
חוק התקציב (53©' 2) לשנת הכספים 990ו, התש3"א990וי

,1990 הכספים לשנת התקציב חוק פי על להוציאם רשאית שהממשלה הסכומים על נוסף .1

של נוסף סכום להוציא ,1990 הכספים בשנת היא, רשאית העיקרי), החוק  (להלן י התש"ן1990
חדשים. שקלים אלפי 1,900,584

סכום יווסף להתחייב", "הרשאה הנקרא השלישי בטור העיקרי, לחוק הראשונה בתוספת .2
תהיה ולתכניות פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי זה סכום חלוקת חדשים; שקלים אלפי 297,170 של

בתוספת. האמור בטור כמפורט

בטור שיכון", "מפעלי 90 תקציב בסעיף העיקרי, לחוק השניה בתוספת השני בחלק .3
הנקרא השלישי ובטור חדשים, שקלים אלפי 73,000 של סכום יווסף "הוצאה", הנקרא הראשון

חדשים. שקלים אלפי 1,222,000 של סכום יווסף להתחייב" "הרשאה

.3 עד 1 סעיפים לפי המשרות ומספרי הסכומים על גם יחולו העיקרי החוק הוראות .4

במקום ,1989 הכספים לשנת 48.01.57 תקציב בסעיף העיקרי, לחוק 9 בסעיף (א) .5
וקידום הציוני הרעיון לביסוס "העמותה יבוא בישראל" הליברלי הרעיון לביסוס "העמותה

מדיני".

 22 תקציב בסעיף העיקרי, לחוק הראשונה בתוספת (ב)

 15 פעולה בתחום (1)

יבוא ספרד" יהדות למורשת .תורני לחינוך "המרכז במקום ,01 בתכנית (א)
המזרח"; יהדות למורשת תורני לחינוך "המרכז

מדרש "בית יבוא עובדיה" חזון להוראה מדרש "בית במקום ,03 בתכנית (ב)
עובדיה""; "חזון ודיינים רבנים להכשרת

יבוא שריים" עזרה הרב ע"ש ירושלים "ישיבת במקום ,04 בתכנית (ג)
ירושלים"; יוסף פורת מדרש ישיבת "אגודת

הדתית האשה תנועת  "אמונה יבוא "אמונה" במקום ,19 בתכנית (ד)
לאומית";

תורנית"; רוחנית להדרכה  "הדר"ת יבוא "הדר"ת" במקום ,21 בתכנית (ה)

דתית"; לציונות המרכז  "מעלה יבוא "מעלה" במקום ,24 בתכנית (ו)

ורוח"; ודעת "חכמה יבוא ודעת" "חכמה במקום ,29 בתכנית (ז)

"מרכזים יבוא רוחניים" קהילתיים "מרכזים במקום ,30 בתכנית (ח)
ברק"; בני ישראל אהבת  רוחניים קהילתיים

 יעקב אור "מוסדות יבוא זרוע" אור יעקב "אור במקום ,35 בתכנית (ט)
ישראל"; בארץ זרוע אור

לבעלי מכון ישראל "תורת יבוא ישראל" "תורת במקום ,38 בתכנית (י)
בגליל"; תשובה .

באב י' מיום 2010 חוק כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1990 ביולי 24) החש"ן באב בי ביום בכנסת נתקבל .

.271 עמ' ,(1990 באוגוסט 1) התש"ן
.11 עמ' התש"ן, ח"ת 1
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לבני מילגות קרן עידוד יד "מפעל יבוא עידוד" "יד במקום ,39 בתכנית (יא)
תורה":

ישיבה "מוסדות יבוא ירושלים" זוהיל "מוסדות במקום ,44 בתכנית (יכ)
מרדכי""; "בית זוועהיל תורה ותלמוד

נגב"; אורה "קרן יבוא אורה" ''קרן במקום ,48 בתכנית (יג)

""דובשי" יבוא "דובשי" המערב יהדות לחקר "מכון במקום ,50 בתכנית (יד)
ישנים)"; שפתי (דובב

לתורה העולמי "המרכז יבוא בעלז" "מוסדות במקום ,52 בתכנית (טו)
בעלז"; וחסידות

לזכר יצחק" ""נר יבוא ירושלים"  יצחק "נר במקום ,56 בתכנית (טז)
זיע"א"; אבוחצירא יצחק רבי המערבי נר הגאון

 החיים "זוהר יבוא ירושלים" החיים זוהר "ישיבת במקום ,57 בתכנית (יז)
זצ"ל"; זוהר חיים ר' הרה"ג ע"ש

תורה "ישיבת יבוא ת"א"  והוראה "תורה במקום ,58 בתכנית (יח)
והוראה";

חברון אור "ישיבת יבוא ארבע" קרית חברון "אור במקום ,61 בתכנית (יט)
זצ"ל"; דיין שמעון הרה"ג ע"ש חברון שמעון שם עמותת ידי שעל

ר' ע"ש יוסף אור "מרכז יבוא ירושלים" יוסף "אור במקום ,63 בתכנית (כ)
ז"ל"; יוזל יוסף

"חיי "עמותת יבוא רמלה"  עולם" חיי "אגודת במקום ,65 בתכנית (כא)
רמלה"; יעקב" "אביר הילולות לארגון עולם

"אוהל וכולל "ישיבה יבוא רמלה"  יצחק "אוהל כמקום ,66 בתכנית (כב)
רמלה"; ודיינים רבנים להכשרת להוראה מדרש בית יצחק"

לדוד" משכיל ""כולל יבוא אשדוד"  לדוד "משכיל במקום ,67 בתכנית (כג)
זצוק"ל"; אבוחצירא דוד רבי האדמור עט"ר ע"ש 

יעקב אביר "משכנות ייבוא נהריה"  יעקב "אביר במקום ,68 בתכנית (כד)
נהריה";

יעקב תפארת "כולל יבוא יבנה"  יעקב "תפארת במקום ,69 בתכנית (כה)
יבנה";

מיוחד לחינוך החרדי "המרכז יבוא השם" "לימודי במקום ,78 בתכנית (כו)
ה'". לימודי

עמוסי" הרב כתבי ופרסום להוצאה אחים "אגודת במקום ,80 בתכנית (כז)
עומסי"; הרב כתבי ופרסום להוצאה אחים "אגודת יבוא

"מפעל יבוא ירושלים"  יוסף חסדי  חסד "מפעלי במקום ,82 בתכנית (כח)
זצ"ל"; דויטש אליהו יוסף רבנו ע"ש יוסף חסדי וחסד לצדקה מרכזי

יעקב אביר "משכנות יבוא נהריה"  יעקב "אביר במקום ,84 בתכנית (כט)
נהריה";
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 לדוד'' משכיל ""כולל יבוא אשדוד"  לדוד "משכיל במקום ,85 בתכנית (ל)
זצוק"ל": אבוחצירא דוד רבי האדמור עט"ר ע"ש

"אוהל וכולל "ישיבה יבוא רמלה''  יצחק "אוהל במקום ,86 בתכנית (לא)
ודיינים": רבנים להכשרת להוראה מדרש בית יצחק"

"זוהר יבוא ירושלים"  החיים זוהר "ישיבת במקום ,87 בתכנית (לב)
זצ"ל"; זוהר חיים ר' הרה"ג ע"ש  החיים

לזכר יצחק" ""נר יבוא ירושלים"  יצחק "נר במקום ,89 בתכנית (לג)
זיע"א"; אבוחצירא יצחק רבי המערבי נר הגאון

ישיבת "אגודת יבוא ירושלים"  סטולין "קרלין במקום ,90 בתכנית (לד)
התבשיל": ובית וישראל אהרון בית סטולין קרלין

יבוא חברון"  יהודית לתודעה מרכז "קוממיות במקום ,97 בתכנית (לה)
ולאומיותו"; ישראל לתודעת מרכז  "לקוממיות

 16 פעולה בתחום (2)

תורה "שערי יבוא ים"  תורה שערי ''מוסדות במקום ,07 בתכנית (א)
"בחר"": בביה"כ

יעקב תפארת "כולל יבוא יבנה"  יעקב "תפארת במקום ,10 בתכנית (ב)
יבנה";

והוראה"; תורה "ישיבת יבוא ת"א"  והוראה ''תורה במקום ,16 בתכנית (ג)

"חיי "עמותת יבוא רמלה"  עולם" חיי ""אגודת במקום ,18 בתכנית (ד)
רמלה"; יעקב" "אביר הילולות לארגון עולם"

ר' ע"ש יוסף אור "מרכז יבוא ירושלים"  יוסף "אור במקום ,26 בתכנית (ה)
ז''ל''; יוזל יוסף

חורב ספר בית "חוג יבוא ירושלים"  חורב "ישיבת במקום ,29 בתכנית (ו)
ירושלים";

יבוא ים" ההלכה לבעיות לטכנולוגיה מדעי "מכון במקום ,34 בתכנית (ז)
התורה לשמירת הנוגעות שאלות לבירור הלכה לבעיות טכנולוגי מדעי "מכון

זמננו''; בחברת הציבוריים ובשירותים בתעשייה

חיים טל אטיניא "ישיבת יבוא אנטיניא" "ישיבת במקום ,48 בתכנית (ח)
פלדמן"; ומינקה אריה יוסף בית ישי ונפש

חתם "חוג יבוא תקוה" פתח חתםסופר חוג "ת"ת במקום ,49 בתכנית (ט)
תקוה"; פתח סופר

שיעורי להפקת מכון  הדף "קול יבוא הדף" "קול במקום ,51 בתכנית (י)
מוקלטים"; תורה

דימונה"; לחינוך "מרכז יבוא דימונה" יעקב "גאון במקום ,55 בתכנית (יא)

 אברהם "דרכי יבוא ברק" בני  אברהם "ברכת במקום ,59 בתכנית (יב)
ברק: בני

טשכנוב"; "מוסדות יבוא "צכנוב" במקום ,62 בתכנית (יג)
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שעלבים"; "ישיבת יבוא "שעלבים" במקום ,63 בתכנית (יד)

ר' שם על חינוכי מרכז בנימין, "יד יבוא בנימין" "יד במקום ,64 בתכנית (טו)
ז"ל", מינץ בנימין

מוסדות למען "איחוד יבוא גור" מוסדות "אחוד במקום ,70 בתכנית (טז)
ישראל"; בארץ גור חסידי של התורה

נוער תנועת  ישראל "נר יבוא ישראל" "נר במקום ,71 בתכנית (יז)
ארצית";

גור": חסידי של אבות "חסדי יבוא אבות" "חסדי במקום ,72 בתכנית (יח)

ירושלים": בנים שובו "אגודת יבוא בנים" "שובו במקום ,73 בתכנית (יט)

ויז'ניץ סערט "מוסדות יבוא ויז'ניץ" סרט "מוסדות במקום ,75 בתכנית (כ)

בארה"ק";
"זכרון יבוא ירושלים" אליהו זכרון "ישיבת במקום ,93 בתכנית (כא)

החברתי": הפער לגשר מפעלים  אליהו

בית ישראל "נר יבוא ברק" בני  ישראל "נר במקום ,96 בתכנית (כב)
מצטיינים"; לצעירים אולפנא

 17 פעולה בתחום (3)

חסדי וחסד לצדקה מרכזי "מפעל יבוא יוסף" "חסידי במקום ,17 בתכנית (א)
זצ"ל": דויטש אליהו יוסף רבנו ע"ש יוסף

ציון"; הדר תורה "תלמוד יבוא ציון" הדר "ת"ת במקום ,18 בתכנית (ב)

חיים מאור "קריות יבוא צפת" חיים מאור "קרית במקום ,24 בתכנית (ג)
צפת"; ירושלים בישראל

למכון "מרכז יבוא ופיתוח" סיוע יעקב בית "מרכז במקום ,28 בתכנית (ד)
ופיתוח"; סיוע למורות יעקב בית

ברק"; בני יהושע "חלקת יבוא יהושע" "חלקת במקום ,31 בתכנית (ה)

הגר"ז "ישיבת יבוא ירושלים" בענגיס הרב "ישיבת במקום ,32 בתכנית (ו)
ירושלים"; בענגיס

סערט "מוסדות יבוא חיפה" ויז'ניץ סערט "מוסדות במקום ,34 בתכנית (ז)
בארה"ק"; ויז'ניץ

 יעקב אור "מוסדות יבוא זרוע" אור  יעקב "אור במקום ,39 בתכנית (ח)
ישראל"; בארץ זרוע אור

מיוחד לחינוך החרדי "המרכז יבוא השם" "לימודי במקום ,40 בתכנית (ט)
ה'"; לימודי

ישיבת "אגודת יבוא ירושלים"  סטולין "קרלין במקום ,41 בתכנית (י)
התבשיל"; ובית וישראל אהרון בית סטולין קרלין

מוסדות למען "אחוד יבוא גור" מוסדות "איחוד במקום ,42 בתכנית (יא)
ישראל". בארץ גור חסידי של התורה
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סערט "מוסדות יבוא ויזיניץ" סערט "מוסדות במקום ,43 בתכנית (יב)
בארה"ק"; ויז'ניץ

חסדי וחסד לצדקה מרכזי "מפעל יבוא יוסף" "חסידי במקום ,44 בתכנית (יג)
זצ"ל"; דויטש אליהו יוסף רבנו ע"ש יוסף

לבני מילגות קרן עידוד יד "מפעלי יבוא עידוד" "יד במקום ,46 בתכנית (יד)
תורה".

מצטברות תכניות להוסיף באות  זהים ששמותיהן העיקרי לחוק הראשונה בתוספת 22 תקציב סעיף תכניות .6
מזו. זו לגרוע ולא זו על זו

חיק תיקיו יבוא: 49 סעיף אחרי התשמ"ה21985, התקציב, יסודות בחוק .7
התקציב יסודות

יחולו בכנסת שנתקבל כפי תקציב חוק של בנוסח טעות תיקון על 49א. טעות "תיקון
ובלבד התש"ח31948, והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף הוראות
זה לענין נחוצה תהיה האמור לסעיף (ב) קטן סעיף לפי המשפטים שר שהצעת

החוק." בהצעת כבר שנפלה טעות לגבי רק

תחילה העיקרי. החוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו .8

.60 עמי התשמ''ח, סייח י
.42 עמי התשכ"ט, ס"ח :1 עמי ,1 תוסי התש"ח, ע"ר 1
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1990 הכספים לשנת נוסף תקציב

חדשים) שקלים (אלפי

כוו שיא הרשאה נוסף תקציב הראשונה התוספת ריכויז
אדם להתחייב

297.170 1.900.584 כללי סה"כ

1,716,584 ' רגיל תקציב אי: חלק
297.170 184,000 הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק

1,716,584 רגילה הוצאה י: א חלק

12,581

51
512
204

1,629
452

4.137
937
998
18
49

3.389
84
121

78.946

78.946

2,579

ומנהל ממשל

נה01 המזי נשיא
כנסת02
הממשלה04 ראש משרד
האוצר05 משרד
הפנים06 משרד
המשטרה07 משרד
המשפטים08 משרד
החוץ09 משרד
והתכנון10 הכלכלה משרד
ינה11 המד מבקר משרד
שונות13 הוצאות
והפיתוח19 המדע משרד
הסביבה26 לאיכות משרד

ן בטחו
= ====

הבטחון15 משרד

מקומיות18 רשויות



1990 הכספים לשנת נוסף תקציב

חדשים) שקלים (אלפי

כח שיא
אדם

הרשאה
להתחייב

נוסף תקציב הראשונה התוספת ז יכו ר

48.0 307.317 חברה שרותי

48.0

102.605
15.274
6,474
23.574
60,000
2,264
900

326.050

60,000

והתרבות החינוך משרד 20
גבוהה השכלה 21

דתות לענייני המשרד 22
והרווחה העבודה משרד 23
לאומי לביטוח העברות 27

הבריאות משרד 24
והשיכון הבינוי משרד 29
עליה לקליטת המשרד 30

מצרכי במחירי תמיכות 32
י חקלאי וביצור יסוד

48.0

48.0

ומשק 2.577כלכלה

החקלאות33 1.199משרד
והתשתית34 האנרגיה 114משרדד
והמסחר36 התעשיה 508משרד
>רות37 התי 171משרד
התקשורת39 108משרד
התחבורה40 385משרד
המדידות43 92אגף

1.505.950רזרבות

כללית47 207.950רזרבה
עליה48 לקליטת 1,298,000רזרבה
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1990 הכספים לשנת נוסף תקציב
= = ;;=: = = = = = = =: = := = = = := = = = = = = = := = =

חדשים) שקלים (אלפי

הרשאה נוסף תקציב הראשונה התוספת ריכויז
להתחייב

297,170 184,000 הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק

297,170 184,000 פיתוח תקציב

ו

11

297,170 114,000 חברה בשרותי השקעות

37,170 14.000 חינוך 60
260,000 100,000 שיכון 70

70,000 משק בענפי השקעות

30,000 מים מפעלי 73
40,000 כבישים 80



1990 הכספים לשנת נוסף תקציב
ים עסקי מפעלים

חדשים) שקלים (אלפי

הרשאה
להתחייב

הוצאה הכנסה
נוספת

שניה תוספת ריכ.(1

73.000

73.000

הכנסות סה"כ

השיכון מפעלי 90

1.222.000 73,000 הוצאות סה"כ

1.222.000 73.000 השיכון מפעלי 90

12



1990 לשנת נוספים ומילוות תקבולים

חדשים) שקלים (אלפי
5:5:3נב = 5:: = = ג= = = :: = ::== = ::ננ353:

נוסף תקציב

1.900.584 כללי סה"כ .1

1,716.584 שוטפים תקבולים איי: חלק
184,000 הון וחשבון ממלוות תקבולים בי: חלק

1.716.584 שוטפים תקבולים י: א חלק

600,000 חובה ותשלומי מסים

300,000 ורכוש הכנסה מסי

60,000 פיננסיים ומוסדות מלכדים על מוסף ערך מס 002
10,600 שבח מס 003
190,000 רכישה מס 004
40.000 רכוש מס 005

300,000 הוצאה מסי

280,000 בטחוני יבוא על מע"מ כולל מע"מ 012
20,000 אחרים ורשיונות אגרות 025

1,116.584 בי מחלק העברה

13



184 ,000 הון וחשבון ממילוות תקבולים י: ב חלק

3,584 הממשלה והלוואות השקעות הח?ר

==========

3.584 >שראל מקרקע> נהל ממי הכנסה 063

832,000 הון הכנסות

832,000 חברות ממכ>ית הכנסה 075

1.552,632 מחו"ל ומענקים מ>לוות

1.552,632 אחרות הלוואות 908

1,087,632 הוצאות למימון >שראל מבנק מקדמה 093

1.116.584 א1 לחלק העברה

1,087,632 ישראל מבנק מקדמות סה"כ .2
========= ======================

1,087,632 הוצאות למ>מון מקדמה

14



0ל19 הכספים כשנת ^' 0קפר תקציב הצו1ח.

תדשיה) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתת

תני 10 הוצאה
בהכנסה הוצאה

51

51

51

המדינה נשיא 01

1לשכתו המזינה נשיא 01

רגרנות 01 03

ר7רב1ת 01 03 01

15



1990 הכספים לשנת 2 מסבר תקציב הצונת

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

512

512

512

הכנסת

רגנ0ח

ר7ר1ה

הכנסת 02

02

02 01

02 01 05

16



1990 הכספים לשנת. 2 מספר תקציב הצו1ת

חדשים) שקלים (באל3י

שיא
אדם כת

הרשאה
להתתייב

0ותניח הוצאה
בהכנסה צאה ה1 הממשלה רא/11 משרד 04

204

70

70

134

134

הממשלה ראט מו8רד

ממלכתית סטטסקה

ר7רבר.

רוה"מ למ. בללת רלרגה

ר1ה"מ למ. כללית רל1ה

04

04 03

04 03 07

04 07

04 07 01

17



1990 הכספים לעונת 2 0ס3ר תקציב הצונת

תדו11ים< שקליים >באל3י

האוצר םשוד צאה05 הו
מותנית הוצאה

בהכנסה
הועואה

להתחייב
שיא

אדם כת

האוצר05 1.629מקור!

05 מטקס03 בלל מטה 131ווורות

05 03 131ולרבה31

05 הכנסה04 מס פקודת בצוע
רבוט 877ומס

05 04 877רלרבות19

05 צור05 בוא. ו1ל מ0יס
מוסף ערן ומס 447מקומ

05 05 ופעולות18 לוווכר 447רלר1ה

05 ממווולה06 למו1ורד עלר 163וו1רותי

05 06 16אמרכלות05

05 06 הפרסום08 14לשכת

05 06 131רזרבה15

05 המד"גה07 ווורות 11נציבות

05 07 נווו"מ10 11ר7רבה



90ל1 הנסבים לשנת 2 מספר ח.ל,ציב ר.צו1.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה ה3נים משרד 06

453

452

452

הפנס משרד

רלרגה

ר7רבה

06

06 08

06 08 01

19



1990 הבס3ינו לשנת 2 0ס3ר תקציב הצו1ת

חדשים) שקלים >באל3י

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םותניח הוצאה
בהכנסה צאה ה1 המשטרה משרד 07

4,137

3.320

3.330

817

817

סוהר ובת משטרה

וזרועותיה ישראל מוווטרת

כנמת רזרבה

הסוהר בת טרות

פנימית רזרבה

07

07 03

07 02 ^

07 10

07 10 20

20



1990 הכ30ים לשנת 2 מ30ר תקציב הצעת
חדשים) שקליס (באלפי

שיא
אתו כת

הרו11אה
להתחייב

תניח 10 הוצאה
בהכנסה הוצאה המשפדים מעורד 08

>)37

384

284

633

653

המונוגטס מו1רד

ומטה ניהול

א*רכלות

ר>ר1ה

ננמת רלרם?

08

08 01

08 01 03

08 15

08 15 01

21



1990 הנסבים כשנח. 2 מספר תקציב הצ1נת

חדשים< שקלים (באלפי

שיא
אדס כ1ז

הרשאה
להתחייב

מותני הוצאה
בהכנסה הוצאה החוץ משרד 09

998

998

998

התוץ מטרד

רגרםו

לפעולות ר7רגה

09

09 07

09 07 02

22



1990 הכסבים לשנת 2 מסבר תקציב הצונת

תדשינז) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה והתיכנון הכלכלה משרד 10

18

18

18

והתכנון הבלבלה משרד

ר7ר1ה

ר7רגה

10

10 06

10 06 01

23



1990 הכספים לשנת. 2 מס3ר תקציב הצעת.

חדשים) שקלים גבאלבי

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתת

מותניה הוצאה
בהכנסה ה צא הו המדינה מבקר משרד 11

49

4>3

49

הגודינד. מ1קר

ומטה ניהול

אחרות הוצאות אמרכלות

11

11 01

11 01 06

24



1990 הבס3יט לשנת 2 םס3ר תקציב הצו1.ת

וזדשים< שקלים >באל3י

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה שונות. הוצאות. 13

3,389

3.389

3,389

שונות הוצאות
י 01690383800

שונות הוצאות

מיועדת ר>רנד,

13

13 01

13 01 31

25



1990 הכק3ים לשנת. 2 מספר תקציב הצונת

חדשום) שקלים (באלעי

שיא
אחז כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה ן הבעתו משרד 15

78,>*46

46{י.78

78.946

הבנמוון מטרד

101זון

בגותון

15

15 01

15 01 01
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1990 הכסבים לשנת 2 מספר תקעיב הצו1ת

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אחז כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאו.
צאר. הו מקומיות. יות רשו 18

8 5 : דף

י2.57

2.579

2.57')

מקומיות חו1ויו1נ

מק1מ11ג לר1וויות מענקים

16

16 01

לרטויות בללס מענקים 16 01 01
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1990 הכספים לשנת 2 0ס3ר תקציב הצונח.

חדשים) שקלים >באל3י

ו1ויא
אתז בת

הרשאה
להתחייב

מותני הוצאה
בהכנסה הוצאה והפיתות הםדונ משרד 19

84

84

84

והגתות המדע משרד

והכיתות המדע מטורו

ר7ר1ות

19

19 01

19 01 04

28



1990 הכס3יס1 לשנת 2 םס3ר תקציב הצונת

חדשים) שקלים (באלפי

והתרבות החינוך משרד עאה20 הו
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה

להתחייב
שיא

אדם כת

והתרבות30 נון הוו 103.605מטרד

20 מטה21 9.195ית"דות

20 31 200מיכון05

20 21 להתיקרויות30 זרנה .יו 395

30 מורס33 1.150מינהל

20 33 ברטוות04 150תנוכאס

20 23 וגננות08 מורס 1.000השתלמות

20 פדהוגכככי24 15.900מנהל

30 24 תוכניות05 המקצועות הוראת
ויוזמות 3.100לימודים

20 24 מבוגרים16 13.800תינון
ן

20 יסודי26 88.600ח"נון

30 26 תוכניות05 המקצועות הוראת
ויוזמות 81.014לימודים

20 26 התנון09 במערכת ע7ר 500טורות

20 36 יסודי11 תקןתינון שעות
טיט 661715 7.386תו!ונ./א

ו
ו
ו

29



1990 הכספים כשנח. 2 ם0בר ח.קציב הצעת.

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה צאר. הו והתרבות. החינוך משרד 20

5.500

3.500

3,000

450

330

120

סוד על וונון

תוכניות המקצועות הוראת
וולמות למודס

סוד על למוד שכר
בגת"ס ותמכה

תרבות

הדרכה  מבוגרס תנון
ופרסומים תכנות

הלשון והנתלת אולפנים

20 27

20 37 05

20 27 09

20 31

20 31 י0

20 31 10

30



1990 הכספים לשנת 2 0ק3ר תקציב הצעת.

חדשים) שקלים >באלבי

שיא
אדס כת

הרשאה
להתחייב

מותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה גבוהה השכלה 21

15,274

15.274

15.274

גבוהה השכלה

להתקרוות ר7ר1ה

להתקרוות רזרבה

31

31 05

31 05 01

31



1990 הכספים לשנת 2 מספר תקציב הצונח.

חדשים) שקלים (באלכי

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה דתות לענייני המשרד 22

6.474

6.474

6.474

דתות ני לעני מטרד

תורני ולימוד מתקר הלבה

במוסדות תמיכות
תורניס ך0ע1רי0

33

33 04

33 04 11

32



1990 הכספים ל(11נח. 3 מקצר ת.ק3יב הצונת.

חדשים) עוקליס (באל3י
2 מס3ר תקציב

שיא
אחז בת

הרשאה
להתתייב

תניח 10 הוצאה
בהכנסה הוצאה והרוותה הו1ב!דה םו11רד 23

33.574

244

244

31.000

1.600

39.400

7.182

7.182

והרוותה העבודה מטרד

התעסוקה ונורות

תעסוקת כעוץ מרכז

מקצועית להבטדה אגף

אקדמאים ת0נת

עולים כהבטרת תובגית

פעילויות ו0ות

להתייקרויות רלרגה

33

23 05

23 05 23

23 07

23 07

23 07 19

23 09

23 09 02

33



1990 הכס3ים משנת 2 0ס3ר תי;3יב הצע.וו
"._ __.___ ..___

חדשים) שקלים (באלעי

שיא
אחז כת

הרשאה
להתחייב

תניח 1 מ ;1צאה
בהפגשת צאה ה1 הבריאות משרד 24

3.264

831

821

1.443

1,443

הגראות מו1ורד

טפולמהכות טירות
ממושבות

רלר1ה

כהתקרוות ר7ר1ה

קניות להתקרוות רלרגה

24

24 10

24 10 04

24 30

24 30 20

34



1990 הכס3ים לשנת 2 מסבר תקציב הצונת

חדשים) שקלים >באל3י

שיא
אחז כת

הרשאה
להתחייב

0ומ.ניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

131

131

131

הסביבה איכות 26

הסגבה איבות מטורד

רלרבה

ר7ונה

26

36 03

36 03 01

35



1990 הכספים לשנת 2 םספר תקציב הצע.!/

חדשים) שקלים (באל3י

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה, צאת. הו לאומי לביטוח הקצבות 27

60.000

60.000

60.000

לאומי 1טו1ז

פ על המדנה הקצגות
הלאומי הביטווז 1ווק

( 217 >0עף

3 על המזינה השתתפות
לבטווו המוסד תקבול

לאומי

27

27 01

27 01 01

36



1990 הכסבים משנת 2 מספר תקציב הצונת

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אדמ כח

הרשאה
להתחייב

םותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה

והשיכון הבינוי משרד 29

90*

><00

900

והטיבון הבנו משרד
זידי"יוז"ז".....י..*

אירונית גניה ה3ו1כת

ר7ר1ה

39

29 03

39 03 13

37



1990 הכס3ינז לשנת. 2 מס3ר תקציב הצונת

וזדו11ים) שקלים (באלפי

המשרד ו1.לייה30 צאר.לקליטת הו
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה

ב י י להתיז
שיא

אדנו כת

העכיר.30 לקליטת 336.05048.0משח

30 בלל01 נעולה 6.72610.0ת1ו1ס

30 01 1.76410.0שבר01

30 01 המווורד11 1.356הנהלת

30 01 2.561אמרכלות12

30 01 לעולים32 3.047מידע

30 קליטה02 59.46638.0טרותי

30 02 74938.0ווובר01

30 02 ותכונתם12 עולים 3.900קבלת

30 02 מותד14 0440וע

30 02 1תנ1ן15 02.946וע

30 02 לעולים16 גריאות 17.298ווורותי

30 02 עולים20 בתעסוקת 0יוע
והבטורה הסבה 33.553במסגרות

30 02 וספורטאים21 לאמניס סיוע
600עולים

30 02 עולים23 בתעסוקת סוע
1.000עצמאיים

38



1990 הנקבים לעונת 2 מספר תקציב הצ4ת

תדוו4ים) שקלים >באל3י

וו1לא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

תני ו ם הוצאה
בהכנסה הוצאה ע.לייה לקליטת המשרד 30

11.400

11.400

3.100

3.100

143.168

143.168

3.000

3.000

93,168

33.168

ותלמידי בסטודנטים 0י3ול
טינות

הסטודנטים נהל מי פעולות
לסטודנטים

תגרתית קליטה

ט.ול מרבל"ם טרותיס
ומטה

טירה קליטה תוכנית

מצוקה020330 ארצות יסירה קליטה
עולים 96,000

מדענים0630 קליטת

למדענים130630 (370)סיוע

לקליטת1030 עליהתגבור

עליה לקליטת תגגור

30 03

30 03 23

30 04

30 04 11

30 03

30 10 01

39



1990 הבק3ים לשנת 2 מס3ר תקציב הצונת

חדשים) שקלים (באל3י

ו11יא
אדם בוז

הרשאה
להתחייב

םותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה יקוד מצרכי במחירי תטיכה 32

60,000

56,000

20,000

30,000

16,000

4,000

4,000

 מטב גמתיר תמיכות
ווקלא ובייצור יסוד

יסוד גמצרבי תמיכות
סוד ו*רותי

בקר.'ג3 וולב

3טימ0

לח0^20

והבטחת היצור תכנון
לוזקכאס הכנסה

מתירס

אתרות תמיכות

ר;רגה

32

32 01

32 01 01

32 01 03

32 01 04

32 02

32 02 06

32 04

32 04 06
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1990 הכספים לשנת 2 מס3ר תקציב הצו1ת

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אחז כת

הרשאה
להתחייב

מותני הוצאה
בהכנסה הוצאה החקלאות משרד 33

1.199

1.199

1.050

149

החקלאות משרד

לתזקרוות עתוזה

המוגדל תקציב

המחקר מנהל תקצב

33

33 06

33 06 01

33 06 03
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1990 הכסכים לשנת 2 טק3ר תקציב ר.צט.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

םותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה והתשתית האנרגיה משרד 34

114

114

114

והתטתת האנרגיה משרד
83£*58מזץ7ן88838.1

להתקרזןוז רלרגה

לתוקרוות רזרגה

34

34 14

34 14 01
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1990 הכסבינו יישנו! 2 טס3ת תקציב הצו1.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כוו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנקה הוצאה התכשיר. ו המסחר משרד 36

308

508

508

והמסחר התעשה מטרד

ר7ר1ה

רזרבה

36

36 08

36 08 01
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1990 הכספים לשכת 2 0ס3ר תקציב הצ4ת
תרשים) שקלים (באלפי

שיא
אחז כת

הרוטאה
להתחייב

טותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה התיירות. משרד 37

171

171

171

רות תגי מטרו

ר7ר1ה

ר7ר1ה

37

37 06

37 06 01
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1990 הכספים כשנת 2 מסוגר תקציב הצונו;

תרשים) שיולים (באל3י

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה התקשורת םו11רד 39

108

108

108

התקשורת מווורד

לתפעול ר7ר1ה

להתקרות רור1ה

39

3<) 15

39 15 30
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1990 הכספים כשנה. 2 טס3ר תקציב הצו1ת

חדשים) שקטים (באלפי

שיא
אחז בת

הרשאה
להתחייב

םותניח הוצאה
בהכנסה הוצאה התחבורה משרד 40

383

385

385

וטובות.

כלל פעולה וטווס

אמרכלות

40

40 01

40 01 59
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1990 הכספים לשנת 2 םס3ר תקציב הצוו.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדק כת

הרשאה
להתחייב

מותניו הוצאה
בהכנסה הוצאה המדידות מחלקת 43

2%

93

93

המדידות אגף

ומדידות מיפו

וטמוטס מקורות

43

43 06

43 06 30

47



0ל?י1 הכקעינו לשנת 2 390ר תקציב הצעת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אזס כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה צאה הו כללית רזרבה 47

48.0

49.0

48.0

950,ל20

207,950

207,950

בללת רזוגה

בללת רזרגה

כללית ר7ר1ה

47

47 01

47 01 01

48



1990 הכספים לשנת 2 מסער תקציב הצונת

חדשים) שי,טיס >באל3י

שיא
אדם כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה

עלייה לקליטת רורבה 48

1,298.000

1,298.000

1,2=58,000

עליה לקליטת רזרגה

לקליטה רלרבה

לקליטה ר7רגה

48

48 01

48 01 01

49



1990 הכספים לשנה. 2 םס3ר תקציב הצו1ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדנו כת

הרשאה
להתחייב

י סוחב הוצאה
בהכנסה הוצאה חינוך 60

37,170

37.170

37,170

14,000

14,000

14,000

ותרבות תינון

תנון גתות 0(י19 תבנית

עליו לקליטת כיתות גנ"ת

60

60 03

60 03 14

50



1990 הנסכים לשנת 2 מסבר תקציב הצובת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתוז

םןח.נ.יח הוצאה
בהכנסה צאה הו שיכון 70

260.000

260.000

240.000

20.000

100.000

27.000

20.000

7.000

73.000

73.000

שבון

אחנות פעולות
וחוווה תוכנית

11,300 לגנ"ת וזולר הון
(ממון דור תידות

( תלק

מ1תלנ11 הוצאה מראו! פיתות

מימון 3ו1ולות

ל1נ.ה 1נ.ס ממון

70

70 45

70 45 12

70 45 23

70 65

70 65 30
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1990 הכספים לשנת. 2 םס3ר תקציב הצו1.ת

חדשים) שקלים (באלבי

שיא
אד0 כת

הרשאה
להתחייב

מותניה הוצאה
בהכנסה הוצאה מינז מפעלי 73

30.000

30.000

30.000

מיס מנעלי

א7ור0 מנעלס  בעלות

.רוטליס

73

73 03

73 02 04

52



1990 הכספים לשנח. 2 מ30ר תקציב הצו1.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם בת

הרשאה
להתחייב

מותני הוצאה
בהכנסה הוצאה כבישים 80

40.000

40.000

38.300

1.300

בביטס פיתות

על"7, קליטת

לקליטת והטריס בבשיס
עכ"ר,

והפקעות תבגון

80

80 05

80 03 01

80 03 03
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1990 הכספים לשנח. 2 טס3ר תקציב הצוו.ת

חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כת

הרשאה
ב י י להתח

תני סו הוצאה
בהכנסה הוצאה שכון טפונלי 90

1.223.000

1.222,000

1.050,000

90,000

82.000

73,000

73.000

29.000

44.000

73.000

73.000

73.000

וובון מפעל הוצאות
""ז יז7י ייי

 אהניות פעולות
תדטוה תוכנית

לרכישת התתיבות
הפרטי גסקטור ית"ד

מראווו פתות

תדוווה תבנת  תוץ תכנון

מיכון מפעלי הכנסות

1זמון פעולות

לבניה בניס מימון

90

90 45

90 45 25

90 45 40

90 45 70

90 70

90 98

90 96 10
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1990 תקציב: טנת

השינויים
חדשים) שקלים (באלני יטראל מקרקנ1 מנהל

מותניו!! הוצאה וווו

פרט מספר ם! בהכנסההוצאו,ש יו י להוות הרשאה נחו אוםובושיא

וןו!ן

!וון!

98 מקרקעי: נהל מי !וו1הוצאות

1וו!יטראל

1ו11

11::

98 05 ורבה! .1!3,5841ר

1111

1111

98 05 01 111ו3,584רורבה!

111ו

:111

98 מיוחדים08 1תטלומים
1ו.

בטלויוו! וו!3,584לפי

ו!וו

:ו!

98 08 02 המדינהי. 7וקרקו1י )3,564הגברות
■

וו11

ו1!

מודעי יצחק
האוצר שר

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

55



ירושלים הממשלה, דפוס בסדרצילום, סודר א55ו 03343235 חדשים שקלים 9.30 יהמחיר


