10 03197309

אנרגיה טמור 134.539

הדגמה מתקני 13 01516637

אוורות יטרות תמיכות 13 031.3741.509

ונירקוס הס1*ה 13 1,599י031,599

אדרות עקיפות פעולות 13 041,1501.130

לת1ילךוות ר7רבה 301,403

להתיןךוות רזרבה 30 011,4031.403

ו 57



תדשיס< שקלי* 1990>בא"י הכספים לשנת התקציב חוק

: 7ז11.יף

הרנעשיה גיתווז 76
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדנז כה

תעייה 76844.16339,990

התעייה פתווז 01619.040340

למוסדות והלוואות ה8קעות 01 0114.9409.040

ההפקעות מרבל מענקי 01 03506,980603.030

תעטיה למפעלי מענקיס 01 0419,000

תעטיה אילורי פיתות 01 09
פיתות באילורי 37.390830תתרס

בירוווליס תקתת פתווז 01 109109*0

נלזמו8ה תולר להון הלואות 01 197.8103409,770

ובקורת יעוץ 01 163.1909.750

הסרט עדוד 01 171.9701,970

הלואות טל ערבויות כיסוי 01 20
תעקרה 1,000למפעלי

להתיקרויות רלרבה 01 3139,690

תעוויתי ופיתות מתקר 03239,12929,610

תעווית* ופיתות למווקר קרן 02 01317,05339.610285,975

למו:1ני ומענקים ה0קע1ת 02 04
לונעוויה וטרותס 310360מ1ז7ןי

להתיקדויות רלרבה 02 1011,760
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חדשים) שקלים (באל3י 1990 הכספים לשגת התקציב ק וזו

מותנית שיאהרשאההוצאה
אדםלהתחייבבהכנסההוצאה כח

תיירות 78

תיירות פיתווז 7846.660300
."...ם

תשתית פיתות 0117.885300

אלורית תשתית פיתות 61 019.4483007.306

כ"א הכשרת מוסדות תשתית 01 03131

הנגב פיתות 01 034.000

(מתקר תשתית פעולות 01 04
ומידע) 774875שיווק

שאן בית פרויקט 01 053.318

תיירות לשבות שיפוץ 01 08334

תיירות למפעלי סיוע 0337.040

תיירות מפעלי להקמת סיוע 03 0137.040130.437

ר7רבה 031.381

רזרבה 03 011.381

וציוד מתשב רכישת 04354

וציוד מתשב רכישת 04 01
354פרופיאלי

59ז



חדשים< ".קייס 90ק1*ב*ל3י הנסכים לשנת התקציב חוק

סוניף:

תוזבורה 79
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתוזייב

שיא
אדם כה

ה!0ז1ורה פיתות 79102.552

7,735

1ווותית תוז1ורה 1080,991

מכבת הקקעות

1טיוזות 1ז1טקית 6.909הבקעות

במיתות שנתית 10 155,5006.326

תנוו1ה וסקרי מוקדם תכנון 10 161,1401.140

וידע מווקרס תכנון 10 17269369

בדרבס מויזוות פעולות 10 181.3131.313

ציגודית לתתבורה תטתת 10 219.28310.678

בב81ס 58.82562.011הטקעות

ירומליס 10 2311.40013,090

תפה 10 249,97511,471

אוזדות עריס 10 25

תלאבי1 10 2737.45037.430

תנועו: ניהול 3.8064.149מערכות

תלא1יב מטרופולין 10 291,1401.311

ירוטלים 10 31570656

תפה 10 33570656

בזמזום ומתקדיס תכנון 10 35
1,5261.526התקתית

בתתבורה אוזדות המקעונ
1853853>תית
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תדשים< שקלים 90'15>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתתייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

תחבורה 79

853

376

338

1.434

370

95

316

39.073

833

376

376

31.183

338

1.434

370

93

316

18.333

נהיגה בשרות השקעות 10 31
ורכב

ימית תוו1ורה 13

ימאים הכוורת 13 01

תתבורתייס כלל שרותס 33

המטאורולוגיה פיתווז 33 01

ומוזקרס תכנון 33 03

צ1ודת תתבורה פיקות 33 06

ובבטוזון במל"וו ה8קעות 33 07

ומרטוב מיכון 33 11

להתקדויות רלרבה 33 13
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חדשימ< ".קלים 0'195>באל3י הכספים לשנת התקציב שק

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

: ס1;יף

כבישים 80

90.864

23,131

3.380

8.376

3.309

30.930

30.930

30.930

77.000

66.498

43.897

30.381

3.380

8.333

8.333

3.309

3,309

נביוויס פתווז 80

ונשרים כגיוויס 01

דן ובגוון במדבל כבי*יס 01 01

ובצפון בגליל בבוויס 01 03

ובגג! בדרום בבי*י0 01 04

מ8ררי במימון עבודות 04
חוץ וגורמי מממלה

מ8ררי במימון עבודות 04 01
וזוץ וגורמי ממ8לה

וגטיוזות הפקעות תיכנון 06

והפקעות תיכנון 06 01

מוזולקת לא רלרבה 08

מוחלקת לא ר7רבה 08 01
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חדשים) ".קיים 0ק19>באי3י הכספים לשנת התקציב חוק

10ו.יף:

תקשורת, 81
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

התקשורת81 מנעלי 19,496פיתות

התקשורת01 פיתות 11,353הוצאות

01 הנדסה01 פתות 3,33931493תקציב

01 עגור30 ■ידור ציוד
השידור 7,00010,499רשות

01 המשרד30 330330מיווטוב

01 456856שיפוצים40

01 אמארקאט90 מניות 343349ר3שת

01 עס53 תקשורת ר*1 בדיקת
בתפוצות יהודיות קהילות

01 לטיו"קט60 המדינה העברות
תומר

ימי03 תת הכבל 3,300השקעות

03 ימי10 התת בבבל 3,3003.600פיתווו

ר0וו031 לפיתות הלואזת
.הדואר

03 הדואר10 רקות לניתווז הלואה

הט"ווריס04 לפיתות הלוואה
השני בערוץ

04 הטדוריס10 לפיתות הלוואה
ה8ני בערוץ

לפיתות06 5,943ד7רבה

06 לפיתות10 5,943רזרבה
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תד"ים) "וקלי* 1990>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

סוניןי:

אתרות כיתות הוצאות 83
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

אתרות83 3יתווו 163.482450הוצאות

הממוולה01 במפעלי 8.370430המקוות

01 המממלתי01 300המדפיס

01 ציבוריות10 עבודות 1.3704301.700מוזלקזנ

01 המדידות11 6.7004.000מתלקת

ציבור"020 במפעלים 1.323הבקעות

02 ג*ומ"ס01 1.525גניס

0ונות04 1.997ר*קעות

04 1.997רזרבה05

04 הלואות13 למתן ן פקדו
. בבגקיס

בתגרות06 ה6קעות
ואוודות 147.343בטזזוניות

06 10ברות01 ה0קעות
ואתרות 147.345בטוזונות

תוץ07 קזד סיכוני 1.140בימות

07 ביטות01 ן בהי תנלוס
תוץ ס!זד 1.140סיכוני

בונדס08 לממ1ל הונית 3.105הלואר.

08 בונזק01 כ*מ1ל הונית 3.105הלואה

ת0תיו101 פעולות קדוס

10 פיתות01 באלורי כיתות בנ"ת
אבטלה מוכ ובא7ורי0
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חדשים< שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

יף: .110

אוזרוו; 3יתו1ז הוצאות. 83

לגנס0310 תטתת פתווו
תעטית"ס

םנטס0310 את7ל$נ

בביטיס0410 3יתווז

וביוב0310 מים במפעלי השקעות

תונתת0610 פיתווו

ת0710 וזממו ופתווז תקלאי מוזקר

לפיתווז0910 טנתת רב תוכנית
גבוהה הטבלה ולקידום
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לטנת התקציב שק

; סע.יף

ת בו וזו תשלום 84
הוצאה

מותכיח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להת.וזייב

שיא
אדם כח

ווזגווז84 13.961.020תטלוס

פניס03 10.389.400מלוות

03 לאומי01 912.000בטווז

03 מנהל03 באמצעות מלוות
המדינה 3.363.000מלוות

03 ובנקים09 אמיסיות כספ
באוצר 3.394.000קוהופקזו

03 ו07 ותזכו בתוכניות 1.881.000ה3קדה

03 בנקאיות09 הסדר מניות

03 ן10 תסבו תוכניות 1.333,400.בירת

03 ווקכון11 לתוכניות מענקים
ממל וקופות

03 נות13 181 הפקדות 171,000מלוות

03 343,000ר7רבה30

תוץ04 3,975.630מלוות

04 והפוזות01 העצמאות 499.560מלוות

04 ניחומים03 בי ממוסדות 94.743מלוות

04 1ינממ*לת"ס09 647,971מלוות

04 ובזול07 בארץ מבנקים 1,310.096מלוות

04 0ונים09 מלוות

04 63,390רזרבה30
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תד".יס< ".קליע 90?1>באל3י הכספים לטנת התקציב חוק

שיא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

ס0.יף:

תקציבי וזויר ן הו 85

238
6331

338

338

תקצג ווו'לד הון 83

תקצגי לו ווו הון 01

תקציבי ווולר הון 01 01

מ0ו1וא למל"וז וחלו הון 01 03
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שניה תוספת
1990 הכספים לשנת עסקיים מפעלים תקציב הצעת

חדשים) שקלים (אלפי

כח שיא
אדם

הרשאה
להתחייב

הכנסה
הוצאה

שניה תוספת ריכוז

822.5

148.0

134.0
4.5
13.0

523.0

388,587
3333333

350,015

38,572

973,814

29,230
295,040
13,939
6,333
71,218
167,054
391,000

973,814
3355553

29,230
295,040
13,939
6,333
71,218
167,054
391,000

.כ הכנסותסר
53333333333

האוצרמפעלי89
השיכוןמפעלי90
ן91 ו דהלפריוןהמכ ו העב
י95 פונמל
התקשורתמשרד96
נ97 ו הסחרחשב הממשלתיות
ישראלמקרקעימנהל98

הוצאותסה"כ

האוצרמפעלי89
השיכוןמפעלי90
ן91 ו ןהמכ ו העבודהלפרי
י95 פונמל
התקשורתמשרד96
הסחר97 הממשלתיחשבונות

ישראל מקרקעי מנהל 98
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חזשינז) שקליס (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב תוק

סוניף:

האוצר מ3וו.לי 89
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתתייב

שיא
אדם בוז

האוצר89 מטרד 29.230148ממ1ל*

הממ8לתי03 29.230148המדפיס

03 01444 148הנהלה

03 021572 אמרכלות

03 033063 ומ0ק אספקה טדותי

03 04491 ותבנון ז5וס טרומי

03 ותמחיר03 וומבונוונ כספס
403

03 *ו1רות06 3.270בטתונוולהוצאות

03 עקיפות07 2.886בטזוונותהוצאות

03 ימרות08 הוצאות 2.273בלליות

03 עקיפות09 2.037נללותהוצאות

רמלה 273הד03ות

03 י>רות10 273רמלההוצאות

03 עקיגוונ11 82רמלההוצאות

חוץ 9.218עגודומ

03 יהירות12 ך.1צא1ת .ו7ו'> 8,180ע

03 עקיפות13 .וווץהוצאות 1.038ע

63 ומלאי14 מווסנסקניות
יטירות 8.240הוצאות

03 ומלאי13 מחקנסקגות
עקיפות 1.761הוצאזת

03 המדינה16 לאוצר ר1ת

03 לאוצר17 ובקעות ה!ו7ר
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תדשים) שקליים (באלפי 1990 הכספים ל81נת התקציב ק וזו

שיא
אדס כה

הרשאה
להוגוזייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סע.יף:

האוצר מפועלי 89

()

100

450

1.630

250

םזת ה!ז7ר 03 18

31תות רהל תקציג ה8וט1 03 19

ר7ר1ה 03 30

מדף למוזסן העגדה 03 31

כללית רזרבה 03 30
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וזדשים< ".קלים 0'195>באל3י הכספים לשנת התקציב חוק

: ס11.יף

האוצר מ3ו1.לי 89
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כת

הממוגלתי המדפיס הכנסות 8939.330

הממ/1לת המדפיס הכנסות 7339.330

מכירות 7337.130

יצור אגפ 73 049.700

וזוץ 10ודות 73 039.000

מדך לוסוסן העברה 73 06>< 1.630

ממוזסניס יציאות 73 0710.060

מורקה מלאי הגדלת 73

מורשה מלאי הגדלת 73 01

מרי1ית הכנסות 7430

מריבית הכנסות 74 0150

מונות הכנסות 7330.

מונות הכנסות 73 0130

וזיבס סגירת 763.000

וויביס סגירת 76 013,000

תו7ר הון 80

וזולר הון 80 01

'

ו7ו



תדשים< ".קלים 1990>0>ל3י הספים לשנת התקציב. תוק

: ס11.יף

וטכון מפועלי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
ב י י להונה

שיא
אדם בח

8יבון מפעלי הוצאות 90395.040

כפרית בניה 3343.890

 כפרית גניה 33
ןזדטר, 34.333תוכנית

ופתווז בניה פעולות 33 11
ווד#יס 11.47031.603בי8ו1יס

מ8ותו1ות פיתות פעולות 33 173.1613.448

במומבים ופיתות בניה 33 33
קטנים 3.1603.999וי1ובס

ודחוות לנכונות תשתית 33 35
וצרקסס דרוזים 1.3333.874בקוביס

תוץ פיקות 33 483.9643.477

תוץ תכנון 33 504.3187.068

 כפרית בניה 36
המ0כית 18.365תוכנית

תוכנית כפרית בניה 36 10
18.363הנמכית

אתניות פעולות 43193.440

 ארציות פעולזת 45
ודד0ה 133.413תוכנית

דירות 8ל וטיקוס בניה 45 10
3.0333.763ומבנים

נ"ר דירות 570 רב8ת 45 1130.19736.138

דיור יתדות 300 רכיקת 45 15
אתופיה עולי עבור 41.43341.433נ"ר

ז 72



חדשים) שקלים (באלפי 1990 המזכים לשנת התקציב ק תו

: ס".יף

שכון מ3ונלי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לרכישת התחינות 43 35
ה3ר0 בסקטור 393.%וז"ד

גניה למטרות פנויים 45 305,7656.814

מדאט פיתות 43 4040,36974.699

ות*תית פיתווו פסולות 43 50
בדואים 4,1866.507בריכוז

וו3רו1י רלבית תטלומי 43 63
517570הצמדה

פתווז תקציב ה9מם31ות 45 65
רגיל 10,815בתקציב

ןןוץ פיקדון 45 686,5897,373

וחשה תבנית  וזוץ ן תבנו 45 7030,63034,770

 ארציות פעולות 46
המשבית 41,028תוכנית

המשכית תוכנית 46 1033* 898

תבנית  מוץ תיכנון 46 13
5,130המטנית

פרויקטים סגירת 607,410

םויקטיס סגירת 60 087.410

ממוינות גלתי הכנסות 6333.800

ממוינות בלתי הכנסות 63 0833.800

במעבר קגלנס וז0בונות 6538.500

במע1ד קבלנים תשבונות 65 0838,500
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וזדשינז) שקלים (באלפי 1990 הכספים כשנת התקציב ק תו

ס0.י1י:

שכון מ3ע.לי 90
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

ט1יא
אדם כ1ז

90 ןי 8ובו מפעל 395.040הבנסות

כםת75 1ניה 3.394הכנסות

75 דירות10 ממכירת הבנסות
מנהלי 68רכומ

75 הוצאות14 מהוולד הבנסות
עצמית לבניה 1.368פיתות

75 בתי160 מהעגדת הבנסות
34למתטביס

75 מונים33 מגורמים 1.834הבנסות

ארציות85 62.193הכנסזת

85 זירות10 ממכירת הבנסות
מנהל 6.840רבו*

85 הוצאות21 מהתלר הכנסות
מראקו 30.862פיתווו

85 נ"ר22 דירות ממכירת הכנסות
ן הגינות 1.482למוורד

85 מונות28 1.607הבנסות

85 מקרקע30 ממנהל הכנסות
5,993■אל

85 קרקעות37 מ0ווק 13.680הכנסות

85 מדירות40 זירה מ8כר הכנסה
המנהל 11.738הרבו*

י8י97 86.344הבנסות

97 להע.נרת15 מהלואות הכנסה
(9) למתיי18יס 7.935בתים

97 לרבי*181 מהלואות הכנסות
(■) מנהלי רבוט 9.644דירות

ז 74



חדשינו) שקלינו (באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוו.יף:

ן שבו מ03.לי 90

לאכיוס1997 מהלוואות הבנסה
(ט) 3.643בטבירות

יוו"ד3097 300 מהעברת הבנ0ה
.(0) 66.120לטכירות

מימון98 3143.210ע1ל1ת

ל1נה1098 גנ"ס 91.910מימון

במעבר3098 קבלנס 38.500תטבונות

ממוינות3398 בלתי 33.800הכנסות

ג=

ו 71



תדשים< שקלים 1990>באל9י הכספים לשנת התקציב לו תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותגיה הוצאה
בהכנסה הוצאה

. סוגיףי

העבודה ל3ריון המכון 91

134

134

30

46.5

39

6.9

13

14

13.939

13.939

לפדיון המכון הוצאות 91
והייצור העבודה

לפירון נ3ון 01

כדיון ווקר מידע המט! 0111
מרבןיס 3.891.ירוקים

ומחקר1601 יעוץ 3.884יוזידזת

הדרכה3101 מרב'ל 3,709יוויזק

מקוד3301 ל**ווק הנסזלקה
996ןצרבנות

לתע0יה3301 לסיוע המתלקה
1.004לעירה

מידע3401 למערםנ המרכ7
1.899ולע.נ.א.

ו 76



יורשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב וווק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותני הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוו,יף

העבודה ל3ריון המכון 91

13.939

13.939

3.843

1.304

1.333

1.093

3.935

3.630

לפריון המנון הכנסות 91
והיצור העבודה

לפריון מבון 71

ויעוץ מתקר יתידות 71 03

הדרכה מרב7 יווידות 71 03

מסוזד לקווק המוולקה 71 04
וצרכנות

לתעטה לסיע המוזלקה 71 03
לעירה

מידע למערכות המרבל 71 06
ולע.נ.א.

אמרות הכנסות 71 08
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וזדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתוזייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוניף:

ישראל רכבת 93

ווראל רכבת 93
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חדשים) וטקלים (באל3י 0ק19 הכספים לשנת התקציב ת1ק

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

. ס0.יף

חדרה ונמל י3ו נמל 93

4.3

1

1

3.3

3.3

6.333

3/733

ורודה וגמל יפו נמל 93

י3ו01 נמל 3,380הוצאזת

01 מרכז"ס17 40טרות*0

01 1,393אמרכלות19

01 ימ"ות33 343ע1ודות

01 לאוצר33 83הועדה

01 י1מ1יות34 370אבודות

01 לכיתווז33 330רזדגה

ודודה03 נמל 3.733הוצאות

תדדה נמל הוצאזת 03 01

ו 79



חדשים< ".קלי* 0י$'$1>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוו.יף:

הדרה ונמל יפו נמל 95

6,333

21580

2.530

3,753

3,753

י3ו גמל הכנסות 93
ודודה ונמל

יפו נמל הכנסות 71

יפו נמל הכנסות 71 01

תדדה נמל הכנסות 72

וחדה נמל הכנסות 72 05
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חד'"ים< "קלי* 0ק'$1>ב*ל3י הכספים לשנת התקציב ת1ק

: 9(1.יף

התקשורת משרד 96
צ*ר. הו

מותכיח הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

תקשורת96 ממ1ל 71.31813הוצאות

הדואר03 66.7434בנק

03 1694טם17

03 מבל"ס18 476טדותס

03 א1ודס20 ודובות

03 לציבור37 ריבית 4.100תשלומי

03 הדואר30 לרקות תטלומם
אטנב פעולות 63.000בגין

03 יות90 השתתפו

לתמ1ול13 3,059הלרבה

13 יעודית40 40ה7רבה

13 כהתלךות30 3.014רזרבה

13 ל6008 3רלרבה

13 בו^נסות70 מותנת רלרבה

תומו16 פרוייקט 3,3399מנהלת

16 3769טם10

16 137רבב14

16 ושירותים13 1.836א!ז7קר.

33רזרבה17

17 תמ1ולת16 43רלרבה

17 לקבר18 10רלרבה



וזד".ים< ".קלים 0?'15>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדנז כת

הרשאה
להתתיי'ב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

: סוו.יף

התקשורת. משרד 96

71.2*6

68.804

68.804

3.414

2.414

2.414

התקטורת מ3עלי הבנסזת 96

הדואר 1נק הכנסות 77

וריגת קונות עמלות 77 01

תומד 3רויל,ט הכנסות 82

תוג0 טו"קט הכנסות 82

תומר כדוקט הכנסות 83 01
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חדשים< ".קלי* 0ק?1>באל3י הכספים לטנת התקציב ק תו

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה צאר. הז

ף: י סע.

הממשלתי הסתר חשבונות 97

167.054

131.136

141,737

9.389

15.938

15.938

10וד תשבונות הוצאות 97
נ>מ0לת"0

המסחרי ן תושבו הוצאות 10
>מ7ון<

תיטה 10 01

קנוא בומ 10 05

הוגלת נטור הפרט 13
גרעיגס

הובלת מזר הפרש 13 14
גח1יניס
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וזדשים) שקלים (באלפ:י 1990 הכעכים לשנת התקציב ק תו

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהככסה הוצאה

ס^יף:

הממשלתי הסחר חשבונות 97

סדר97 1ת11ונות הכנסות
ס 167.054ממ8לת

סתורות71 ממכירת 114.674הכנסות

71 114.674וזטה01

71 קפוא03 בוור

מהטלס73 36.452הכנסות

73 27.063תיטה01

73 קפוא03 9.389ב0ד

למימון74 הכנסות
גמלא 0ינוי

74 תיטה01

74 ק13א02 ב6ר

הו1לת75 מזיר הפרק
15.938גרעניס

15.938
הו1לת מוזיר הפד8י 75 14

גרענס
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וזדשים) שקלים (באלפי 1990 הכספים לשנת התקציב חוק

: סעיף

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחיזיב

שיא
אדם כח

מקרקע מנהל הוצאות 98
391.000533טדאל

בלל פעולה תוזוס 0134.971533

31.665533טם

רא8ת לטבה 01 0187034

עירונית קרקע שימוט 01 033186

תקלאת קרקע וורמוט 01 033186

מקרקעין וו11ו0 בעלות 01 043547

ופרוגרמות תכנון 01 0540011

וטלטה מידע 01 061,70940

ווזשבונות כ30י0 01 0798037

תלאבב מוזו7 01 083.174.60

אמרכלות 01 093.06417

ן צפו מוזו7 01 103.95481.5

תי3ה מוזו7 01 113,34663

המרבל מתו7 01 133.84478.5

רוגןלס 7 מתו 01 133,311■'61

דרוס מוזו7 01 141.53343

ואמרבללוג נהל 13.3064.363מ

נהל מי 01 153.795

אמרכלות הוצאזונ 01 169,395

תי3ה מתו7 דיור 01 171.1164.363

מקרקעין ניהול 02 .%.355
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וזדשינו) שקלים (באל3י סק'$1 הכספים לטנת התקציב ק תו

: סעיף

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כה

כלליות הוצאות 02 013.755

דיור נכסי ואוולקת ניהול 02 0221.671

ומדידות מיפוי 02 112.433

נמקדיס לנמזי אפוטרופוס 02 211.128

(מיכון) מידע מרותי 02 315.3041.600

קרקע על ממירה פעולות 02 414.064

"ם ופינו ונמנית תכנון 03
פיתות 82.852לצרכי

2.5101.841תכנון

וסלךיס כללי תכנון 03 01277277

ומתאר אב תוכניות 03 02250300

י0נות מפורטות תוכניות 03 03950

תזקות  מפורטות תוכניות 03 041.0331/264

12.8901,769תוותית

אתרס פיתחו 03 11349

ווברות באמצעות פיתות 03 147,7411,769

עירוני פיתות 03 154.800

פיתות לצרכי 0טתס 42.50529.000פינו

7ומיס פינו"ס 03 2216.4358.000

וווטפיס פינו"ס 03 2324.82521.000

פינו"ס קידוס 03 241.245

והתזריס 24,947העברות
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תדשים< ".קלים 0'195>באל3י הכספים לשנת התקציב ק תו

: 9)1.דף

ישראל מקרקורי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

וטונות הת7ריס 03 31619

הסבתה היטל תמורת 03 3334,338

במקרקעין זבויות רכי8ת 0416.330

7.033הפקעות

"דומות הפקעות 04 011.556

הפקעות בעז פיצויים 04 03
3.664קודמות

האפוטרופוס וזוב ר,1ז7ר 04 03
1 מקרקעי רבטת תוק 3.805ובצוע

9.195דביקות

רכי8ות 04 139,195

רלרבה 057,703

רזרבה 05 017.703

מיווחס ת8לומי0 08
בעלויות 310,900ל3

לאוצר והעברות הלוואות
131.100המזינה

רשות מקרקעי הלוואות 08 01
74.100הפיתווז

המזינה מקרקעי העברות 08 0357.000

לי8דאל קימת לקרן העברות 08 0579.800
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חדשים) שקלים >באל3י 1990 הכספים לוטנת התקציב חוק

סוניף:

ישראל מקרקעי מנהל 98
הוצאה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מקרקעי98 נהל מי הכנסות
391.000יווראל

מונפות72 149,909הכנסות

72 נכסים01 מה8כרת 35,934הכנסות

72 מנת"ס11 וזכירה 78,377דמ

72 הסכמה16 19,365דמי

72 מונות21 24,968הכנסות

73 לנכסי23 האפוטרופוס הכנסות
1,365ניפקדס

הון73 341,091הכנסות

73 היתר01 7,068דמי

ודתה מגניה חבירה 111,785דמי

73 מבניה12 מהוונים וזכירה דמ
מ0ב"0 בהמלצת תברות 47,880ע"י

73 מהוונים13 וזכירה דמי
במברליס קרקע 63,905מהקצאת

אוזרות הון 108,558הכנסות

73 אוזרים14 מהוונים וזכירה 65,094דמ

73 מקרקעין15 43,180מבירת

73 מונות31 1,384הכנסות

73 מפרויקטים33 13,680הכנסות
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חדשים) שקלינו (באלפי 90ק1 הפכים לשנת התקציב ק 111

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סוגיף:

ישראל לבנק חובות 99

1.710.000

833.000

833.000

' 833.000

853.000

יומאול לבנק ווו1ות הת7ר 99

קרן 01

קרן 01 01

ריבית 03

ר1ית 03 01

139



שלישית תוספת
מיוחדים עודפים רשימת

הפנים משרד 06

במחוזות תכנון שרותי

אוטומטיים נתונים עבוד

חאפוטרופוט) (עזבונות תקציבי תכנון
נזקים) בעד (פצוי אמרכלות

חנכה לרווחת שיפוצים

בעוור וטיפול שיקום

צמ"ה) (קרן למבוגרים קורסים

במפגר קהילתי טיפול
נטישה) מניעת למעונות, (תרומות ביתי חוץ טיפול

והוצאות) (שיפוצים למפגרים מעונות

חומרים) (קניות וטיפול חינון
(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

סיעוד) חוק  ביתית (עזרה בזקן קהילתי טיפול

לבודדים תמיכות  ערר ועדת

לנערים) (מפעלים במצוקה נוער

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

060510

המשטרה משיד 07

070223

והרווחה העבודה משרד

רגיל תסציב
230111

230119

230623

230662

230711

230855

230856

230870

230871

231025

231026

231038

231042

231043

231063

231164

231166

231171

23

ז 90



פיתוח תקציב 64

במעונות שיפוצים 640504

החקלאותמשרד

רגילתקציב33

550111
330505
550506

פיתוחתקציב72

הראשי הםדען בהכוונת פרויקטים
רביד ועדת החלטת  למושבים סיוע

החקלאי לםגזר סיוע

רביד ועדת לפי חובות למחיקת מענקים 720120

לישובים מרוכז ניהול 720503

והתשתית האנרגיה משרד 34

דלק מוצרי למחירי המסלקה חשבונות 341501

התעשיה פתוח 76

תמירים חוב שטרי רכישת 760101

אבטלה למוקדי סיוע קרן 760115

שונות הוצא2ח_(£ירווח 35

חסםוח ופיתוח חקלאי מחקר 85100701

שמיר יצחק
האוצר שר

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

ו9ו


