
חוק התקציב לשנת הכספים 1995, התשנ"ה9941
הגדרות  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"

(1995 בינואר (ו התשנ''ה בטבת כ"ט ביום המתחילה התקופה  "1995 הכספים "שנת
;(1995 בדצמבר 31) התשנ"ו בטבת ח' ביום והמסתיימת

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

ההוצאה תקציב חדשים; שקלים אלפי 147,093,437 1995 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה .2

ו?תו יח תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים, זה סכום חלוקת
"הוצאה". הנקרא הראשונה התוספת של הראשון בטור כמפורט

ההוצאה תקציב בשנת להוציא היא רשאית ,2 סעיף לפי להוציא רשאית שהממשלה הסכום על בנוסף .3
בהכנסה ימיתנית זה סכום חלוקת חדשים, שקלים אלפי 7,134,697 בהכנסה, מותנית כהוצאה ,1995 הכספים

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

אדם כח שיא זה מספר חלוקת משרות; 68,906.5 1995 הכספים בשנת למלא רשאית הממשלה .4
בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב, לסעיפי ממנו חלק וכל לחלקים,

אדם". כוח "שיא הנקרא הראשונה התוספת של הרביעי

מפעלים תקציב היא רשאית ו3, 2 לפי.סעיפים להוציא רשאית שהממשלה לסכומים בנוסף (א) .5
עס?יים בתוספת השני החלק של הראשון בטור הנקובים הסכומים את 1995 הכספים בשנת להוציא

לתחומי תקציב, לסעיפי אלה סכומים חלוקת עסקיים); מפעלים תקציב  (להלן השניה
חלק. באותו כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה

היא רשאית ,4 סעיף לפי למלא רשאית שהממשלה המשרות למספר בנוסף (ב)
לסעיפי זה מספר חלוקת העסקיים; במפעלים משרות 733.5 1995 הכספים בשנת למלא
תקציב של השני החלק של השלישי בטור כמפורט תהיה ולתכניות, פעולה לתחומי תקציב,

העסקיים. המפעלים
היא 1995 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי הכנסות תחזית (ג)

השניה. התוספת של הראשון בחלק כמפורט

מיוחדים עודפים בתוספת מפורטת התקציב, יסודות לחוק 14 סעיף לענין המיוחדים העודפים רשימת .6
השלישית.

לענין הוראות  1995 הכספים בשנת .7
מסויימים סעיפים

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

הכנסת,

.(1994 בדצמבר 30) התשנ"ה בטבת כ'ז ביום בכנסת נתקבל .
.60 עמ' התשמ"ה, סח 1

11 26.3.1995 התשנ"ה, ב' באדר כ"ד ,122 תקציב חוקי



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

חבריה. מקרב הכנסת של והבטחון החוץ ועדת שתמנה מיוחדת ועדה הועדה,

אלפי 1,750,000 על 1995 הכספים בשנת יעלה לא ישראל מבנק ההלוואה סכום .8
יסודות. לחוק 48(ב) סעיף לפי ישראל לבנק הממשלה חובות להחזר חדשים שקלים

התקציב.

 התקציב יסודות בחוק .9

1,400,000" מקום בכל יבוא חדשים" שקלים 1,220,000" במקום ו12, 11 בסעיפים (1)

2,500,000'' מקום בכל יבוא חדשים" שקלים 2,250,000" ובמקום חדשים", שקלים
חדשים''; שקלים

שקלים מליון 65" יבוא חדשים" שקלים מליון 57" במקום ,0*^19 בסעיף (2)
חדשים",

חדשים''; שקלים 65,000" יבוא חדשים'' שקלים 58,000" במקום 27(א), בסעיף (5)

חרשים"; שקלים 340,000" יבוא חדשים" שקלים 302,000" במקום 27(ב), בסעיף (4)

יבוא חדשים" שקלים 1,340,000" במקום מימון", "דרך בהגדרת ,32 בסעיף (5)
חדשים"; שקלים 1,500,000''

שקלים 65,000" יבוא חדשים" שקלים 58,000" במקום 43(א), בסעיף (א)
חדשים",

שקלים 700,000" יבוא חדשים'' שקלים 600,000" במקום 43(ב), בסעיף (ב)

חדשים".

.(1995 בינואר 1) התשנ"ה בטבת כ"ט ביום זה חוק של תחילתו .10

קבלתו. מיום חודשים שלושה תוך ברשומות יפורסם זה חוק ו. ו

מבנק הלוואה
ישראל

סכומים עדכון
יסודות בחוק

התקציב

תחילה

פרסום

26.3.1995 התשנ"ה, ב' באדר כ"ד ,122 תקציב חוקי גו



ראשונה תוסטת

1995 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקלים (אלפי

שיא
אדם כוח

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית
בהכנסה הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

68,906.5 46,413,761 6,932,812 147,093,437

68,906.5 36,382,965 6,127,032 109,484,508
10,030,796 805,780 35,858,929

1,750,000

68,906.5 36,382,965 6,127,032 109,484,508

8,649,968763,5711,280,18831,897.0

13,70713445.0
111,91098360.5
6,743

262,4475,50310,841572.0
859,833104,7306,045.5
182,2755,024619.0

2,596,481242,0961,011,95320,257.5
547,263285,4112,238.0
710,47364,21516,333979.5
19,25146.0
77,860526.0

2,675,855
247,33228,37413,66318.5
81,267
152,82422,777114,89849.0
104,4475,209112,500140.5

25,297,2411,242,24526,810,4592,720.0

25,030,1811,139,11526,608,2402,034.5
162,342181,785 ;

104,718103,13020,434685.5

2,750,139

. כללי סה"כ

רגיל תקציב אי: חלק
הון וחשבון פיתוח תקציב בי: חלק
ישראל לבנק חובות החזר גי: חלק

רגילה הוצאה אי: חלק

ומנהל ממשל

המדינה נשיא 01
כנסת 02

ממשלה חברי 03
הממשלה ראש משרד 04

האוצר משרד 05
הפנים משרד 06
המשטרה משרד 07
המשפטים .משרד 08

החוץ משרד 09
והתכנון הכלכלה משרד 10
המדינה מבקר משרד * 11
ופיצויים גמלאות 12

שונות הוצאות 13
מפלגות מימון 14

והפיתוח המדע משרד 19
הסביבה לאיכות משרד 26

בטחון

הבטדוון משרד 15
אזרחיות חרום הוצאות 16

המנהל בהוצאות השתתפות 17
האזרחי

מקומיות רשויות 18

בידי נקבע המדינה מבקר משרד תקציב *
בנפרד ומתפרסם הכנסת של הכספים ועדת
בלבד מידע לשם בא כאן האמור החוק. לפי
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1995 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקלים (אלפי

שיא
אדם כוח

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית
בהכנסה הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

חברה 40,792,9493,592,363737,28029,024.5שדותי

והתרבות החינוך 13,847,349150,555187,3711,995.0משרד
גבוהה 3,198,5222,3307,063השכלה

דתות לעניני 1,083,2089,30737,800335.0המשרד
והרווחה העבודה 2,327,538542,545192,1383,725.5משרד
לאומי לביטוח 13,498,500העברות

הבריאות 2,469,4042,955,7593,00021,794.5משרד
לנכים 681,0631,27654.0תגמולים

והשיכון הבינוי 183,1576,55241,251748.0משרד
עליה לקליטת 1,313,80913,82793,331370.5המשרד

מצרכי במחירי תמיכות
חקלאי וביצור 1,792,049175,326יסוד

משוחררים חיילים 398,250חוק

ומשק 8,771,540428,8533,855,0384,533.0כלכלה

, החקלאות 1,016,721118,628252,2321,721.0משרד
והתשתית האנרגיה 117,0292,8631,125211.5משרד

הדלק משק 356,435הוצאות
אטומית לאנרגיה 99,819הועדה

והמסחר התעשיה 93,74015,957529.5משרד
התיירות 383,1277,151359,263181.5משרד

משק בענפי 2,158,809208,0852,933,73711.0תמיכות
התקשורת 30,550107.0משרד
התחבורה 117,74734,196653.5משרד

המים 40,1941,323113.5משק
ושיכון בינוי 3,894,54127,000מענקי
ישראל למיפוי 32,92311,895282.5המרכז

ציבוריות עבודות 419,805745298,681722.0מחלקת

732.0 3,700,000

732.0 3,700,000

346,541

19,712,000

3,154,130

3,154,130

אשראי סבסוד

ועמלות ריבית תשלום

20
21
22
23
27
24
25
29
30
32

45

33
34
31
35
35
37
38
39
40
41
42
43
28

44

45

רזרבות

כללית רזרבה 47
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1995 הכספים לשנת התקציב

חדשים) שקלים (אלפי

שיא הרשאה
אדם כוח להתחייב

הוצאה
מותנית
בהכנסה הוצאה הראשונה התוספת ריכוז

הוןחלק וחשבון פיתוח תקציב 35,858,929805,78010,030,795בי:

פיתוח 9,554,929805,78010,030,796תקציב

נהל ומי בממשל 392,40936,506831,558השקעות

ממשלתי51 54,53921,567280,830דיור
סוהר52 ובתי 169,68613,588425,100משטרה
משפט53 101,86870,396בתי
66,3161,35155,232אוצר55

מקומיות57 895,088890,183רשויות

חברה בשרותי 4,733,759574,9895,479,476השקעות

463,318497,543חינוך60
147,45817,985100,163בריאות67
4,122,983557,0044,881,770שיכון70

משק בענפי 3,533,673194,2852,829,579השקעות

18,8836,89624,284חקלאות72
מים73 142,488164,988מפעלי
התעשייה76 390,51281,575319,766פיתוח
226,136261,550תיירות78
594,352696,882תחבורה79
864,684698,000כבישים80
13,1383,00014,393תקשורת81
שונות83 פיתוח 1,283,480102,814649,716הוצאות

חובות84 26,304,000תשלום

ישראלחלק לבנק חוגגות 1,750,000גי^יהחזר

ישראל99 לבנק 860,000ריבית
ישראל לבנק 890,000קרן
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1995 הכספים לשנת והמלוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1995

כלליסה1. 147,093,437"כ

שוטפיםאחלק תקבולים :1109,484,508
הוןבחלק וחשבון ממלוות תקבולים 35,858,929י:
ישראלגחלק מבנק תקבולים :11,750,000

שוטפיםאחלק תקבולים :1109,484,508

חובה ותשלומי 87,940,000מסים

ורכוש הכנסה 48,550,000מסי

הכנסה001 39,730,000מס
מלכדים002 על מוסף ערך מס

פיננסיים 3,990,000ומוסדות
שבח003 1,500,000מס
רכישה004 1,730,000מס
רכוש005 870,000מס
מעסיקים007 730,000מס

הוצאה 39,790,000מסי

היבוא011 על והיטל 780,000מכס
בטחוני012 יבוא על מע"מ כולל 25,290,000מע"מ
קניה013 7,600,000מס
670,000בלו015
דלק018 3,020,000מס
לחו"ל019 נסיעות מס
בולים020 580,000מס
שבוטלו023 מסים
רכב024 כלי 940,000אגרות
אחרים025 ורשיונות 910,000אגרות
שירותים027 יבוא היטל

נקבעו שטרם מסי,ם 400,000הפחתות
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1995 הכספים לשנת והמלוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1995

ורווחים 2,080,000ריבית

034
035
037

במט"ח ריבית
ריבית גביית

עסקיים ממפעלים ריבית
220,000

1,860,000

1,292,000תמלוגים

042
043
044
045

עסקיים ממפעלים תמלוגים
טבע מאוצרות תמלוגים

ממשלתיות מחברות תמלוגים
ממשלתיות מחברות דיוידנדים

12,000
50,000
530,000
590,000

שונים 1,108,000תקבולים

045
047
050
048
049

קודמות שנים תקציב ע"ח החזרות
שונים משרותים הכנסות

ממשלתיים בנכסים שימוש דמי
האומדן מעל מיועדת הכנסה
שמומשו ישראל בנק רווחי

י ו

58,000
570,000
125,000
145,000
210,000

ו

כי מחלק 17,054,508העברה

17



1995 הכספים לשנת והמלוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקורי תקציב
1995

(ו.

35,858,929 הון וחשבון ממילוות תקבולים בי: חלק

הממשלה והלוואות השקעות 4,269,747החזר

051
063

קרן גביית
ישראל מקרקעי נהל ממי הכנסה

3,600,000
669,747

ופיצויים לפנסיה 19,000הפרשות

071
072
073

משקיות יחידות הפרשות
עסקיים מפעלים הפרשות
חברות  לפנסיה הפרשות

14,000
5,000

הון 4,600,000הכנסות

חברות075 ממכירת 4,600,000הכנסה

בארץ 25,470,690מלוות

081
082

לאומי לביטוח מהמוסד מלווה
והפקדות מאמיסיות הכנסה

5,547,000 י■

19,923,690

מחו"ל ומענקים 18,564,000מילוות

900
901

902
904
906
908

והפיתוח העצמאות מילווה
הפצה הוצאות בניכוי:

מארה"ב: ומענקים מילוות
בטחון 

אזרחי סיוע 
מגרמניה מילווה
אחרות הלוואות

2,754,000
276,000

5,834,000
3,888,000

6,364,000

אי לחלק 17,064,508העברה
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1995 הכספים לשנת והמלוות התקבולים תחזית

חדשים) שקלים (אלפי

מקוריי תקציב
1995

1,750,000 ישראל מבנק תקבולים גי: חלק

1,750,000 ישראל לבנק חוב למימון מקדמה

1,750,000 ישראל מבנק מקדמות סה"כ .2

הוצאות למימון מקדמה
1,750,000 ישראלי לבנק חוב למימון מקדמה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

המדינה נשיא 01

45

45

1

35

1

4.5

3.5

134

134

134

13,707

13,233

469

3,581

504

885

838

6,386

570

474

474

ולשכתו המדינה נשיא 01

ולשכתו המדינה נשיא 01

נשיא 01 01

הנשיא לשכת 01 02

קציר לשעבר הנשיא לשכת 01 03

נבון לשעבר הנשיא לשכת 01 04

הרצוג לשעבר הנשיא לשכת 01 05

אמרכלות 01 09

לחו"ל טיסות 01 10

רזרבות 02

רזרבות 02 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

הכנסת 02

360.5
= = = = =

360.5

98
= =

98

221.5

139

98

111,910

111,910

25,510

11,860

44,020

17,030

4,000

300

4,860

1,120

3,210

הכנסת 02

הכנסת 01

הכנסת חברי 01 01

הכנסת פעולות 01 02

אמרכלות 01 03

בטחון 01 04

רזרבה 01 05

בכנסת מבנה תוספת 01 06

ממוחשב תמליל מערכת 01 07

השני הערוץ שידורי 01 08
מהכנסת

טלפון ח"כ חסינות 01 09
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ממשלה חברי 03

6,743
= = = =: =

5,743

6,743

ממשלה חברי 03

הממשלה חברי 01

הממשלה חברי 01 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

04

יף
הממשלהמשדד הוצאהראש

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הממשלה04 ראש 262,4475,50310,841572משרד

כללי01 פעולה 64,91220686לתחום

מרכזיים1101 2,21119.שרותים

לפרוייקטים1201 המינהלה
1,092לאומיים

20,16243.5אמרכלות1901

המדינה3101 2,82311623.5ארכיון

וראשי3201 נשיאים הנצחת
370ממשלה

המדינה3901 ארכיון 9,847אמרכלות

שונים6101 90מחקרים

יודאיקה7101 אוספי

התנדבות7301 לשרותי 122המרכז

אשכול7401 לוי 81יד

יםעכו7501 הגבורה 185היכל

האומה7601 גדולי 332חלקת

בסמים7801 למלחמה 27,687הרשות

הממשלה02 18,81638366.5ראשות

הממשלה1102 ראש 3,47038310לשכת

הממשלה1202 1,98517מזכירות

הממשלה14.02 לראש 2,86323.5יעוץ

לשעבר1602 רוה"מ לשכת
שמיר 4403

הממשלה1902 ראשות 6,1258אמרכלות

לאומי2002 בטחון 2,1875צוות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

הממשלה ראש משרד אדםלהתחייבבהכנסההוצאה04 כח

ושיחות הסברה פעולות 02 42
1,746שלום

ממלכתית סטטיסטיקה 03150,8664,60210,841381.5

לסטטיסטיקה מרכזית לשכה 03 0227,7104,502381.5

אמרכלות 03 0311,134

1994 אוכלוסין מפקד 03 04103,92510,841

חגורה סקר 03 06

מיוחדים פרויקטים 03 092,277

להתייקרויות רזרבה 03 105,820

רזרבה 0415,0694

כללית רזרבה 04 0115,0694

עתונות 053,41331230

הלשכה הנהלת 05 102,70724830

אמרכלות 05 1970664

ומצוינות לאיכות המרכז 066,5384

המרכז ותפעול הקמה 06 011,5184

למצוינות פעילות 06 025,020

פנימית רזרבה 072,833

רוה"מ למ. כללית רזבה 07 012,833
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האוצר משדד הוצאה05
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האוצר משרד 05859,833104,7306,045.5

כללי פעולה תחום 0144,8558,618177

ראשי משרד 01 0112,005225137

אמרכלות 01 0229,468470

אישיים בפצויים טפול 01 047,9238

גימלאות 01051,44328

נכסי על אפוטרופוס 01 11
1,9394נפקדים

ממשלתיים מטה שרותי 0253,0047,522364.5

הממשלה פעולות תיקצוב
3 3 3 = # = ( = 8 3 3 3

התקציבים אגף 02 016,17159

הכללי החשב

הכללי החשב אגף 02 0415,726612201

תקציב בצוע על פקוח 02 051,260

המדינה הלואות ניהול 02 06
ודווח 126חשבונות

הדיור<הממשלתי ניהול 02 071,8575,784

הממשלתי המשק על פקוח 02 09337613

ורישום מיכון 02 108,47551354

חשכ"ל אמרכלות 02 1184

בארה"ב כלכליים שרותים 02 122,8912

ארה"ב אמרכלות 02 141,398

. בוושינגטון המשרד 02 151,200
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

05

יף

האוצר הוצאהמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

יחידות פנימית ביקורת

פנימית1602 2734ביקורת

הממשלתיות החברות רשות

הממשלתיות1802 החברות 11,55927.5רשות

והסכמי לשכר יחידה

עבודה3102 והסכמי לשכר 98515היח

פיתוח3302 לתקציבי 6621מעקב

משקיים03 כלל מטה 15,66873179שרותי

בינ"ל לקשרים יחידה

בינ"ל0603 לקשרים יחידה
ההשקעות 1,60814.5ורשות

0703' יורק בניו 2,1301משרד

אנגלס0803 בלוס 1,1311המשרד

בשיקגו0903 9621המשרד

בבריסל1003 158המשרד

305רזרבות1403

ת1503 ו י ()השתתפו 713

המדינה הכנסות מנהל
. = .  . .~. = .  .3>  . =

המדינה1603 הכנסות 2,10924מנהל

בטוח ההון שוק אגף

וחסכ2003 ביטוח ההון שוק 4,24573137.5אגף

3,733רזרבה2103
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

05

יף

הוצאההאוצרמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

220392 אקספו

הכנסה04 מס פקודת בצוע
רכוש 411,68822,0373,227ומס

הכנסה0104 מס 37,21623410נציבות

ומשפטי0204 מקצועי 429יעוץ

ונכויים0304 גבייה 3,995798שרותי

שומה0404 731699שרותי

159491חקירות0504י

רכוש0604 מס 968,843שרוחי

לאזרח0804 והסברה יעוץ 1,07623שרותי

3,391123הדרכה1004

162,124אמרכלות1104

ביחידות1204 הכנסה מס 183,9762,816תפעול

והתאמות1304 2,400שיפורים

בחו"ל1404 3421נציגות

בנקים1604 11,037עמלות

15,753רזרבות1904

יצור05 יבוא, על מיסים
מוסף עתך ומס ,247,521מקומי 44,6591,728

והמע"מ0105 המכס 86,715384הנהלת

42,2669,520אמרכלות0305

441מכס0405

קניה0505 ומס 15,558מע"מ

בנקים1005 7,785עמלות

המכס1405 בבתי מסים 90,6721,199תפעול

27



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האוצר משרד הוצאה05
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

05 9,791145חקירות16

05 ופעולות18 לשכר 9,519רזרבה

05 "ח21 3,188ממס

05 חוץ22 סחר 8,5588,167מסד

ממשלה06 למשרדי עזר 4316,64552שדותי

הרכב נהל מי

06 אדם01 לכח הרכב נהל 2,69026מי

06 ברכב02 1,19212,291טפול

06 מנהליות03 בהוצאות ()3,864השתתפות
06 רכב04 251,5761השכרת

06 הפרסום08 2,77825לשכת

המדינה07 שרות 20,1722,134122.5נציבות

07 המדינה01 שירות 2,36422נציבות

07 עובדים03 עניני 3,2553633.5נהול

07 יצור04 והנדסת תכנון 1,64420תקנים

07 המיכון05 1,91117יחידת

07 7,55215.5אמרכלות06
07 עובדים07 והכשרת 4392435הדרכה

07 למקצועות08 הספר בית
נהל 8811,8559.5מי

07 קוברסקי09 ועדת 538יישום

07 נש"מ10 534רזרבה

07 הציבורי11 בשירות הרפורמה

07 המדינה12 בשרות 1,054רפורמה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

האוצר משרד 05

87

87

208.5

6

195.5

17,247

17,247

49,6352,384

1,495574

20,745

13,297894

13,883916

1,829

() 1,6:4

לאוצר כללית רזרבה 08

לאוצר רזרבהכללית 08 01

שע"מ 10

ומטה נהול 10 10

אדם כח היחידה תפעול 10 11

תפעול הוצ המחשב יחידת 10 12

אמרכלות 10 13

רזרבה 10 15

והכנסות השתתפות 10 16
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלסי

סעיף

הפנים משרד הוצאה06
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הפנים משרד 06182,2755,024619

כללי פעולה תחום 0165,692126164.5

המשרד הנהלת 01 015,58513

המחוזות הנהלת 01 022,87128

משפטי יעוץ 01 031,5069

ושיטות ארגון הדרכה 01 042,4794.5

ופרסומים הסברה 01 057952

אמרכלות 01 0644,189126108

מיחשוב 01 088,267

הבחירות על ארצי פקוח 0210,682512

הבחירות על ארצי פקוח 02 012,1132

למועצות בחירות 02 03
51אזוריות

לרשויות הבחירות הוצאות 02 047,478

רשויות מפלגות מימון 02 05
1,091מקומיות

מקומי שלטון 036,22537154

מרכזיים שירותים 03 011,90831

המקומיות ברשויות בקורת 03 052,5366

מרכזיים שרותים 03 061,42437117

לרשויות דין בית 03 07
357מקומיות

האוכלוסין מנהל 0442,016890257.5

באגף מרכזיים שרותים 04 017,51027.5
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקליים (באלפי

סעיף

הפנים משרד הוצאה06
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ממוכנים אוכלוסיה קבצי 04 029,65814220.5

אוכלוסין למנהל לשכות 04 0418,396280194.5

גבולות ביקורת 04 051,47615214

מנהל לשכות הפעלת 04 08
אחה"צ בשעות 4,718אוכלוסין

בעובדים לטיפול יחידה 04 09
2583161זרים

פיזי תכנון 0525,6453,52292.5

באגף מרכזיים שירותים 05 012,0048

מתאר תכניות 05 045,2772,50010.5

תכנון ונהלי מדיניות 05 072832.5

תכניות ותאום בקרה מעקב 05 082853.5

לתכנון הארצית המועצה 05 09
3365ובניה

במחוזות תכנון שירותי 05 104,3811,02263

לבניה מיוחדות ועדות 05 13
ותיקון ותעשיה למגורים

התכנון לחוק 2613,079

ותפקידים חירום שירותי 06
3,8216439.5מיוחדים

מרכזיים שירותים 06 011,33319.5

ופיקוח רישוי 06 024895.5

פס"ח רשות 06 049299

עמותות ניהול מערכת 06 061,070645.5

רזרבה 0810,678

להתיקרויות רזרבה 08 015,702
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאההפניםמשרד06 כדו

4,976רזרבה0208

4,1453הפיקוחיחידת09

2,8513מרכזיםשרותים0109

1,284ואחזקהתפעול0209

והצלהנציבות10 5936כבאות

מרכזייםשירותי0110 3791ם

כבאותתקציב0210 נציבות
2145והצלה

לכבאותתקציב0310 מכללה
והצלה

וביובמנהלה11 11,618מים

465רזרבה0311

אדם0411 11,153ופעולותכח

ביטחונייםרישוי13 1,160מפעלים

ביטחונייםרישוי0113 1,160מפעלים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

המשטרה משרד הוצאה07
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרעיאה
להתחייב

שיא
אדם כח

סוהר ובתי משטרה 072,595,481242,0951,011,83420,257.5

כללי פעולה תחום 01
המשטרה 37,3173,93831,53793משרד

אדם כוח שיא 01 0115,55793

מרכזיים שרותים 01 0312,1093,87223,387

אמרכלות 01 048,443558,250

להתיקרויות רזרבה 01 071,208

וזרועותיה ישראל משטרת 022,101,937207,143780,19316,585.5

הארצי במטה כ"א 02 01310,14033,0302,504

במחוזות כ"א 02 02974,15210,933

התנועה חוקי לאכיפת כ"א 02 0462,10719,391320

חיב"ה 02 076,380

חגבי/ל משמר 02 10259,5812,729.5
הארצי המטה 02 2134,1178,81874,537

ישראל משטרת אמרכלות 02 22353,91771,508579,555

אוטוימטי נתונים עיבוד 02 239,55225,000

כ"א הוצל"פ 02 2723,771

אמרכלות הוצל"פ 02 285,933

נמלי מתקנים, אבטחת 02 55
שרותים  וים תעופה

32,852מרכזיים

נמלי מתקנים, אבטחת 02 55
אמרכלות  וים 3,201תעופה

ופלוגות מתקנים אבטחת 02 50
מרכזיים שרותים  איו"ש
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

המשטרה משרד הוצאה07
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

ופלוגות מתקנים אבטחת 02 51
אמרכלות  ו"ש אי

 ממשלה במשרדי שוטרים 02 55
מרכזיים שרותים

 ממשלה במשרדי שוטרים 02 55
אמרכלות

 ציבור במוסדות שוטרים 02 70
מרכזיים 7,000שרותים

 ציבור במוסדות שוטרים 02 71
אמרכלות

1

539

שרותים  בשטחים משטרה 02 80
2,009מרכזיים

אמרכלות  בשטחים משטרה 02 81

פנימית רזרבה 02 9979,872

הסוהר בתי שרות 10457,22731,015200,0043,578

נציבות 10 0155,858113451

סוהר ובתי גושים 10 03259,3473,127

אמרכלות 10 0743,8211,55447,579

ובטחון שמירה 10 095,1427,270

ויצור תעסוקה 10 104,0308,59922,150

סוהרים 10 1424,5872,15942,595

אסירים 10 1535,22718,58080,200

פנימית רזרבה 10 2017,105
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

המשפטים משרד הוצאה08
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

המשפטים משרד 08547,263285,4112,238

ומטה ניהול 01107,79115,357157.5

המשרד הנהלת 01 0127,33819.5

לממשלה משפטי ייעוץ 01 02
אחרים 8,5824,38860ושרותים

אמרכלות 01 0358,3194,05067

משפטי סיוע 01 0411,6106,91921

ציבורית סניגוריה 01 061,942

המדינה פרקליטות 0243,9062,098389.5

והמחוזות הראשית הלשכה 02 0143,9062,098389.5

ושומה רכוש וניהול רישום 0331,242205,877323

המקרקעין והסדר רישום 03 0115,724770155

מדגמים הפטנטים רשם 03 022,9283,26334

החברות,השותפויות רשם 03 03
עסק 2,0502,04022ושמות

וכונס הכללי האפוטרופוס 03 04
הרשמי 7,144197,18775הנכסים

מקרקעין שומת 03 05.3,3962,61737

משפטים מיכון 0410,513

משפטים מיכון 04 0110,513

שוטרים לחקירות יחידה 051,6217

שוטרים לחקירות יחידה 05 011,6217

רזרבה 067,347
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלסי

סעיף

משרד הוצאההמשפטים08
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

06 7,347רזרבה01

המדינה07 לטובת 3,938עזבונות

07 לקביעת01 ציבורית ועדה
לטובת עזבונות של יעודם

לה י 3,938המד

כוללת10 13,770רזרבה

10 כוללת01 13,770רזרבה

משפט11 307,82058,1411,278.5בתי

11 מרכזיים01 42,33583שרותים

11 פרוטוקולים02 29,896הדפסת

11 ומועצת03 סטטוטוריות ועדות
עסקיים הגבלים

11 82,3271,803אמרכלות04

11 מרכזיים07 1,0063833שירותים

11 עליון08 משפט 16,63866.5בית

11 מחוזיים09 משפט 36,182272.5כתי

11 שופטים10 השלום משפט 72,954673.5בתי

11 מקומיים11 לענינים 2,29010שופטים

11 מחוזיים16 משפט בתי

11 כ"א17 השלוםשיא משפט בתי
11 לפועל20 8,61621,36566.5הוצאה

11 גזברות21

11 המשכונות22 רשלם פיגורי
11 קנסות23 לגביית 1,2331,125יחי

11 2,969מיכון24
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדמ כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

המשפטים משרד 08

103.5 1,279

72.5

9

4

22

37.5

25,176

10,598

7,786

11,268

2,775

1,146

4,807

2,540

11,985

11,985

שניה משמרת 11 25

שוטף הוצל"פ מיכון 11 26

שוטף מזכירויות מיכון 11 27

מיוחדת חקירה ועדת 11 28

לעבודה דין בתי 12

מרכזיים שרותים 12 01

הארצי הדין בית 12 05

אזוריים דין בתי 12 06

אזוריים דין כתי 12 10

רזרבה י. 15

להתיקרויות רזרבה 15 02

7ג



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

09

יף

הוצאההחוץמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

החוץ09 710,473משרד
= ;= = = =: = =

64,215
======

16,333
= 3: = = = =

979.5

כללי01 פעולה 109,629373.5תחום

המשרד0101 33,889124.5הנהלת

מינהל0301 69,645190אגף

ממ"ד0501  מרכזיים 5,58859שרותים

ממ"ד0601  507אמרכלות

בחו"ל02 המדינה 464,93019,36716,333548יצוג

לנציגויות0102 מטה
וקונסולריות 8,33377דיפלומטיות

בנ"ל0202 ארגונים 21,11715אגף

בנ"ל0302 ושיתוף כלכלה 2,93221אגף

ודי"פ0702 קשר  20,2872,035אמרכלות

נציגות0902  מרכזי'ים 227,405434שרותים

נציגויות1102  72,36217,332אמרכלות

חדשות1202 נציגויות הקמת
חדפעמיות) 16,33316,333(השקעות

בחו"ל1302 הנציגויות 96,161אבטחת

ומדע03 תרבות 10,8828קשרי

ומדע0103 10,8828תרבות

ציבור04 וקשרי 35,2975433תקשורת

ומנהל0104 מידע ציבור, 33,6445424קשרי

מידע0204 347מחלקת

חוץ0304 7974קשרי
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
. חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

החוץ משרד 09

5

17

17

44,794

44,794

509עתונות0504

וסיוע05 בינלאומי שיתוף
נטו  מתפתחות 59,512לארצות

1,396אמרכלות0105

וסיוע0205 שיתוף 58,116פעולות

ם06 השליו 8,239תהליך

שלוס0106 8,239ועידת

21,984רזרבהי07

21,984 להתייקרויות רזרבה 07 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

משרד והתכנון10 הוצאההכלכלה
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרןגאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והתיבנון10 הכלכלה 19,25146משרד

כללי01 פעולה 5,54121.5תחום

01 מרכזיים01 2,28921.5שרותים

01 4,252אמרכלות02

כלכלי02 לאומי 92813תחום

02 כלכלי01 לאומי 92813תחום

הצבורי03 המשק לייעול 1822.5המטה

03 הצבורי01 המשק לייעול 1822.5המטה

הכללי04 הפיקוח 7579אגף

04 הכללי01 הפיקוח 7579אגף

אזורי05 ופתוח 6,864תכנון

05 אזורי01 ופיתוח 6,864תכנון

760רזרבה06

06 להתיקרויות01 760רזרבה

חברתי07 2,513פתוח

07 חברתי01 2,513פיתוח

בינלאומית08 378פעילות

08 בינלאומית01 378פעילות

יעוץ09 328מערכות

09 יעוץ01 328מערכות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

ופיצויים12 אדםלהתחייבבהכנסההוצאהגמלאות כח

ופיצויים12 2,675,855גימלאות
=========

ופיצויים01 2,575,855גמלאות

לשרים0101 8,487גמלאות

כנסת0201 לחברי 28,545גמלאות

מדינה0301 לעובדי גמלאות
ישראל משטרת כולל

הבטחון 2,378,580ומערכת

לעובדי0501 גמלאות השלמת
המנדט 1,142ממשלת

נמל0601 לעובדי גמלאות השלמת
יפו אביב 9,129תל

עובדי0901 גימלאות מיכון
4,321מדינה

מדינה1101 לעובדי 71,508פיצויים

להתיקרויות1201 105,939רזרבה

67,204רזרבה2201
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

13

יף

שונות הוצאההוצאות
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

שונות13 247,332הוצאות
=======

28,37413,663
======

18.5

שונות01 241,63228,37413,66318.5הוצאות

1,068פיצויים0101

ותרומות0201 יות 2,784השתתפו

במיסים0301 49,4322,813הקלות

831ריבית0401

שונות0501 12,952הוצאות

לעובדי0601 בהלואות השתתפות
ל"יהב" העברה 7,10014,715המדינה

לעובדי0701 בהלואות השתת
ל"מסד" 1,3314,120הוראההעברה

בחברה0801 השתתפות
כלכלה 3,317למפעלי

ליהדות1301 לסיוע קרן
24,840התפוצות

1501 מצרים עם השלום חוק
בנגב מקרקעין רכישת 5,0852,217חוק

במסגרת1601 לאוטונומיה תרומה
התורמות" 8,640"המדינות

המכפלה1701 מערת 8,240אירועי

אוטונומיה1801 להסכמי 5,063הערכות

לאומי1901 הרב הכח 49,12913,663מימון

תוכניות2001 והפעלת פיתוח
וגמלאי לעובדי רווחה

המדינה 4,509שרות

מיועדת2101 10,000רזרבה

נכסים2201 למ.י. 4,468העברה

אג"ח2301 11,253פידיון
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

שונות הוצאות 13

18.5 5,588

4,069

1,226

.1,767

20,000

3,449

5,700

5,700

תג"ר לרישוי אגף 01 24

סיני למפוני פיצויים 01 27

השתתפות 01 28

בחן הצטיידות 01 29

מיוחדות לפעולות רזרבה 01 30
בקליטה

כוללת רזרבה 01 33

השידור ברשות השתתפות 02

לוויני ערוץ 02 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הרצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

מפלגות מימון 14

81,267

75,919

75,919

2,348

2,348

3,000

2,910

90

מפלגות ומימון בחירות 14

מפלגות מימון 01

שוטף מפלגות מימון 01 01

רזרבה מפלגות מימון 02

להתייקרויות רזרבה 02 01
מפלגות מימון

לכנסת הבחירות הוצאות 30

הבחירות לקראת הכנות 30 01

ממוחשבות פעולות 30 04

 להתייקרויות רזרבה 30 05
המרכזית הבחירות ועדת

בכנסת משרדים בניית 30 06
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

הבטחון משרד 15

2,034.5

2,034.5

2,034.5

25,608,240

26,508,240

26,608,240

1,139,115

1,139,115

1,139,115

25,030,181

25,030,181

25,030,181

= =: = = = =: = = = = =
הבטחרן משרד 15

; = = = = =

בטחון 01

בטחון 01 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

אזרחיות חרום הוצאות 16

181,785

181,785

181,785

162,342

577

577

= = = = = = = =: = =: = =::=:= = = = =: =

אזרחיות חירום הוצאות 16
:=: = =: = =::=:= = = = =: = =

ביטחון מרכיבי 01

מסוכנים חומרים 01 01

מיקלוט 01 02

הפנים משרד השתת 04

בטחון מרכיבי אחזקת 04 02

שנתי05 רב 103,150ותתוכניות

שנתי0105 רב 103,150ותתוכניות

ואחזקה0205 תפעול

58,615רזרבה06

58,615רזרבה0106
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

17

יף
האזרחי המינהל הוצאהתקציב

מותנית הוצאה.
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האזרחי17 המינהל 104,718103,13020,434585.5תקציב

ו"ש20 אי 2,284מת"ק

ו"ש8020 אי מת"ק 2,284תקציב

אזח"ע30 46,9835,800מת"ק

המת"ק0130 11,505מטה

האוצר0330 17,2285,000משרד

הכנסה0430 ומס מכס 912משרד

הרכב0530 2,194מנהל

0630/ הפנים 2,157משרד

אוכלוסין0730 1,922מרשם

המשפטים0830 238משרד

העבודה0930 1,079משרד

הבריאות1030 676משדד

וכלכלה1130 4,534משק

החקלאות1230 660משרד

והמסחר1330 התעשיה 1,294משרד

התחבורק1430 664משרד

ותקשורת1530 דואר 867משרד

1,053800.נכסים1630

כללי50 פעולה 55,95120,00020,434183.5תחום

כללי פעולה תחום

0150■ כלליות 16,522הוצאות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

17

יף

האזרחיתקצ המינהל הוצאהיב
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

רזרבה

8,000רזרבה3550

אוצרית רזרבה
=

אוצרית4850 31,42920,00020,434183.5רזרבה

אזרחי54 מנהל רגיל תקציב
מחצית  ושומרון ביהודה

284,50077,330502ראשונה

האזרחי המינהל

והמושלים0154 הממשל מטה
24,2553,650והנצגויות

אזרחי0254 מינהל 7,945אמרכלות

הממשלה ראש משרד

מרכזיים0354 518שרותים

סטטיסטיקה0454 282אמרכלות

המנגנון משרד

המנגנון0554 5194מינהל

מנגנון0654 97אמרכלות

הביקורת משרד

בקורת0754 הראשי 4393המשרד

האוצר משרד

אוצר0954 הראשי 52,4457,05023המשרד

אוצר1054 2,096אמרכלות

48



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האזרחי המינהל תקציב הוצאה17
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והבלו המכס אגף

ובלו ראשימכס משרד 54 113,2595,00024

מכס אמרכלות 54 12689

רכוש ומס הכנסה מס אגף

מיסים  הראשי המשרד 54 134,05218,00024

אמרכלותמיסים 54 141,274

הפנים משרד

הראשיפנים המשרד 54 1526,7062,07049

אמרכלותפנים 54 163,043

המשפטים משרד

הראשימשפטים המשרד 54 172,9583

משפטים  אמרכלות 54 181,103

מקרקעין רישום משרד

קרקעות הסדר רשום 54 19
ושותםיות 1,1014חברות

מקרקעין אמרכלות 54 20405

השמאי משרד
.  .**, .  . ~

השמאי יחידת 54 221941

אמרכלותשמאות 54 2368

ארכיאולוגיה מחלקת

ארכאולוגיה מחלקת 54 263,3961002

לארכאולוגיה אמרכלות 54 27536
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האזרחי המינהל תקציב הוצאה17
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הדתות משרד

הראשידתות המשרד 54 285252

אמרכלותדתוח 54 יי2941

העבודה משרד

הראשיעבודה. המשרד 54 304,4951,2002

לעבודה אמרכלות 54 31952

התעסוקה יחידת

תעסוקה לשכות 54 32. 2,1047

לתעסוקה אמרכלות 54 33527

השיכון משרד

הראשישיכון המשרד 54 382,1841

לשיכון אמרכלות 54 39521

ציבוריות עבודות משרד

מע"צ הראשי המשרד 54 4011,2091,05012

למע"צ אמרכלות 54 412,317

המדידות מחלקת
=. = . = .מ.3:.=. =

הראשימדידות המשרד 54 425713004

למדידות אמרכלות 54 43180

החקלאות משרד

חקלאות ראשי משרד 54 447,9209006

חקלאות  אמרכלות 54 451,772
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האזרחי המינהל תקציב הוצאה17
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

המים מחלקת
. .=.=.=.=

ראשימים משרד 54 464,85028,0003

הטבע שמורות מחלקה

טבע שמורות מחלקת 54 481,601

והתעשיה המסחר משרד

מסו"ר  הראשי המשרד 54 50
9033ומכרות

ומכרות למסו"ת אמרכלות 54 51424

והתשתית האנרגיה משרד

חשמל מחלקת 54 565173

לחשמל אמרכלות 54 57142

התחבורה משרד

הראשיתחבורה המשרד 54 584,6347,00012

אמרכלותתחבורה 54 591,822

התקשורת משרד
= = 51 ק גג ק

אד ו הראשיד המשרד 54 605,91510

אמרכלותדואר 54 611,752

טלקומוניקציה
51 ק מ ק ק ג=

הראשיתקשורת המשרד 54 6231,2772,000

אמרכלותתקשורת 54 634,597

הרכוש על הממונה

אפוטרופוס  הראשי המשרד 54 644,79427
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

תקצ האזרחי17 המינהל הוצאהיב
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

54 אפוטרופוס65 1,159אמרכלות

54 ראשי66 משרד הסביבה 3,6971איכות

54 סביבה67 איכות 805אמרכלות

בשטחים משטרה

54 בשטחים80 42,500282משטרה

יהודה68 הכנסות תקציב
()260,000ושומרון

אזרחי מינהל

68 אזרחי01 ()1,040מינהל
אוצר

68 ()1,560אוצר05
והבלו המכס אגף

68 ()109,200מכס11
רכוש ומס הכנסה מס אגף

68 ()1,040מיסים13
68 ()4,680פנים15

משפטים

68 ימשפטים17 4,680()
מקרקעין
=. .=.=

68 ()10,920מקרקעין19
תחבורה

68 ()46,800תחבורה58
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

האזרחי המינהל תקציב 17

[)

()

2,600

72,800

() 4,680

() 25,000

() 25,000

דואר

דואר 68 60

טלפונים

טלפונים 68 62

נטוש ממשלתי רכוש
= = = 

אפוטרופוס 68 64

ניכויים קרן הכנסות 69

ניכויים מקרן הכנסות 69 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

18

יף
מקומיותר^ו הוצאהיות

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מקומיות18 רשויות
= = = = =: = = = =::= = = = =

2,750,139

לרשויות01 איזון מענקים
2,525,528מקומיות

לאיזון"0101 כללי 1,714,067"מענק

דרוזיות0201 מקומיות רשויות
102,932וצירקסיות

ערביות0301 מקומיות 426,192רשויות

ברשויות1501 גרעונות כיסוי
200,000מקומיות

להתייקרויות9901 רזרבה
איזון 82,337מענקי

לרשויות03 מיועדים מענקים
224,611מקומיות

מיועדים0103 11,610מענקים

המקומיות0203 ברשויות 17,319בטחון

וייעוץ0303 מחקרים הדרכה
רשויות כולל לרשויות

ודרוזיות 14,763ערביות

ברשויות0403 עליה 79,655קליטת

כבאות0503 69,212איגודי

חינוך0603 בקריות 6,805תמיכות

פסולת0703 והטמנת שינוע
17,020מוצקה

להתיקרויות9903 8,227רזרבה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

והטכנולוגיהמשרד19 אדםלהתחייבבהכנסההוצאההמדע כח

1 והטכנולוגיה9 המדע 152,82422,777114,89849משרד

כלליים01 ושרותים 9,7398449מינהל

מרכזיים0101 5,64749שירותים

0201^ 4,09284אמרכלות

בינלאומיים02 קשרים קידום
פעולה 12,7475,063ושיתופי

בינלאומיים0102 10,3375,063קשרים

מדעי0202 לווין 2,410פרויקט

מדעיים03 ופרויקטים 72,62122,69342,335מחקרים

וסקרים0103 מחקרים 52,30321,22442,335מימון

מדעית0203 7,943תמיכה

0303/ עולים מדענים 12,3751,469קליטת

מדעיות05 53,07367,500תשתיות

0105/ מדעיות תשתיות פיתוח
/ 53,07367,500וטכנולוגיות

ן07 4,644רזרבה

להתיקלויות0107 4,644רזרבה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

20

יף
והתרבות החינוך הוצאהמשרד

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

והתיבות20 החינוך 13,847,349150,656187,3711,996משרד

מטה21 575,97018710יחידות

הדובר0221 לשכת 2,645פעולות

החשב0321 1,537פעולות

24,187מיכון0521

המרכזי0621 הורים 291ועד

וסטטיסטיקה0721י 6,895710מחקרים

בחינוך1021 ויוזמות פעולות
ובתרבות טכנולוגי 2,344המדעי

הדתי1121 החינוך 6,13318אגף

במערכת1221 ויוזמות פעולות
5,049החינוך

שונות1321 לפעולות 9,839רזרבה

ותרבות1421 לחינוך הקצבות
הועדה החלטת לפי

עזבונות לעניני הציבורית

להתיקרויות2021 517,050רזרבה

משרד22 ועובדי 338,3166,0381,571.5אמרכלות

משרד0122 196,3031,571.5עובדי
והדרכה0322 7,550השתלמות

המשרד0422 72,30922אחזקת

54316פרסומים0522

במוסדות0622 ובטיחות בטחון
49,1256,000חינוך

ורכוש0722 תלמידים 12,486ביטוח

מורים23 735,760835מינהל
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

משרד והתרבות20 הוצאההחינוך
מותנית הוצאה

בהכ:סד,
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

23 שרות01 50,566תנאי

23 למורים02 מיוחדות 9,832פעולות

23 למורים03 10,168תמריצים

23 ברשויות04 1,271חינוכאים

23 מורים05 להכשרת 357,07425מוסדות

23 לתלמידי06 מותנות הלואות
11,534סמינרים

23 פדגוגיים07 8,988250מרכזים

23 וגננות08 מודים 16,158השתלמות

23 לעו"ה09 עיון וימי קורסים
6,028560בכירים

23 השתלמות10 ומענקי 254,141קרנות

פדגוגיכללי24 653,00714,8794,210מינהל

24 החינוך01 לקידום תכניות
2,728למיעוטים

24 ורווחה02 חינוך .שרוחי 103,128

24 ספרית03 בית 123,511השתלמות

24 תוכניות05 המקצועות הוראת
ויוזמות 60,04514,2504,210לימודים

24 הדרוזי06 בחינוכך 371פעולות

24 הערבי07 בחינוך 267פעולות

24 פסיכולוגי08 56,490629שרות

24 מיוחדות10 1,803תמיכות

24 פדגוגי11 עזר 75,845כח

24 פורמאלי14 לא 135,014חינוך

24 מבוגרים16 72,017חינוך
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

20

יף

והתרבות החינוך הוצאהמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ויוזמות1724 21,788תוכניות

יסודי25 קדם 765,523חינוך

יסודי0525 קדם בחינוך 2,728פעילות

חובה1025 253,180גני

חובה1125 טרום 509,615גני

יסודי25 4,249,19375,418חינוך

ורווחה0226 חינוך 52,202שרותיי

תוכניות0526 המקצועות הוראת
ויוזמות 60,4421,418לימודים

יסודיים0726 חינוך מוסדות
יהודיים 411לא

החינוך0926 במערכת עזר שרותי
366,913

יסודי1126 תקןחינוך שעות
שיש 895,854 2,670,73775,000תשנ"ה

מיוחד1226 978,810חינוך

מחוננים1526 2,595ילדים

ארוך1626 חינוך 28,504יום

במערכת2026 טבעי גידול
56,482החינוך

בחינוך2126 מיוחדים 32,097מיזמים

יסודי27 על 4,330,66943,00067,058חינוך

0127"98 "מחר 174,31757,058פרויקט

ורווחה0227 חינוך 7,320שרותי

חט"ב0327 תקן שעות
תשנ"ה/ו ש"ש 227,071757,165
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והתרבות החינוך משרד הוצאה20
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

בחט"ב עזר שרוחי 27 04206,736

תוכניות המקצועות הוראת 27 05
ויוזמות 82,307לימודים

ומדעי טכנולוגי חנוך 27 0664,744

תמיכה ימי חינוך 27 07
11,474והשתתפות

יסודי על לימוד שכר 27 09
בבתי"ס 2,889,801ותמיכה

הבחינות מחלקת 27 1040,10743,000

לתלמידים ומענקים מלגות 27 117,645

העל החינוך ועידוד קידום 27 12
תיכוני והעל 61,163יסודי

עולים תלמידים קליטת 27 13
18,428בפנימיות

מחונן בנוער תמיכה 27 15
העי"ס 3,257בחינוך

בחינוך יוזמות פעולות 27 16
וטכנולוגי 6,205מדעי

התישבותי חינוך 28848,52430,3122,875204

האגף עובדי 28 016,04264.5

מרכזים שירותים 28 02855

אמרכלות 28 034,167

ומזכירות שרתים 28 0527,652

מורים והוראהשכר חינוך 28 06
ש"ש 43,703 127,2703,000תשנ"ה/ו

ספר בבתי תמיכה 28 08
ואזוריים 77,374פנימייתים

בימה הממשלתי ביה"ס 28 103691488

כרם עין הממשלתי ביה"ס 28 112,3832,44535
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

20

יף
והתרבותמשרד הוצאההחינוך

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

אשל1228 הממשלתי ה"ס י 2,615,941440.5ב

כדורי1328 הממשלתי 2,793,028332כיה"ס

ים1428 מבואות הימי 9,442,110724ביה"ס

מיוחדות1628 ופעולות 786יוזמות

ומקצועות1728 החקלאות הוראת
21,2352,875נוספים

ובתי"ס1828 נוער 13,103מרכזי

טפוח1928 ופעולות עזר 34,909שעורי

יסודי2028 על לימוד שכר
483,589,6409ותמיכות

להתיקרויות4028 33,940רזרבה

ומוכר29 עצמאי 445,734חינוך

עצמאי0829 248,650חינוך

העצמאי0929 החינוך 92,545פעולות

אחר1029 מוכר 49,272חינוך

התורני1529 החינוך 55,267מעי.ןן

ופיתוח30 הצטיידות 63365036,100,ל28הסעות

0330■ מוחזקים 9,289ישובים

הבניה0430 ופיקוחיעל יעוץ
החינוך 3,706במערכת

0530 תלמידים 161,894הסעת

ספר0630 לבתי מורים 8,195הסעות

חקלאיים0730 ספר 11,10765013,400בתי

עובדי0830 להכשרת מוסדות
2,6223,500הוראה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והתרבות החינוך משרד הוצאה20
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הלימודית0930 לטלויזיה פיתוח
4,6715,000

פיתוח1030 לתקציב העברה
4,098חינוך

מבני1130 לפיתוח מענקים
מתנ"סים ספורט תרבות

3,53111,200ונוער

חינוך1230 מבני 1,348תיכנון

חינוך1330 מבני 1,8722,000שיפוץ

במיכון1430 1,771פרויקטים

בבי"ס1530 68,429שיפוצים

462,9957,846תרבות31

הסרטים0131 1,8447,832שרות

שר0231 ופרסי ישראל פרסי
והתרבות 728החינוך

תרבות0331 במוסדות תמיכות
יוצרים ומחקר, אומנות

230,974ואומנים

במתנ"סים0631 93,322תמיכה

צבודיות0731 ספריות
ספר בתי 13,285וספריות

תורנים0831 8,75714תרבות

הדרכה0931  מבוגרים חינוך
ופרסומים 1,221תכניות

הלשון1031 והנחלת 22,071אולפנים

עתיקות1131 27,748רשות

חוץ1231 256קשרי

לחרדים1931 תרבות 23,421פעולות

להשכלה2031 ומוסדות 37,112מכללות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

20

יף

והתרבות החינוך הוצאהמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ארגונים2131 עם פעילות
2,256בינלאומים

הספורט32 75,8014,645רשות

בבתיה"ס0232 גופני 8,178חינוך

מרכזיים0332 208שרותים

ומאמנים0432 מדריכים 10,518הכשרת

ואירועים0532 ספורט מפעלי
56,8974,645מרכזיים

חינוכית33 72,59746,843170.5טלויזיה

אדם0133 24,7524,086170.5כח

והפקות0233 טלויזיה 21,63715,957תכניות

שידור0333 ,'6הוצאות 295200

5,946600אמרכלות0433

השני0533 בערוץ 3,31916,000שידורים

בכבלים0633 ושידור 7,74410,000הפקה

להתיקרויות4033 2,904רזרבה

ההסברה34 10,6275,59050מרכז

אדם0134 3,4607550כח

הסברה0234 2,9804,005פעולות

ממלכתיים0334 2921,300אירועים

3,895210אמרכלות0434
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) ס שקלי (באלפי

סע

21

יף
גבוהה הוצאההשכלה

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

גבוהה21 3,198,5222,3307,063השכלה

כללי01 פעולה 6,750תחום

לתכנון0101 הועדה מינהל
6,750ולתקצוב

המוסדות02 בתקציב השתתפות
גבוהה 2,857,6822,330להשכלה

בתקציבי0102 השתתפות
גבוהה להשכלה 2,857,682המוסדות

מוסדות0202 בתקציבי השתתפות
להשכלה לאאוניברסטאים

2,330גבוהה

בפעולות03 121,630השתתפות

שונות0103 מחקר 56,700פעולות

אקדמיות0403 קדם 9,560מכינות

לסטודנטים0703 הסיוע 55,370מרכז

עזבונות0803 כספי

משרדים04 עם פעולות
אחרים 4,725ומוסדות

1004
ט

בתקציב השתתפות
למדעים הלאומית 4,300האקדמיה

חשבונאות1204 בהוראת 425השתתפות

להתיקרויות05 127,305רזרבה

להתיקרויות0105 127,305רזרבה

להשכלה06 מוסדות פיתוח
80,4307,063גבוהה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

גבוהה השכלה 21

7,063

78,740

1,690

מוסדות לפיתוח מענקים 06 01
גבוהה להשכלה

וחיית מינהל 06 03
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

דתות לענייני המשרד הוצאה22
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

דתות22 ני לעני 1,083,2089,30737,800335משרד

כללי01 פעולה 38,7041,584105.5תחום

01 10,220105.5שכר02

01 ויעוץ03 אדם כח 1,998שירותי

01 מרכזיים11 2,8131,584שרותים

01 12,052אמרכלות12

01 3,592מיכון13

01 ויוזמות14 5,029פעולות

01 וביקורת15 פיקוח 2,000פעולות.

01 החשב16 1,000פעולות

דת02 143,6812,223שרותי

02 דתיות12 97,722מועצות

02 דת13 שרותי
מוחזקים 25,758בישובים

02 כנסת15 2,779בתי

02 עלמין17 941בתי

02 קדושה22 תשמישי 2,223מחסן

02 לקראים31 דת 698שרותי

02 לדרוזים32 דת 308שירותי

02 למוסלמים33 דת 11,773שדותי

02 לנוצרים34 דת 652שרותי

02 לשומרונים35 דת 50שרותי

02 דת40 שירותי 3,000קידום

דתי03 והווי 24,507803טפוח
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

דתות לענייני המשרד הוצאה22
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והדרכה הסברה 03 111,195

וגרים בעולים טפול 03 149,636

משלים דתי חינוך 03 157,301

הגולה עם קשרים 03 16364

קדושים מקומות 03 213,011803

דתי הווי 03 243,000

תורני ולימוד מחקר הלכה 04677,6982,570

בישיבות תמיכות 04 11. 577,543

למוסדות ומענקים תמיכות 04 12
1,103תורה

תורניות ביצירות תמיכות 04 142,000

מינימום הכנסת הבטחת 04 21
כוללים 61,4142,000לאברכי

ילדים קצבאות השלמת 04 22
כוללים 13,018200לאברכי

תורנים במכונים תמיכות 04 2318,451■

ומועצת הרבנים לשכות 04 31
3,404370הרבנות

אמרכלות 04 33765

הר?ניים הדין בתי 0542,591267201.5

שכד 05 0131,424201.5
אדם כח שירותי 05 02118

הרבניים הדין בתי הנהלת 05 031,603267

אמרכלות 05 049,145

מיכון 05 06301

דתי שפוט £04,7312628
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

דתות22 לענייני אדםלהתחייבבהכנסההוצאההמשרד כח

השיעיים0106 הדין בתי
שכד  4,7312628והדדוזיים

47,093רזרבה07

להתיקריות0107 47,093רזרבה

קדושים08 42,4731,83437,800מקומות

קדושים1008 7,00013,000מקומות

להקמת1308 בינמשרדית ועדה
דת 15,50015,500מבני

וערוכים1408 9,600מקוואות

רבניים1608 דין 1,0001,000בתי

לתורה1708 עולמיים מרכזים
מיכון1808 מערכות 1,073פיתוח

עלמין2008 6,0001,8346,000בתי

לא2108 לעדות דת מבנה ■

2,3002,300יהודיות

וחרדית18 תורנית 61,730תרבות

וחרדית0118 תורנית 61,730תרבות

67



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

23

יף

והרווחהמשרד הוצאההעבודה
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והרווחה23 העבודה 2,327,538משרד
=========

542,646192,1383,725.5

כללי01 פעולה 170,8661,537937תחום

משרד1001 מרכזיים שרותים
5,61165.5ראשי

תקציבי1101 5,13411.5תכנון

ואירגון1201 14,4555546מיכון

לדמוגרפיה1301 2582.5מרכז

ואדריכלים1401 מהנדסים 3078673.5רשום

ודוברות.1501 1,156173הסברה

72,024200128אמרכלות1901

4,37658גיזברות2001

עובדים2601 להכשרת מרכזי ביס
החברתיים 5,2811016בשרותים

ואו"ש4001 2,441278הדרכה

בינלאומיים4101 1,7454.5קשרים

ציבור4201 2714מוסדות

ושטחים4301 למעוטים 8.1511שירותים

שירותים5101 וקידום 9619מחקר

אדם5301 כח לתכנוןי 1,8149הרשות

והדרום6201 ים מחוזית לשכה
וניהול 5738תכנון

והדרום6801 ים מחוזית לשכה
ופיקוח 9,453121הכוונה

והדרום6901 ים מחוזית לשכה
2,30024אמרכלות

והמרכז7201 ת"א מחוזית לשכה
וניהול 6068.5תכנון
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והרווחה העבודה משרד הוצאה23
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והמרכז ת"א מחוזית לשנה 01 78
ופיקוח 11,975153הכוונה

והמרכז ת"א מחוזית לשכה 01 79
3,53939.5אמרכלות

והצפון חיפה מחוזית לשכה 01 82
וניהול 4055תכנון

והצפון חיפה מחוזית לשכה 01 88
ופיקוח 11,384142.5הכוונה

והצפון חיפה מחוזית לשכה 01 89
3,30335אמרכלות

ונהול תכנון 01 921352

במוסדות ומשק מינהל 01 944,35636119

רזרבה 01 956,188

הייצור במערכת פעולות 0313,3942,229116

עבודה יחסי 03 101,60015

שיתופי איגוד 03 111,42153718

בטיחות על פיקוח 03 12
6,95391183בעבודה

תעסוקתית לבטיחות יחידה 03 13120781

עבודה חוקי על פיקוח 03 153,300

והכוונה תכנוני אדם כח 04256,51520,73867.5

בשעת אדם לכח היחידה 04 14
2,94139חירום

לאזורי אדם כח הכוונת 04 15
3,52557810.5פיתוח

נשים לתעסוקת האגף 04 22189,49620,16018

למצבים תעסוקה פעולות 04 27
56,260מיוחדים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף
והרווחה.1" העבודה משרד הוצאה23

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לשיקום ברשות השתתפות 04 28
4,293האסיר

התעסוקה שרות 05103,4355,021590.5

שרות מרכזיים שרותים 05 17
3,40722התעסוקה

תעסוקה שרות לשכות 05 1840,8892,450504

אקדמאים לתעסוקת המרכז 05 193,55843.5

תשלומים מדור 05 201,4,79450

אמרכלות 05 2133,5102,58021.5

תעסוקתי ליעוץ מרכז 05 223,47289139.5

להתייקרויות רזרבה 05 253,795

שיקום 05150,40331,581109.5

, איבחון שרותי קניית 05 18
מוגבלים והעסקת שיקום

ציבוריים בגופים
47,75911,550ועיסקייס

במרכזי מוגבלים שיקום 05 19
3,7201,2528שיקום

למוגבלים מקצועי אבחון 05 203,07523

בפנימיות נכים סדור 05 21
.1

17,7905,850

לשיקום השתת.בסיוע 05 2218,3904,495

לרווחת והוצאות שיפוצים 05 23
500הנכה

בעוור. וטיפול שיקום 05 5233,5784,0159

ניב מעון וטיפול חינוך 05 8180210.5

אמרכלותמעוןניב 05 82243380

(28) סימון סן מעון 05 841,925. 72221
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

23

יף

והרווחה העבודה הוצאהמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

8506(64) נתניה נכים 4,03178338מעון

בפנמיות8606 נכים 4,1891,914סידור

9006 טלפון בשיחות .השתתפות
ונכים 14,800עוורים

מקצועית07 להכשרה 519,82011,404180,723409אגף

האגף0107 5,61080מטה

פדגוגיים0207 5,4412,27945שרותים

מקצועי0307 והנחיה 3,25535פקוח

מקצועיות0407 1,0423,9008בחינות

חשמלאים0507 2123833.רשום

טכנאים0607 הכשרת מטה
4,3822,32726והנדסאים

נוער0707 הכשרת 1,95412מטה

לאקדמאים0807 ועדכונים הסבות
חוץ גורמים בביצוע

37,72136,2093ממשלתיים

ממשלתיים0907 הכשרה מרכזי
25,366,241למבוגרים

/234

197

בתחבורה1007 כ"א 6,390הכשרת

למבוגרים1107 162,8391,260144,514קורסים

למבוגרים1207 /4,832ביטוח
וטכנאים1307 הנדסאים הכשרת

תלמיד 69,773780פר

נוער1407  מקצועית /12,732הכשרת
לימודים1507 יום נוער הכשרת

. 18,941בשבוע
/

לימוד1607 ימי 3 נוער הכשרת
71,538בשבוע
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והרווחה העבודה משרד הוצאה23
מותניה הרצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לימוד ימי 6 נוער הכשרת 07 17
73,747בשבוע

לנוער מקצועי אמון 07 182,187

עולים להכשרת תוכנית 07 1911,858

למפגר השרות 08284,805130,640956.5

מפגרים אבחון 08 502,5907.5

וביתי קהילתי טיפול 08 5528,9869,554

במעונות ביתו חוץ טפול 08 56
ופרטיים 145,85661,466ציבוריים

ונהול תכנון אמרכלות 08 593,72046

נכות קיצבת קרן 08 7018,600

ממשלתיים מעונות 08 71
וטיפול חינוך 103,65341,020903אמרכלות,

רזרבה 0995,37616

רזרבה 09 0111,06016

להתייקרויות רזרבה 09 0284,316

וחברתיים אישיים שרותים 10638,864327,45068

מקומיות ברשויות כ"א 10 13196,04465,160

ברשו"מ ומנהל ארגון 10 142,4225636.5

ברשו"מ הדריכה 10 1520438

 והמשפחה הפרט רווחת 10 25
וסיוע 22,7177,2540.5טיפול

 והמשפחה הפרט רווחת 10 26
סוציאלי 8,3984,190טיפול

 והמשפחה הפרט רווחת 10 27
וניהול 4776.5תכנון
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חזשיס) שקלים (באלפי

סעיף

והרווחה העבודה משרד הוצאה23
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

רש"י "קרן בשיתוף תוכנית 10 35
בסיכון, בילדים לטיפול

ובנכים 13,89712,244במפגרים

 ולנוער לילד השרות 10 38
ביתי חוץ 222,16673,294טיפול

 ולנוער לילד השרות 10 39
וביתי קהילתי 25,2767,260טיפול

 ולנוער לילד השרות 10 40
וניהול 77010תכנון

תכנון  לזקן השדות 10 41
6688וניהול

טיפול  לזקן השרות 10 42
ביתי 53,190130,950חוץ

טיפול  לזקן השרות 10 43
ובבית 43,41119,317בקהילה

(אימוץ) הילד למען השרות 10 519,463

 הילד למען השרות 10 53
אמירים 5835מעון

 הילד למען השרות 10 59
וניהול 3344.5תכנון

לאזרח יעוץ לשכות 10 62735329

ערר וועדות 10 63842683.5

קהילתית עבודה 10 721,542360

בעולים לטיפול תוכנית 10 73
13,334536חדשים

 קהילתית עבודה 10 79
וניהול 3154.5תכנון

שכונות שיקום 10 8118,9275,6751

להתנדבות היחידה 10 943,1495099

מנותק ונוער תקון שרותי 1164,41210,371356.5

73



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והרווחה העבודה משרד הוצאה23
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

נוער חוקרי 11 21715

נוער מבחן 11 239918

מבוגרים מבחן 11 245,26036

לסמים מטה יחידת 11 252,2264,8002.5

 נוער לשיקום השרות 11 32
ממשלתיים ים מפת"נ

כיתות) 34)4,4511,18652.5

מוניציפליים מפתנ"ים 11 34
כיתות) 93)3,355866

 נוער לשיקום השרות 11 59
וניהול 6605968תכנון

בצעירים לטפול שרות 11 641,6403864.5

בנערה לטפול שרות 11 657,5721,5586

 הנוער חסות רשות 11 66
בחוסים ביתי חוץ 14,590471טיפול

 הנוער חסות רשות 11 68
וניהול 1,30819תכנון

 הנוער חסות רשות 11 71
ממשלתיים מעונות

וטיפול 13,48442181חינוך

 הנוער חסות רשות 11 72
 ממשלתיים מעונות

ואמרכלות 8,16046639תפעול

בפיתוח תמיכה 1229,64867511,415

ומכללות מקצועית הכשרה 12 015,357

השתתפות יום מעונות 12 02
2,428בבניה

ולשכות מוסדות 12 031,419

למפגר שרותים פיתוח 12 041,841675

ומפתניס מעונות 12 052,262
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

והרווחה העבודה משרד 23

10,515

900

369

900

10,515

563

1,238

2,756

המשרד התקנות 12 06

להתיקרות רזרבה 12 07

בפיתוח לתמיכה רזרבה 12 08

לזקן שירותים 12 09

שיקום שרותי פיתוח 12 10

במסגרת בפיתוח תמיכה 12 11
נקודתי לטיפול הפרויקט
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

24

יף

הוצאההבריאותמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות24 משרד
= :=:=:3 = := = = = =: = =

2,469,4042,955,769
:= = = = = := = = =

3,000
= = =:=::=

21,794.5

כללי01 פעולה 149,2087,4983,000432תחום

16,96358הנהלה0101

מרכזיות0201 14,3302,82250.5פעולות

נתונים0301 ועיבוד 329מיחשוב

43,776234143.5אמרכלות0501

רוקחות2201 5,2864,04559.5שרותי

ופיקוח2301 רישוי שירותי
רפואיים 1,0363948.5מקצועות

מחקר3201 נהל 6,7883,0005.5מי

רפואית3501  פרא 6859יחידה

שונות4001 17,08549.5הוצאות

באח"מים9501 רפואי 3,580טיפול

חרום9801 21,914שירותי

חרום9901  17,76519שעת

מקצועית04 70,5035,055198.5הכשרה

והשתלמות0204 2,362הדרכה

סעודי0304 אדם כח 15,8491,20137.5הכשרת

מתמחים0804 העסקת

עולים0904 26,488העסקת

שיניים1004 רופאי 174הכשרת

לרופאים1104 הכשרה קורסי
עולים ואחיות

בתכניות1204 השתתפויות
6,297הכשרה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

24

יף
הוצאההבריאותמשרד

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

צפת2204 לאחיות ספר 1,0583439.5בית

ע"ש2404 לאחיות ספר בית
רמב"ם  1,98754418ספנסר

רנטגןרמב"ם2504 לטכנאי ביהס
5303

לאחיות2604 ספר בית
ע"ש חיפה ממשלתי עירוני

1,87643715זיידה

2904 לאחיות ספר בית
חדרה מטיוס 1,24039912ע"ש

ע"ש3004 לאחיות ספר בית
רפואי שינבורןמרכז

תלאביב ממשלתי 2,34848525עירוני

3104 רנטגן לטכנאי ספר בית
עירוני רפואי מרכז

ת"א 2221ממשלתי

ביה"ח3404 לאחיות ספר בית
2,96730424תלהשומר

רנטגן3604 לטכנאי ספר בית
תלהשומר 3481ביה"ח

ע"ש4004 לאחיות ספר בית
גיבוריט תל 1,71024113וולפסון

לאחיות4204 ספר בית
הרופא 2,67817אסף

ןדיפין4404 הדרכה 4844583.5מרכז

אשקלון5004 לאחיות ספר 1,88564319בית

אישפוז07 שרותי
2,573,18313,832כלליים

18.5הנהלה0107

מרכזיות0207 81450פעולות

ממשלתים0507 בתיחולים שרותי
2,572,369ועירונייםממשלתיים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

24

יף
הוצאההבריאותמשרד

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

אשפוז0607 שרותי קנית

צפת1107 זיו ע"ש חולים בית
( מיטות 355+20)715.5

פוריהטבריה1607 חולים בית
מיטות) 199)431

נהריה2107 חולים בית
מיטות) 402+17)898.5

רמב"ם2607 ע"ש חולים בית
מיטות) 837+50) 1,831.5חיפה

ממשלחי3107 עירוני חולים בית
מיטות) 365+16) 816.5חיפה

יפה3607 הלל ע"ש חולים בית
מיטות) 384+14)773.5

עירוני4107 רפואי מרכז
אביביפו תל ממשלתי

מיטות) 949+89)2,135.5

ד"ר5107 ע"ש רפואי מרכז
השומר תל שיבא

מיטות) 1189+139)
(+ טרמינלי 25)2,647

וולפסון5607 ע"ש חולים בית
(595+30) גיבורים 1,221.5תל

להתפת.הילדחולון5707 5תחנה

ע"ש6107 ביתחולים
גריפין הרופא אסף

(614+126)1,422

ברזילי7107 ע"ש רפואי מרכז
מיטות) 338+40) 857.5אשקלון

הילד7207 להתפתחות תחנה
8.5אשקלון

טיפולמחלות10 שירותי
398,148246,5672,230ממושכות

1,68612הנהלה0110
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

הבריאות משרד הוצאה24
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מרכזיות פעולות 10 0216,4175,879

רזרבה 10 0412,362

אשפוז שרותי קנית 10 07
גריאטריים במוסדות

מיטות 2890  219,833ציבורים

אישפוז שרותי קניית 10 08
גריאטריים במוסדות

מיטות 2891  66,483113,380פרטיים

פלימן ע"ש חולים בית 10 11
מיטות) (194+28) 31,997237חיפה

גריאטריפרדס מרכז 10 21
מיטות) 970 ) 37,94210,143640חנה

נתניה גריאטרי מרכז 10 26
מיטות) 603+10)23,8349,335433

מכבסהליד שרותי 10 27
נתניה גריאטרי 26מרכז

למחלות חולים בית 10 31
כץ ממושכותפרדס
מיטות) 116+25)19,098129

שמואל ע"ש חולים בית 10 34
יעקב באר הרופא
מיטות) 355+12)3,50349,349438.5

ע"י מכבסה שרותי 10 35
הרופא שמואל ע"ש 12ביה"ח

 ראשון גריאטרי מרכז 10 36
( מיטות 304 + 25 )13,6107,386287.5

הנסו ע"ש ביתחולים 10 46
מיטות) 18) 2,47815ירושלים

הנפש בריאות שירותי 13599,49876,0463,589

הנהלה 13 017,84067

מרכזיות פעולות 13 023,63848

שרותים קנית 13 03137,58839,973

79



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

24

יף
הוצאההבריאותמשדד

מותנית הוצאה
בהכנסה

הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

0413 להתייקרויות רזרבה
שירותים 10,287קניית

אישפוז0513 שירותי קניות
החולים 72,398מקופות

נפש0613 לחולי חולים בית
מיטות) 354+90) 39,9083,809320.5מורע

לבריאות0713 קהילתי שרות
ונהריה עכו 1,89727הנפש

הנפש1413 לבריאות תחנה
הכרמל 2745טירת

הנפש1513 לבריאות תחנות
רמב"ם בי"ח יד 6886.5חיפהעל

הנפש1613 לבריאות מרכז
הכרמל טירת

מיטות) 393+56)36,6054,918339.5

בילד1713 לטפול קהילתי שרות
חיפה 7618.5ובנוער

הנפש2113 לבריאות מרכז
מיטות) 634+20) מנשה שער

43,7666,165468

לבריאות2213 קהילתי שרות
1,81620חדרה

נפש2613 לחולי ביתחולים
מיטות) השרון(295+30 לב

26,1072,634242.5

לבריאות2713 קהילתי שירות
נתניה  1,29616הנפש

הנפש2913 לבריאות תחנה
השומר 2053.5תל

הנפש3613 לבריאות מרכז
מיטות) 562+111) 52,3067,153523.5בתיס

מסמים3713 לגמילה מרכז
ביפו קהילתי מרכז ליד

מיטות) 12)3,03329322.5
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלם (באלפי

סעיף

הבריאות משרד הוצאה24
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

13 מיטות)41 18) יפו 4313מעון

13 כוללני43 קהילתי מרכז
הנפשיפו לבריאות
יום) מיטות 50)8,37214251

13 לבריאות44 קהילתי שרות
דן גוש 4,93212852הנפש

13 הנפש46 לבריאות מרכז
מיטות) יעקב(251+125 באר

30,1974552,284.5
13 הנפש48 לבריאות תחנות

לוד 18710רמלה

13 הנפש51 לחולי חולים ביה
מיטות) 24,436860228.5נסציונה(165+60

13 לבריאות52 קהילתי שרות
וראשל"צ רחובות 1,00011.5הנפש

13 ארצי56 הנפש לבריאות מרכז
רמלה הסוהר בית ליד

מיטות) 50)3,15339

13 נפש61 לחולי חולים בית
(220+30) שאול 23,1647821,215.5כפר

13 קהילתיים62 שרותים
שאול כפר חולים 1,20414בית

13 63(18+18) ירושלים 1,0626.5מעון

13 ים64 מסמים גמילה 895578.5מרכז
13 נפש66 לחולי חולים בית

מיטות) 225+92) 25,2752312,248.5איתנים

13 קהילתיים68 שרותים
איתנים 1,69216בביה"ח

13 ירושלים72 ונוער לילד תחנה
1,16612

13 הנפש81 לבריאות מרכז
מיטות) 354+50) 28,6973983,263בארשבע
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

הבריאות משרד הוצאה24
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

סיעודית גריאטרית חטיבה 13 82
מיטות) 60)3,01740

מסמים לגמילה מרכז 13 83
שבע 1373באר

אילת הנפש לבריאות תחנה 13 85682.5

הציבור בריאות שרותי 16258,39747,4201,478

הנהלה 16 0165,8745,57842

מרכזיות פעולות 16 0222,6322,96683

שכונות שיקום 16 056,78536

לבדיקות המכון פעולות 16 11
י בת"א לנהגים 5,83428רפואיות

לרפואה המכון 16 13
באבוכביר 2,3028926משפטית

השומר תל לרעלים המכון 16 141871435

הציבור בריאות מעבדות 16 21
אביב 2,9821,49640בתל

מרכזית מעבדה 16 22
השומר בתל 3,45835838לנגיפיס

ירושלים מרכזיות מעבדות 16 263,96138541.5

הילד להתפתחות המרכז 16 28
2,15810518.5בירושלים

צפון מחוז בריאות לשכת 16 3630,0563,267211

שמונה קרית בריאות מרכז 16 382,59724.5

חיפה מחוז בריאות לשכת 16 4129,2268,657237.5

הילד להתפתחות תחנה 16 42
73310חיפה

ת"א מחוז בריאות לשכת 16 4618,4136,167157.5

מרכז מחוז בריאות לשכת 16 5132,7644,591241
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

הבריאות משרד הוצאה24
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ים מחוז בריאות לשכת 16 5610,1211,56451.5

אשקלון מחוז בריאות לשכת 16 614,8563,50647

דרום מחוז בריאות לשכת 16 6618,8272,514126.5

דרום לשכת תלמ"ר 16 854653.5

למוסדות העברות 19
ציבוריים 21,029רפואיים

חולים בבתי. תמיכות 19 20
1,309ציבוריים

בארגונים תמיכות 19 30
אחרים 19,089רפואיים

רזרבה 19 50631

ממלכתי בריאות ביטוח חוק 20
909,262

בריאות ביטוח בחוק תמיכה 20 01
881,984ממלכתי

להתייקרות רזרבה 20 1027,278

לנתמכים רפואי בטוח 211,000

לנתמכים רפואי בטוח 21 10
קיום קצבאות מקבלי

לאומי לביטוח 1,000מהמוסד

להתיקרויות רזרבה 3023,278

שכר להתיקרויות רזרבה 30 108,850

קניות להתיקרויות רזרבה 30 2014,428

שכר להסכמי רזרבה 3139,08135

שכר להסכמי רזרבה 31 1039,08135
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

לנכים תגמולים 25

54

54

54

1,275

1,275

1,276

581,053

581,053

3,555

4,040

25,316

364,815

46,729

216,126

20,472

לנכים תגמולים 25

לנכים תגמולים 01

הנהלה 01 11

אמרכלות 01 12

רפואי ושקום טפול 01 21
בנאצים מלחמה נכי

והענקות תגמולים 01 22
בנאצים מלחמה נכי

רפואי ושיקום טיפול 01 31
הנאצים רדיפות נכי

נכי והענקות תגמולים 01 32
הנאצים רדיפות

להתיקרויות רזרבה 01 34
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

הסביבה איכות הוצאה25
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הסביבה איכות משרד 25104,4475,209112,500140.5

כללי פעולה תחום 0141,099128.5

המשרדי הנהלת 01 0135,455128.5

המשרד דיור 01 045,544

רזרבה 024,085

להתיקרויות רזרבה 02 013,395

ולפעולות לכ"א רזרבה 02 02589

לאיכות בפעולות השתתפות 03
33,8382302הסביבה

האו"מ בארגון השתתפות 03 01
הסביבה 195לאיכות

האו"מ מאירגון העברות 03 02
הסביבה 230לאיכות

בארגונים תמיכות 03 03
1,125ציבוריים

המקומיות לרשויות מענקים 03 049,595

הלאומיים הגנים רשות 03 072,585

מים זיהום מניעת 03 092,255

מסוכנים חומרים 03 104,702

ומחקרים סקרים 03 122,813

והסברה חינוך 03 14825

לאיכות הפיקוח יחידת 03 20
1,4852הסביבה

וקרנות באמנות השתתפות 03 21
1,859בינלאומיות

קרינה על פיקוח 03 22553
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

26

יף

הסביבהאי הוצאהכות
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ארצי2303 אויר 3,859ניטור

במזיקים2403 225לחימה

הסביבה2503 לאיכות 281מעבדה

ופרויקטים2603 חוץ קשרי
191מיוחדים

חקלאית2703 450אקולוגיה

281תכנון2803

הרעש2903 225אגף

וחלקיקים3003 113אזבסט

מוצקה05 בפסולת 6,1881,238טיפול

פסולת0105 5,188תשתיות

הנקיון0405 1,238קרן

וחופים06 8703,74110ים

הים0106 זיהום 3,74110קרן

ים0206 בזיהומי לחימה 870מרכזי

תעשיה07 מפעלי השקעות
הסביבה 17,917112,500באיכות

תעשיה0107 מפעל* השקעות
הסביבה 17,917112,500באיכות

חיים97 בעלי 450צער

חיים0197 בעלי צער 450חוק
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

27

יף

לאומי לביטוח הוצאההקצבות
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לאומי ביטוח 2713,498,600

פי01 על המדינה הקצבות
הלאומי הביטוח חוק

( 217 4,022,350(סעיף

פי0101 על המדינה השתתפות
לביטוח המוסד תקבולי

3,871,330לאומי

קצבאות0201 במימון 151,020השתתפות

לקצבאות02 המדינה הקצבות
אחרים חוקים פי 2,032,190על

הכנסה0102 הבטחת 1,349,220חוק

אחרות0202 לאוכלוסיות 682,970חוקים

לביטוח03 המדינה הקצבות
הסכמים פי על לאומי

(200 1,504,940(סעיף

לאוכלוסיות0103 גמלאות
מבוטחות 1,265,520שאינן

לנכים0203 215,590סיוע

לאוכלוסיות0403 הסכמים
23,830אחרות

בשל04 בלאומי ביטוח שיפוי
ביטוח דמי 4,967,080הפחתת

בשל0104 לאומי ביטוח שיפוי
ביטוח דמי 4,967,080הפחתת

מנהל05 509,000הוצאות

מינהל0105 64,050הוצאות

להתיקרויות0205 404,950רזרבה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

לאומי לביטוח הקצבות 27

40,000

463,040

463,040

רזרבה 05 05

המגזר לעידוד החוק הפעלת 06
היצרני

המגזר לעידוד החוק הפעלת 06 01
היצרני
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

28

יף

ציבוריות עבודות הוצאהמחלקת
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

 ציבוריות עבודות מחלקת 28
■ כבישים

======

419,805745298,681722

מע"צ01 כללי פעולה 43,550709143תחום

2,45528הנהלה0101

ומיחשוב0201 4,371מיכון

כבישים0301 31,86370953אמרכלות

4,86152כספים0601

מחקר02 תכנון  כבישים
35,580306ופיקוח

מרכזי0102 ומחקר 10,78884תכנון

שדהמחוזות0202 ובדיקות 24,792222פקוח

ושרותים03 ביצוע 51,10436273יחידות

2,8013631אפסנאות0103

ומוסבים0303 רכב מכני 21,43697ציוד

אספלט0503 6,6453מפעלי

לתמרורים0703 מלאכה 3,1009בית

כבישים0903 מקצועיים 17,122133עובדים

כבישים04 276,136298,681אחזקת

דרך0104 מבנה ,אחזקת 46,16148,561

ופיצויים0404 6,0295,676סקרים

בטיחותיים0504 59,78863,438פרוייקטים

כבישים0804 וריבוד 164,158181,006שיקום

13,435רזרבה05
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ציבוריות עבודות מחלקת 28

9,915

3,520

להתיקרויות רזרבה 05 01

כבישים לאחזקת רזרבה 05 02
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והשיכון הבינוי משרד הוצאה29
מותנית הרצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כד?

והשיכון הבנוי משרד 29183,157
=======

6,55241,251
======

748
=

המשרד הנהלת עובדי שכר 06
74,499742והמחוזות

ן שכרכללי 06 0171,519742

י שכר להתיקרויות רזרבה 06 052,980

ושירותי ההנהלה פעולות 08
108,6586,55241,2516המטה

המשרד הנהלת 08 01.6,767

גזברות 08 03326

וסקרים מחקרים 08 053,936

נתונים לעיבוד היחידה 08 079,572

אכלוס אגף 08 0913,549

ודיור נכסים 08 1113,446

הבניה האצת תוכנית 08 12
פרויקטים 2,182

והוצאות שכונות שיקום 08 14
שכונות לשיקום 17,96040,007ניהול

הבניה הפעלת 08 15852,750

אמרכלות 08 1633,046

ורישום הקבלנים רשם 08 17
ציבוריים 3,8026שיכונים

ובית עתיד מנהלת 08 184,415

להתיקרויות רזרבה 08 193,3741,244
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

עליה לקליטת המשרד הוצאה30
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

העליה לקליטת משרד 30
= = = = = := = = = =: = = = = = = =

1,313,809
=: = = = = = = = =

13,82793,331370.5
= = = = =

כללי פעולה תחום 0155,0382,45066

שכר 01 0116,48466

משפטי סעד  המשרד הנהלת 01 11
470והסברה

אמרכלות 01 1225,632

ומחקר תכנון 01 211,234

לעולים מידע 01 323,1842,280

מיחשוב 01 358,034170

קליטה שרוחי 02257,99810,855280.5

שכר 02 0117,345280.5

והסעתם עולים קבלת 02 12
ראשוניים למגורים

שבוע בסופי ולמלונות
5,668וחגים

מיוחד סיוע 02 149,683

קיץ אולפני בחינוך סיוע 02 15
עולים 1,314לילדי

קשישים לעולים שדוחים 02 1717,237

העסקה בקידום סיוע 02 19
הציבורי 31,145בסקטור

עולים בתעסוקת סיוע 02 2054,99210,855

וספורטאים לאמנים סיוע 02 21
5,107עולים

עולים בתעסוקת סיוע 02 23
10,500עצמאיים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

30

יף

עליה לקליטת הוצאההמשרד
מותנית הוצאה

בהננסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מאתיופיה2502 הבאים קליטת
הזמניים באתרים

הקבע 18,914ובדיור

בקורסים,במרכזי2602 קיום דמי
הבטחה הכוונה,באולפנים,

הכנסה 86,093והשלמת

בסטודנטים03 65,54614טיפול

79414שכר1103

הסטודנטים2203 מינהל 64,852פעולות

חברתית04 15,8755223קליטה

נהול1104 מרכזיים שדוחים
15,8755223ומטה

ישירה05 קליטה 764,979תוכנית

מצוקה0205 ארצות ישירה 764,979קליטה

מדענים06 103,23193,3317קליטת

נהול1106 מרכזיים שרותים
1,4337ומטה

למדענים1406 במלגות סיוע
101,79893,331עולים

51,042רזרבה07

להתיקרויות1107 41,437רזרבה

9,605רזרבה1207
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

הדלק משק הוצאות 31

ור פחת יביתכסוי

משק31 356,435הדלקהוצאות
======================

חי02 לשעת 1,882רוםמשק

02 חי01 לשעת 1,882רוםמשק

משק03 331,901הדלקהוצאות

326,328

5,573

15,000

15,000

. 7,652

7,652

חרום מלאי אחזקת 03 01

ותשלומים התחשבנות 03 03
והגז הדלק במשק לגופים

רזרבה 04

להתייקרויות רזרבה 04 01

נפט בהובלת תמיכה 05
ישראליות באוניות

נפט בהובלת תמיכה 05 01
ישראליות באוניות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

יסוד מצרכי במחירי תמיכה הוצאה32
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

 מצרכי במחירי תמיכות 32
חקלאי ובייצור 1,792,049175,325יסוד

חקלאי ביצור תמיכות 02325,119113,118

הגליל חוק 02 0171,243

וסירות ירקות 02 038,255

מקומית חיטה 02 0720,59520,595

טבע נזקי ביטוח 02 0827,52927,529

בחקלאות שונות תמיכות 02 095,240

היצוא לעדוד קרן 02 101,5201,520

מכירות קידום 02 1111,55412,830

ענפים תמיכות 02 1750,54450,544

היצוא לפתיחת סיוע 02 18957

הפטם בענף רפורמה 02 2139,544

ההטלה בשלוחת רפורמה 02 2275,558

מקומי שוק בטחון רשתות 02 2311,250

אחרות תמיכות 04200,74352,208

הובלת מחירי הפרשי 04 01
52,20852,208גרעינים

מל"ח 04 0444,799

רזרבה 04 0511,144

עתודה 04 0782,592

מים במחירי תמיכות

המים במחירי תמיכות 05415,049
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

יסוד מצרכי במחירי תמיכה 32

380,254

19,181

4,117

12,487

850,138

3,069

447,839

257,535

70,875

24,434

46,386

מים בספקי תמיכות 06 11

מים בתוספת תמיכות 06 12

ולחקלאות לתעשיה מענקים 06 13
המקומיות ברשויות

במל"ח תמיכות 06 14

כללי  במים תמיכות 06 17

להתיקרויות רזרבה 06 20

בתחבורה תמיכותי 08

לתושבים הנחות מימון 08 02
ארציות פנים בטיסות

בתעריפים ישירה תמיכה 08 04

אוטובוסים רכישת מימון 08 05
הציבורית לתחבורה

תח"צ מפעילי חובות החזר 08 06

לרשויות העברות 08 09
תחבורתיות

לתמיכות רזרבה 08 10
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1995 הכספים לשבת התקציב חוק
חדשים) שקלים (ב#לפי

סעיף

החקלאות משרד הוצאה33
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

החקלאות משרד 331,016,721
= = = = = = = =£ =

118,628262,232
=======

1,721

כללי פעולה תחום 2158,7065,5935,514175.5

המשרד מטה 21 0126,4371,318176.5

אמרכלות 21 0225,9321,7684,725

מידע למערכות שירות 21 038282,507789

ש.ה.מ תיאגוד 21 04

נקודתי טיפול 21 055,509

לחקלאים פעולות 2261,17328,557447

הצומח הגנת 22 016,4847,66388.5

וטרינרים שרותים 22 0218,90014,217200.5

חוץ גורמי במימון פעולות 22 033,688

דייג 22 043,2881,11532.5

הקרקע שמור 22 052,49570423

מחוזות 22 068,1551,078102.5

לחקלאים פעולות אמרכלות 22 079,48292

שוטף  פיצו"ח 22 0812,369

להדרכהיומקצוע שרות 2338,76410,391361.5

מרכזיים שרותים 23 017,334885312.5

אמרכלות 23 032,892611

למים שדה שירות 23 041,27082531

בינלאומי לשיתוף השרות 23 053171,72318

תלם  להדרכה החברה 23 0626,9516,347

החקלאי המחקר נהל מי 2490,15270,2314,040736
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

החקלאות משרד הוצאה33
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ומינהל הנהלה 24 019,84932,4154,04098

מחקר מכוני 24 0266,22619,808518

ומופ"ים חקלאיות חוות 24 03
14,0779,615120איזוריים

קמ"ח במימון מחקרים 24 048,393

יות השתתפו 2511,507

 הרגיל בתקציב השתתפות 25 04
הטבע שמורות 10,599רשות

השתתפויות  מרעה רשויות 25 1290.8

המעוטים מיגזר 25 14

החקלאי למגזר הסדרים 26405,945

הקיבוצים הסדר 26 012,184

המושבים חוק 26 0210,011

להסדרים עתודה 26 04393,750

השקעות מענקי 27129,728360145,272

חוק לפי השקעות מענקי 27 0364,13371,318

%20 עד משלימים מענקים 27 04
65,22773,954מההשקעה

דיג לציוד מענקים 27 05368

תכניות בדיקת 27 06360

חדשה התישבות 28122,3252,883107,406

גולן 28 0322,64920,420

הירדן בקעת 28 0522,21719,931

וג"ע ו"ש י 28 0724,84122,397
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

החקלאות משרד 33

14,887

26,529

3,242

2,883

613

613

16,589

32,401

3,628

27,226

18,738

8,488

55,125

55,125

16,070

5,179

4,698

6,193

הר ומורדות קטיף גוש 28 16

מרכזיות פעולות 28 18

חדשה להתישבות עתודה 28 21

מחקרים  ראשי מדען 31

מחקרים  ראשי מדען 31 01

קמ"ח קרן 31 03

פיצויים 33

ירקות פיצויי 33 01

להתיקרויות עתודה 35

המשרד תקציב 35 01

המחקר מינהל תקציב 35 02

השקעותי ומענקי תשתיות 35 03
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והתשתית האנרגיה משרד הוצאה34
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והתשתית האנרגיה משרד 34117,0292,8631,125
= = := = =

211.5
= :==: = =

כללי פעולה תחום 0118,582123.5

מרכזיים שירותים 01 0112,143123.5

אמרכלות 01 026,539

האנרגיה משרד מיכון 041,216

מידע ומערכות מיחשוב 04 011,216

הגיאולוגי המכון 0615,0841,80888

מרכזיים שירותים 06 0311,50291088

אמרכלות 06 043,582898

באנרגיה ופיתוח מוחקר 1118,7311,055

חלופיות אנרגיות פיתוח 11 0118,7311,055

באנרגיה השימוש יעול 121,792

באנרגיה חסכון עידוד 12 011,117

טכנית רפרנטורה 12 02675

במשק מידע פעולות 13
11,420האנרגיה

והפצתו מידע יצירת 13 0111,420

הדלק במשק פקוח פעולות 142811,125

הדלק במשק פקוח 14 022811,125

החשמל מערכת פיתוח 1611,764
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

והתשתית האנרגיה משרד 34

/ 7,873

2,052

1,839

3,4,139

29,992

3,584

563

3,920

3,920

תשתית לפיתוח מענקים 16 01
בישובים חשמל

סיום לקראת הערכות 16 02
חח"י זיכיון

משק על לפיקוח גוף הקמת 16 03
החשמל

תשתית ופיתוח מחקר 17

מחקר למוסדות מענקים 17 01

סייסמי ניטור 17 02

נפט לתפושי מידע תשתית 17 03

להתיקרויות רזרבה 18

להתיקרויות רזרבה 18 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הרצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

אטומית לאנרגיה הועדה 35

99,819 אטומית לאנרגיה הועדה 35

99,819

99,819

אטומית לאנרגיה הועדה 01

אטומית לאנרגיה הועדה 01 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

והתעשיה המסחר משרד הוצאה36
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

והמסחר התעשיה משרד 36 93,74016,957529.5י

ושירותים מינהל 01
65,157252458.5כלליים

מרכזיים שרותים 01 0135,684458.5

הסברה מערך 01 02
ציבור 5,433ויחסי

אמרכלות 01 0421,179162

הכלכלי התכנון יחידת 01 05410

וסגניתו השר לשכת פעולות 01 07658

מחשב משרדפעולות מיכון 01 091,79390

התעשיה עידוד 0211,62911,67520

לתעשיה כללים שירותים 02 011,782

ההשקעות מרכז פעולות 02 027,225

התעשיה מנהלי תקציב 02 0392

ספרים בירידי תמיכה 02 1138

המזון. חטיבת פעולות 02 154021,014

מרכזיים,יהלומיםי שירותים 02 219,657

לפיסקקה המעבדה 02 252,0671,00420

כלליותמל"ח פעולות 02 4023

פנים סחר עידוד 04
לצרכן 7,9802,2089ושרותים

הצרכן להגנת חוק הפעלת 04 0323

ומחירים צרכנות 04 051,8922,208

העיסקיים ההגבלים רשות 04 085,8409
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

והתעשיה המסחר משרד 35

35

35

2,822

90

2,732

225

2,805

498

321

159

1,828

439

439

5,729

5,729

הגבלים רשות רזרבות 04 09
עסקיים■

תעשיתי למחקר ד עדו 05

מרכזיים שירותים 05 01

אמרכלות 05 02

ופרסומים מטה עבודות 05 03

הסיבים מכון 05 20

פיתוח באזורי תמיכה 07

וביקורת יעוץ 07 08

רזרבה 08

רזרבה 08 01

ו 04



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (כאלפי

סע

37

יף

הוצאההתיירותמשרד
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

התיירות37 383,1277,161משרד
= = = = =

359,253
= = =: = = = =

181.5

כלליים01 ושירותים 36,961181.5מינהל

אדם0101 כח 26,697181.5תשומות

אמרכלות0201 מרכזיים 8,724שרותים

ובקרה0301 1,540מידע

בישראל02 תיירות 4,260שירותי

והכשרה0402 תקינה 1,140רישוי

(מחוזות)0802 וארועים 3,120תיפעול

התיירות03 לשיווק המינהל
106,3796,59881,458לישראל

פרסומים0303 7,0308653,116מחלקת

כלליות0503 1,102הוצאות

אמריקה0603 צפון 10,685324לשכות

אירופה0703 17,818540לשכות

אחרות0803 1,79876יבשות

זרה1403 תיירות שיווק פעולות
בישראל 5,480563המתבצעות

פנים1503 תיירות 4,800450עידוד

זרה1603 תיירות שיווק פעולות
בחו"ל 54,6363,78078,342המתבצעות

שיווקי1803 2,025יעוץ

שונים2003 שוק מגזרי 1,005פיתוח

וכלכלה04 תכנון 6,075563פעולות

ופיתוח0504 תיכנון 3,280פעולות

ו 05



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

התיירות משרד 37

277,805

121,245

155,560

563 2,795

5,278

5,278

215,753

72,970

133,302

8,131

1,350

8,421

8,421

ומימון כלכלה פעולות 04 06

רזרבה 06

רזרבה 06 01

התיירות בפיתוח תמיכה 07

חוק פי על מענקים 07 01

חוק פי על שאינם מענקים 07 02

תיירותית תשתית חברות 07 03

עיסקית חונכות 07 04

לתמיכות רזרבה 08

רזרבה 08 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

משק בענפי תמיכות הוצאה38
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
בלהתחיי

שיא
אדם כח

משק38 בענפי 2,168,809208,085.933,737211תמיכות

תעשיתי02 ופיתוח 670,600182,991920,575מחקר

02 עפ"י01 ופיתוח מחקר מענקי
בתעשיה מו"פ לעידוד 481,514182,991713,495חוק

02 שלא02 ופיתוח מחקר תוכניות
המו"ם חוק 157,339200,470עפ"י

02 למכוני03 ומענקים השקעות
לתעשיה ושרותים 11,6346,610מחקר

02 להיתיקרויות15 20,113רזרבה

הון03 השקעות לעידוד 1,227,9128,241,817,9091הטבות

03 חוק01 לפי 725,051,148,3621מענקים

0,3 חילופי02 מסלול  מס 194,694הטבות

03 03(39 (תיקון מדינה 191,8428,241ערבות

03 הון04 198,218322,670מענק

03 ו"ש05 בי להשקעות מענקים
57,44047,374ועזה

03 למפעלים06 תקציביים 18,52598,887מענקים

03 ו"ש07 בי להשקעות הטבות
5,922ועזה

03 להתיקרויות10 36,836רזרבה

לפיתוח04 שונות פעולות
ליצוא 115,45112,949181,753שווקים

04 ידע01 ליצוא שווקים 61193פתוח

04 לחו"ל04 בשיווק 102,81512,949181,560תמיכות

04 עסקים06 לקידום 10,033מטה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

משק בענפי תמיכות הוצאה38
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

פעולה לשיתוף רשות 04 08
■ 2,542תעשיתי

חוץ סחר סיכוני ביטוח 0541,364

חוץ סחר סיכוני ביטוח 05 0141,364

היצוא מכון 07,34,684

היצוא מכון פעולות 07 0134,684

חוץ סחר מנהל פעולות 082,389

היצוא לעידוד פעולות 08 012,025

היצף ועדת 08 02364

תקינה 0911,6211,204

התקינה פעולות מימון 09 0111,6211,204

בחו"ל מסחריות נציגויות 1020,84911

בארה"ב נציגויות 10 016,2263

(למעט מסחריות נציגויות 10 02
14,6238ארה"ב)

הסרט עידוד 114,057

וטלויזיה סרטים הפקות 11 014,057

קטנים עסקים עדוד 1230,2402,70013,500

חונכות 12 019,83913,500

קטנים לעסקים רשות 12 028,474

מדינה ערבויות מימושי 12 03
ערבויות על ובקרה

קטנים עסקים 11,9272,700
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

משק בענפי תמיכות 38

1,521

1,521

8,121

8,121

התעשיה להערכות תקציב 14

לחשיפה התעשיה הערכות 14 01
ליבוא

שלא ערבויות מימוש 15
לחוק 39 תיקון במסגרת

הון השקעות לעידוד

להלוואות ערבויות כיסוי 15 01
מדינה בערבות

רזרבות 20

להתיקרויות רזרבה 20 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

התקשורת משרד הוצאה39
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

התקשורת משרד 3930,550107

כללי פעולה תחום 0119,02858

מרכזיים שירותים 01 10.9,07322

וארגון מינהל 01 115,99811

ותקציבים כלכלה 01 128008

חשבות 01 139598

ראשי מדען 01 149325

תקשוב 01 153653

מחשוב 01 169011

ורישוי הנדסה 021,60014

שכר 02 101,50014

מרכזיים שירותים 02 20100

הבזק על פיקוח 031,93617

שכר 03 101,808
ו

17

מרכזיים שירותים 03 20128

בכבלים טלוזיה 042,5033

שכר 04 107103

מרכזיים שירותים 04 201,234

טל"כ מועצת 04 30559

הספקטרום אגף 061,72615

שכר 06 101,68115

מרכזיים שירותים 06 1145
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1995 הכספים לשבת התקציב חוק
חדשים} שקלים (כאלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

התקשורת משרד 39

2,652

2,652

1,105

1,105

משרדיים פרוייקטים 07

משרדיים פרוייקטים 07 01

רזרבה 15

להתיקרות רזרבה 15 20
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

התחבורה משרד הוצאה40
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

תחבורה 40117,74734,196653.5
= = =:=: =

כללי פעולה תחום 0161,6366,019190.5

ואמרכלות ראשית לשכה 01 0135,8251,12792

המשרד מבקר 01 054944.5

משפטי יעוץ 01 061,67019

הבטיחות מנהל 01 131,45143714

וכלכלה תכנון 01 314,89218.5

בתח"צ פיננסי פיקוח 01 321,5703.5

מידע לשירותי אגף 01 3315,7344,45539

ראשי מדען 041,1981

תחבורתיים מחקרים 04 011,1981

התעבורה על המפקח 107,54668.5

מרכזיים שדוחים 10 017,54668.5

הרישוי אגף 1122,969153

מרכזיים שרותים 11 1522,969153

וןחזוקה ושדוחי רכב 127,7482,69545.5

מרכזיים שרותים 12 317,7482,69545.5

ימית תחבורה 1551012,70137

הספנות מינהל 15 2051012,70137

ידית או תחבורה 202,5116,05837

מרכזיים שרותים 20 302,5116,05837
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

התחבורה משרד 40

121

121

6,723

6,723

9,614

9,614

4,015

4,015

מטאורולוגי שרות 25

המטאורולוגי השרות 25 01

רזרבה 45

להתייקרויות רזרבה 45 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

המים משק הוצאה41
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

המים משק 4140,1941,323113.5

המים נציבות י0115,918 434113.5

מרכזיים שרותים 01 01.9,783175113.5

אמרכלות 01 024,014259

השתתפות 01 051,541

רזרבה 01 07580

המים משק פעולות 0223,576889

זיהום ומניעת פיקוח 02 015,460889

במים חסכון 02 032,943

ותכנון סקרים מחקרים 02 05

מים לתוספת פעולות 02 06

5,335

6,330

המים למשק יעוץ 02 071,281

עליון פיקוח 02 081,470

רזרבה 02 20757

והכשרת תכנון קידום 04
עולים 700מהנדסים

והכשרת תיכנוןי. קידום 04 01
עולים 500מהנדסים

התכנון יחי 04 02200
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

42

יף

ושיכון בינוי הוצאהמענקי
מותניה הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ושיכון בינוי מענקי 423,994,64127,000

ריבית09 מענקים,סבסוד
להלוואות הצמדה וסבסוד

מבעלות דירה לרכישת
עצמית לבניה או 2,445,876פרטית

חדשים0109 1,182,115עולים

הארץ0309 במרכז 266,265ותיקים

פיתוח0509 באזורי 229,163ותיקים

דירה0709 86,209בעלי

34,920קיבוצים0909

בטחונית1109 לבניה 10,913מענקים

אתיופיה1209 לעולי 291,364מבצע

מיוחדים1309 198,608מבצעים

והצמדה1509 ריבית סבסוד
המחליפות להלוואות
בנקאיות 77,479הלוואות

להלוואות1709 ריבית סבסוד
הבנקים מכספי 69,840הניתנות

ריבית10 מענקים,סבסוד
להלוואות הצמדה וסבסוד

מבעלות דירה לרכישת
27,000ממשלתית

ריבית0210 מענקים,סבסוד
להלוואות הצמדה וסבסוד

מבעלות דירה לרכישת
27,000ממשלתית

דירה12 בשכר השתתפות 1,031,232מענקי

חדשים0112 845,719עולים

ותיקים0312 185,513תושבים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הרצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ושיכון בינוי מענקי 42

246,522

50,197

196,425

52,865

52,865

117,046

117,046

לבנקים ניהול עמלות 13

שכר תיקי ניהול עמלות 13 01
דירה

הלואות תיקי עמלות 13 02

שונים מענקים 74

הבניה לזירוז מענקים 74 02
מ1994 שהחלה בניה מ

ואילך

להתיקדויות רזרבה 80

להתיקרויות רזרבה 80 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ישראל למיפוי המרכז 43

282.5

282.5

282.5

11,895

11,895

11,895

32,923

32,923

31,807

1,116

ישראל למיפוי המרכז 43

ושימושים מקורות 07

ושימושים מקורות 07 01

להתיקרויות רזרבה 07 09

117



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

אשראי סבסוד 44

346,541

1,125

1,125

344,336

302,582

41,754

1,080

1,080

רכית והוזלת אשראי סבסוד 44

מימון בעלויות השתתפות 03
וריבית הצמדה הפרשי

מימון בעלויות השתתפות 03 01
(ריבית הצמדה הפרשי

שונים לענפים הצמדה בטוח 05

למדד הצמדה בטוח 05 01

לשער הצמדה בטוח 05 02

לענפי לאשראים תמיכות 09
משק

ארוך דולריזמן מימון 09 03
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ריבית תשלום הוצאה45
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ועמלות15 ריבית תשלום 19,712,000י

פנים02 12,848,000מלוות

02 לאומי01 2,403,000בטוח

02 מנהל03 באמצעות מלוות
המדינה 7,459,000מלוות

02 ובנקים05 אמיסיות כספי
באוצר 1,830,000שהופקדו

02 חסכון07 בתוכניות 802,000הפקדה

02 חסכון10 תוכניות 180,000שבירת

02 ושונות13 הפקדות 139,000מלוות

02 35,000רזרבה20

ועמלות03 ריבית תשלומי
258,000שונים

03 ועמלות01 ריבית תשלומי
258,000שונים

חוץ04 5,537,000מלוות

04 והפיתוח01 העצמאות 1,218,000מלוות

04 בינלאומים03 ממוסדות 39,000מלוות

04 בינממשלתיים05 2,213,000מלוות

04 ובחול07 בארץ מבנקים מלוות
380,000

04 ערבויות08 באמצעות מלוות
ארה"ב 1,133,000ממשלת

04 שונים09 356,000מלוות

04 198,000רזרבה20
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ריבית תשלום 45

1,069,000

1,059,000

ועמלות ריבית תשלומי 05
במט"ח שונים

ועמלות ריבית תשלומי 05 01
במט"ח שונים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

משוחררים חיילים חוק 46

20

20

20

398,250

398,250

. 59,200

150,000

70,000

2,250

980

11,975

103,845

משוחררים חיילים חוק 45

משוחררים חיילים חוק 01

שיחדור מענקי 01 01

פקדון קרן 01 02

נוסף לסיוע קרן 01 03

שכר 01 04

תפעול הוצאות 01 05

לבנקים נהול דמי 01 06

להתייקרויות רזרבה 01 08

העברה לתשלומי רזרבה 01 09
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (כאלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

כללית רזרבה 47

732

732

732

3,700,000

3,700,000

3,700,000

3,164.130

3,164,130

3,164,130

כללית רזרבה 47

כללית רזרבה 01

כללית רזרבה 01 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ממשלתי דיור הוצאה51
מותנית הרצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

ממשלתי דיור 5154,53921,567280,830

מרכזיות פעולות 023,1583,158

מרכזיות ופעולות  תכנון 02 023,1583,158

ממשלה משרדי בנית 0349,74521,567127,361

בחיפה בנין 03 014,8924,12721,337

דגן בית קרית 03 024,22917,44065,400

לאום  גוריון בן קריית 03 1028,97528,975

בירושלים מחוזית קריה 03 11529529

אביב בתל קריה 03 12546546

ברמלה קריה 03 131,0581,058

שבע בבאר קריה 03 146,3446,344

בנצרת קריה 03 152,1152,115

בחיפה בי שלב בנין 03 161,0571,057

חדשה משפטתכנית בתי 04148,675

כללי  משפט בתי 04 013,195

בנצרת המשפט בית 04 0252,320

בחיפה המשפט בית 04 0316,350

שבע בבאר המשפט בית 04 ^476,810

באילת המשפט בית 04 05

המשכיים פרויקטים 05

בדיור המשכיים פרויקטים 05 01
הממשלתי

להתיקרויות רזרבה 061,6361,636
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ממשלתי דיור 51

1,636 1,636 להתיקרויות רזרבה 06 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

סוהר52 ובתי אדםלהתחייבבהכנסההוצאהמשטרה כדו

מ

סוהר52 ובתי משטרה 169,68613,588425,100מבני
= =::= = = =:;========

משטרה01 למתקני 42,08312,813170,300מבנים

משטרתיים0401 ספר 1,4843,300בתי

אמצעים0501 ופתוח 20,2491,91350,000רכישה

משטרה1701 מבני ושיפוץ 19,08410,900117,000הקמת

1,266רזרבה3001

סוהר03 בתי 21,373775241,400פיתוח

כליאה1103 775199,000מערך

ואלקטרוניקה2103 קשר 7987,700אמצעי

ותשתיות2203 14,82225,700בינוי

ציוד2403 5,1149,000פיתוח

פנימית3003 639רזרבה

המשטרה10 106,23013,400משרד

לבינוי0110 97,179פרוייקטים

המשטרה0210 במקרר 5,86613,400פרויקטים

להתיקרויות0710 3,185רזרבה
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

משפט בתי 53

70,396

33,678

9,875

16,823

5,672

1,308

36,718

36,718

101,868

14,740

7,192

משפט לכתי בנינים 53

משפט בתי פיתוח 01

משפטשיפור0201 בתי 6,407.מבני

המשפטמיכון0501 6,628בתי

1,527הוצל"פמיכון0601

178כללימיחשוב0701

המשפטיםפיתוח02 3,711משרד

המשפטיםמיכון0102 3,711משרד

בתימשפט03 76,225בנית

76,225בתימשפטבינוי0103

7,192רזרבה05

רזרבה 05 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

אוצר אדםלהתחייבבהכנסההוצאה55 כדו

אוצר 5566,3161,35155,232

אוצרפתוח 0131,5261,35135,658

אוצר מיכון 01 01.4,9664,804

שע"מ מיכון 01 0212,83138311,813

נש"מ מיכון 01 032,4462,445

חוץ סחר מיכון 01 052,8427773,570

אוצר מיוחדים פרויקטים 01 075,77319110,357

רזרבה פיתוח אוצר 01 08508508

בוחן פרויקט 01 092,1602,160

חדשים משרדים בנית 0330,00914,783

חדשים משרדים בנית 03 0130,00914,783

מכס/מעמ פיתוח 104,7814,781

מבס/מעמ פיתוח 10 014,7814,781

קשר 10 02

קצה ציוד 10 04

דיור 10 05
.4
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

מקומיות רשויות הוצאה57
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם בח

מקומיות רשויות 57895,088
= = = =: = := =

890,183

המים משק

ביוב מפעלי 03, 450,828450,828

ביוב לפרוייקטי הלוואות 03 01156,27384,298

ביוב למפעלי מענקים 03 0552,96122,408

עתודה 03 06110,459215,112

ותאגידי מפעלים תכנון 03 07
ומים 2,0252,025ביוב

פרטניות הלוואות 03 0994,86893,233

פרטניים מענקים 03 1034,24233,752

תשתיות לפתוח תקציב 05
המקומיות 317,718312,813ברשויות

והקמת שיקום  תשתיות 05 01
ומדרכות 125,404125,404כבישים

מים רשת 05 024,6414,641

תברואה 05 0322,06722,067

המקומיות ברשויות בטחון 05 0410,5585,653

כבאות 05 058,2408,240

רחצה חופי פתוח 05 061,1611,161

ברשויות דת בנושאי פתוח 05 07
ועדה  המקומיות

משרדית 15,02415,024בין

תכנון 05 085,2975,297

מיוחדים פיתוח מענקי 05 0932,96232,962

ציבור מבני 05 1031,46131,461
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

מקומיות רשויות אדםלהתחייבבהכנסההוצאה57 כח

לפיתוח כללי מענק 05 1143,57543,575

רזרבה 05 987,8497,849

להתייקרויות רזרבה 05 999,4799,479

לרשויות פיתוח תקציבי 06
במיגזרי מקומיות

126,542125,542המיעוטים

לרשויות פיתוח תקציבי 06 01
הדרוזי במגזר מקומיות

36,04336,043והצירקסי

לרשויות פיתוח תקציבי 06 02
הערבי במגזר מקומיות
ערביים ישובים לרבות

איזוריות במועצות
86,65586,655מעורבות

להתיקרויות רזרבה 06 993,8443,844
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

.מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

חינוך 60

497,543

385,796

354,095

32,700

100,747

100,747

10,000

10,000

463,318
=======

334,942

322,254

12,588

9,967

9,967

13,900

13,900

97,719

97,719

6,790

6,790

ותרבות חינוך 60

חינוך פיתוח תכנית 02

לימוד כיתות בניית 02 10

בבתי ספורט אולמות בנית 02 12
הספר

חינוך מבני הצמידות 03

להצטידות מענקים 03 01

להתיקרויות רזרבה 04

להתיקרויות רזרבה 04 01

מבנים חידוש 06

במערכת מבנים חידוש 06 01
החינוך

אקדמיות מכללות פתוח 07

אקדמיות מכללות פתוח 07 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ברי הוצאהאות67
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הבריאות67 147,45898517.100,153משרד

אישפוז01 מחלקות 86,50809912,39,611בנית

01 ממשלתיים02 43,23309912,35,733ביה"ח

01 ציבוריים03 חולים 43,2752,878בתי

לשרותים02 מכנים בנית
ומשקיים 10,5448865,13,298רפואיים

02 ממשלתיים02 9,4908865,13,298ביה"ח

02 ציבוריים03 חולים 1,054בתי

21,40530,411שיפוצים03

03 3,1633,270תכנון01

03 ממשלתי02 12,97021,691סקטור

03 ציבורי03 5,2725,450סקטור

1,65811,393הצטיידות04

04 כללי01 9,558אשפוז

04 547566גריאטריה02

04 547555פסיכיאטריה03

04 הציבור04 574593בריאות

מרכזי05 מיחשוב 5,2725,450פרוייקט

05 מרכזי01 מיחשוב 5,2725,450פרוייקט

22,051רזרבה06

06 להתייקרויות01 6,796רזרבה

06 15,265רזרבה02
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ברי הוצאהאות67
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

לשכות15 , בריאות מרכזי
ומעבדות

15 ומעבדות90 לשכות

ציוד17 מערכות

17 לבניה01 הצמידות
חדשה

17 משקי53 ציוד
17 הצבור54 לבריאות ציוד
17 ציוד55 רכישת

קיימים למוסדות

שונות18 הוצאות

18 קרקעות20 רכישת

רזרבה20

20 להתיקרויות95 רזרבות

מרכזי21 מיחשוב פרויקט

21 מרכזי01 מיחשוב פרויקט
הלוואות23 מתן

4 _ 

23 כללית01 לקופ"ח הלואה מתן
ההבראה הסכם במסגרת

23 לקופ"ח02 גישור הלואות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

שיכון 70

4,881,770

2,911,946

1,469,312

295,729

315,371

81,844

38,194

28,373

101,486

581,637

41,625

41,625

969,452

142,643

528,650

171,283

105,730

10,573

557,004
ק

41,625

41,625

299,750

27,250

272,500

4,122,983 שיכון 70

דירה09 לרכישת הלוואות
לבניה או פרטית מבעלות

2,911,946עצמית

חדשים0109 1,469,312עולים

הארץ0309 במרכז 295,729ותיקים

פיתוח0509 באזורי 315,371ותיקים

דירה0709 81,844בעלי

38,194קיבוצים0909

אתיופיה1209 לעולי 28,373מבצע

מיוחדים1309 101,486מבצעים

המחליפות/1509 הלוואות
(קרן) בנקאיות 581,637הלוואות

דיהה10 לרכישת הלוואות
/ ממשלתית מבעלות
/ _______

דירה0110 לרכישת הלוואות
ממשלתית מבעלות

פיתוח67 334,149פעולות

ופיקויח0167 76,285תיכנון

חדשה0267 לבניה תשתיות
/

128,198

59,483 הוסטלים0467 בניית

לבנייה0567 פיתוח השלמת
51,279

6,153

1990 92 מפרוגרמת

לבנייה פיתוח השלמת 67 06
וכולל עד משב"ש מפרוגרמת

1989
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקליס (באלפי ,

סעיף

י שיכון הוצאה70
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

שיכונים ורישום מדידות 67 07
12,75110,573ציבוריים

שוטפות פעולות 69502,85893,941825,699

לעולים נ"ר דירות רכישת 69 01
63,99682,459נזקקים

למשפחות נ"ר דירות רכישת 69 02
סוציאלי לדיור 34,4595,88645,062זכאיות

והשלמת שכונות שיקום 69 03
ותיקות בשכונות 87,63122,249147,400פיתוח

בישובי ותשתיות פיתוח 69 04
39,62369,749מעוטים

הקמת במימון השתתפות 69 05
דת ומבני ציבור 47,713103,180מוסדות

זכויות ופדיון פינויים 69 0670627,08228,119

כבישים ושיקום בניה 69 071,0261,586.

והרחבת אחזקה, חידוש, 69 08
חברות בניהול דירות

ומאכלסות 28,02228,72471,804משכנות

כפרית בניה 69 0962,512106,819

מידע מערכות פיתוח 69 10
7,0337,609ממוחשבות

שונות פעולות 69 113,5003,500

להתיקרות רזרבה 69 12123,422145,765

אבטחה 69 146,7157,137

ומגורונים קרוונים 69 156,5006,500

מיוחדים פרויקטים 7087,996132,048

מודיעין 70 0187,996132,048
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

שיכון 70

33,592

33,592

374,030

75,744

199,942

38,204

34,232

25,908

המשכית תוכנית מימון 72
משנים התחיבויות כנגד

קודמות

 שוטפות פעולות 72 01
נעשתה עבורן שההתחייבות

1994 בשנת

שהתחיבות פיתוח פעולות 72 02
1994 בשנת נעשתה בגינן

שוטפות פעולות 72 03
נעשתה עבורן שההתחיבות

1994 שנת לפני
עליה לקליטת פעולות 72 04

נעשתה עבורן שההתחייבות
1994 שנת לפני

התחייבות מימוש 72 05
דירות של רכישה

מהשנים משב"ש מפרוגרמת
19891992
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

חקלאות 72

24,284

12,401

5,775

1,834

851

3,941

11,883

10,435

1,448

6,895

5,896

6,896

18,883

12,251

4,615

1,448

569

569

חקלאות 72

בתשתית השקעות 04

שמורות0204 5,625הטבערשות

במגזר0304 1,834המיעוטיםהשקעות

851דייג0504

כתשתי0704 3,941תהשקעות

משרד07 6,063החקלאותהשקעות

המשרד ביחידות השקעות 07 01

המחקר נהל במי השקעות 07 02

להתיקרויות עתודה 18

בפיתוח להתיקרות עתודה 18 02
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף י

מים מפעלי הוצאה73
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מים מפעלי 73142,488164,988

קולחים ניצול 03

השבת למפעלי מימון 03 01
למשק כדאיים קולחין

מים לספקי אשראי 0476,92299,422

מים לספקי אשראי 04 0176,92299,422

לנגב מים .אספקת 11
הבטחון משרד פרוייקט

שונים צה"לאזורים מחנות 11 03

האזרחי המנהל השתתפות 11 07

פעולות המים נציבות 12
7,4317,431ורכישות

שונות 12 015656

מחשוב 12 021,3691,369

הידרולוגי שרות 12 033,8263,826

הפקה מחקרי 12 042,1802,180

השכון משרד מים פיתוח 13
י בניה

שונים לישובים מים אספקת 13 09

מיוחדות ופעולות רזרבה 149,3139,313

להתיקרויות רזרבה 14 024,3134,313

שלום" "הסכמי מים מפעלי 14 03

מיוחדות פעולות 14 045,0005,000
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף
מותנית שיאהרשאההוצאה

מים מפעלי אדםלהתחייבבהכנסההוצאה73 כח

עליה לקליטת אספקה תגבור 17

עליה לקליטת אספקה תגבור 17 01

מים מפעלי לביצוע תכנון 1816,04116,041

מפורט ותכנון כולל תכנון 18 01
תכנון 16,04116,041הקדמות

מיוחד  מים פתוח 19

מיוחד  מים פתוח 19 01

מים לספקי מימון 19 03

ניקוז פעולות 2032,78132,781

רשויות באמצעות ניקוז 20 01
6,3506,350ניקוז

ארציים נחלים 20 0222,83122,831

פרוייקטים  ניקוז 20 03
3,6003,600מיוחדים
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

התעשיה פיתוח 76

319,766

319,766

972

3,002

269,749

44,355

1,688

81,575

81,575

76,300

5,275

390,512

390,512

972

83,490

3,002

282,614

7,034

1,688

11,712

תעשיה 76

התעשיה פיתוח 01

ציוד רכישת 01 01

בהון ממשלתית השקעה 01 02
חברות

במיחשוב השקעות 01 05

תעשיה איזורי פיתוח 01 09
פיתוח באיזורי חדשים

לתעשיה הלואות 01 15

. המשרד יחידות העברת 01 18

להתיקרויות רזרבה 01 21
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

תיירות 78

261,550

253,930

118,800

3,000

30,000

1,500

100,630

7,620

4,750

2,870

226,136

217,736

118,800

3,000

30,000

1,500

64,436

8,400

4,750

3,650

תיירות פיתוח 78

תשתית פיתוח 01

אזורית תשתית פיתוח 01 01

כ"א הכשרת מוסדות תשתית 01 02

הנגב פיתוח 01 03

תיירות לשכות שיפוץ 01 08

לייעוד עתודה 01 11

וציוד מחשב רכישת 04

וציוד מחשב. רכישת
פרופיאלי

04 01

לשיווק עסקית תכנית 04 02
ממוחשב
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשיס) שקלים (באלפי

סעיף

תחבורה הוצאה79
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

התחבורה פיתוח 79594,352696,882
======3

יבשתית תחבורה 10510,926630,484

בטיחות בתשתית השקעות

בטיחות תשתית 10 1536,60331,719

ציבורית לתחבורה תשתית 10 2114,80224,318

ירושלים 10 23105,914158,887

חיפה 10 2480,540.111,805

אחרות ערים 10 25115,247127,193

תלאביב 10 2759,23261,586

ודרוזי ערבי מגזר 10 2825,90425,904

נקודתי טיפול 10 3021,67521,675

רכבת תשתית 10 3247,05063,438

בתחבורה אחרות השקעות

נהיגה בשרותי השקעות 10 51
3,9593,959ורכב

וקידום לביצוע תכנון 2056,73157,989

מתארי תכנון 20 1013,46919,966

זמינ וקידום מפורט תכנון 20 1143,26238,023

תחבורתיים כלל שרותים 2526,6958,409

המטאורולוגיה פיתוח 25 01477477

אחרות אב תכניות 25 03305305

ובבטחון במל"ח השקעות 25 07118118
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

תחבורה 79

7,509 5,326

17,826

2,643

ומחשוב מיכון 25 11

להתיקרויות רזרבה 25 12

לכבישים רזרבה 25 13
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

כבישים הוצאה80
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כדו

כבישים פיתוח 80854,584598,000
= ;: = 53 = = =

מחלפים ראשיים עורקים 11
300,411250,500וגשרים

מרכז 11 01237,211202,500

צפון 11 0253,20058,000

אדומים כבישים 1235,50025,000

אדומים כבישים 12 0135,50025,000

אזורי פיתוח 13415,729351,500

צפון אזורי פיתוח 13 0178,20094,000

דרום אזורי פיתוח 13 02155,80091,500

משותפים פרויקטים 13 0325,52921,000

וערבי דרוזי מגזר 13 0415,10025,000

ישראל חוצה כביש 13 05130,000130,000

זמינות וקידום תכנון 1485,40050,000

זמינות קידום 14 0111,00011,000

אי תכנון 14 0242,40024,500

בי תכנון 14 0333,00014,500

רזרבה 2025,544

להתיקרויות רזרבה 20 0125,544
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאההוצאה

אדםלהתחייבבהכנסההוצאהתקשורת81 כח

התקשורת פיתוח 8113,1383,00014,393

תקשורת11 פיתוח 5,5433,0007,193הוצאות

טכנולוגיות0211 וקידום 590590פיתוח

ורישוי0411 בזק 1,2701,270תחום

אלחוטי0811 1,4503,100פיקוח

לציבור0911 435435שידורים

300300שיפוצים1011

אינמרסאט1111 מניות 261261רכישת

תיקשוב1211 430430פיתוח

807807מיחשוב1311

הערבה1411 ישובי 3,000פיתוח

לפיתוח12 595200רזרבה

לפיתוח1012 200200רזרבה

להתייקרויות1112 395רזרבה

השידור13 כרשות 7,0007,000השתתפות

שידור0113 אמצעי 7,0007,000פיתוח
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

אחרות פיתוח הוצאות הוצאה83
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

אחרות פיתוח הוצאות 831,283,480102,814649,716

הממשלה במפעלי השקעות 0164,820102,8143,741

הממשלתי המדפיס 01 011,6481,648

כביש חברת הקמת 01 09
ישראל חוצה

ציבוריות עבודות מחלקת 01 102,0936762,093

המדידות מחלקת 01 11

לעובדי בהלוואות השתתפות 01 12
יהב בנק  51,62096,874מדינה

לעובדי בהלוואות השתתפות 01 13
מסד בנק  9,4595,264הוראה

שונות השקעות 048,4388,438

בנגב פיתוח פרוייקטי 04 03

רזרבה 04 058,4388,438

בחברות השקעות 06
ואחרות 1,188,103620,418בטחוניות

בחברות השקעות 06 01
ואחרות 522,104311,334בטחוניות

וןעשיה בפרק השקעה 06 022,085500

במשבר גופים 06 03655,330300,000

איתן הר 06 048,5848,584

בחו"ל נציגויות פיתוח 1122,11917,119

ושיפוץ רכישה פיתוח 11 01
22,11917,119נציגויות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סע

84

יף

חובות הוצאהתשלום
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

חובות תשלום 8426,304,000

פנים02 20,062,000מלוות

לאומי0102 2,834,000בטוח

באמצעות0302 מלוות
המדינה מלוות

מנהל
6,511,000

אמיסיות0502 כספי
באוצר שהופקדו

ובנקים
5,024,000

חסכון0702 בתוכניות 4,095,000הפקדה

תוכניות1002 1,283,000חסכוןשבירת

הפקדות1302 112,000ושונותמלוות

203,000רזרבה2002

חוץ04 6,242,000מלוות

העצמאות0104 1,942,000והפתוחמלוות

ממוסדות0304 184,000בינלאומיםמלוות

בינממשלתיים0504 2,026,000מלוות

מבנקים0704 ובחולמלוות 1,579,000בארץ

שונים0904 324,000מלוות

187,000רזרבה2004
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שניה תוס*ת

1995 הכספים לשנת תקציב הצעת  עסקיים מפעלים

חדשים) שקלים (אלפי

כוחהרשאההכנסה שיא
אדםלהתחייבהוצאה

2,298,735

142,065
17,591
14,549
150,446

1,974,083

2,298,73.5733.5

142,066145.0
17,59158.5
14,5494.5
150,4464.0

1,974,083511.5

השניה התוספת ריכוז

הכנסות כ סה

האוצר מפעלי 89
העבודה לפריון המכון 91

יפו נמל 95
התקשורת משרד 96

ישראל מקרקעי 98.מנהל

הוצאות סה"כ

האוצר מפעלי 89
העבודה לפריון המכון 91

יפו נמל 95
התקשורת משרד 96

ישראל מקרקעי מנהל 98

147



1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האוצר מפעלי הוצאה89
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

האוצר משרד מפעלי 89142,056145

הממשלתי03 71,120145המדפיס

03 9386הנהלה01

03 3,6448אמרכלות02

03 ומשק03 אספקה 7,47923שרותי

03 ותכנון04 דפוס 99210שרותי

03 ותמחיר05 חשבונות 8259כספים

03 ישירות06 6,79143כטחוניותהוצאות

03 עקיפות07 434ביטחוניותהוצאות

03 ישירות08 הוצאות 5,23844כלליות

03 עקיפות09 434כלליותהוצאות

רמלה הדפסות

03 ישירות10 5462רמלההוצאות

03 עקיפות11 59רמלההוצאות

חוץ עבודות

03 ישירות12 הוצאות 25,963ע.חוץ

03 ומלאי14 מחסניםקניות
ישירות 15,533הוצאות

03 לאוצר17 השקעות 73החזר

03 בפיתוח19 רגיל תקציב 613השתת

03 1,118רזרבה20

03 כללית30 440רזרבה

ממשלתית10 פירסום 70,946לשכת
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כדו

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

האוצר מפעלי 89

4,084

64,694

2,168

שכר 10 01

הלשכה פעולות 10 02

רזרבה 10 03
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

האוצר מפעלי הוצאה89
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

הממשלתי המדפיס הכנסות 89142,066
==========================

הממשלתי המדפיס הכנסות

65,140מכירות72
0

72 יצור04 15,701אגפי

72 חוץ05 28,187עבודות

72 ממחסנים07 21,252יציאות

מורשה73 מלאי 2,284הגדלת

73 מורשה01 מלאי 2,284הגדלת

מריבית74 86הכנסות

74 מריבית01 86הכנסות

שונות75 90הכנסות

75 שונות01 90הכנסות

חיבים76 3,520סגירת

76 חיבים01 3,520סגירת

חוזר80 הון

80 חוזר01 הון

הפירסום90 לשכת הכנסות
70,946הממשלתית

90 70,946הכנסות01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

העבודה לפריון המכון הוצאה91
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

לפריון המכון הוצאות 91
והייצור 17,591.68.5העבודה

= = := =

לפיריון מכון 0115,87358.5

פריון חקר מידע הפצת 01 11

מרכזיים 5,97614שירותים

ומחקר יעוץ יחידות 01 164,28030

תורות לפיתוח היחידת 01 21
2,0715מקצועיות

מסחר לשיווק המחלקה 01 22
8655.5וצרכנות

לתעשיה לסיוע המחלקה 01 23
1,5229זעירה

מידע למערכת המרכז 01 24
1,1595ולע.נ.א.

המכון ארגון רה 021,099

המכון ארגון רה 02 011,099

להתיקרויות רזרבה 03619

להתיקרויות רזרבה 03 01.619

/ ■ י

■/; ■  .

ו
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
כהכנסה הוצאה

סעיף

העבודה לפריון המכון 91

לפריון המכון .הכנסות 91
והיצור 17,591העבודה

לפיריון71 17,591מכון

ויעוץ0271 מחקר 6,560יחידות

מסחר0471 לשיווק המחלקה
2,200וצרכנות

לתעשיה0571 ע לסי המחלקה
2,200דעירה

מידע0671 למערכות המרכז
5,051ולע.נ.א.

אחרות0871 1,580הכנסות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

חדרה ונמל יפו נמל 95

4.5

1

1

3.5

3.5

14,549

7,112

72

2,997

847

2,075

1,121

7,437

7,437

חדרה ונמל יפו נמל 95

יפו נמל הוצאות 01

מרכזיים שדותים 01 17

אמרכלות 01 19

ימייות עבודות 01 22

יבשתיות עבודות 01 24

פיתוח עבודות 01 25

חדרה נמל הוצאות 02

חדרה נמל הוצאות 02 01
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

חדרה ונמל יפו נמל 95

14,549
======

7,112

7,112

7,437

7,437

יפו נמל הכנסות 95
חדרה ונמל

========

יפו נמל הכנסות 71

יפו נמל הכנסות 71 01

חדרה נמל הכנסות 72 ■

חדרה נמל הכנסות 72 05
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

התקשורת משרד 96

150,446

145,932

455

852

4,038

140,587

4,514

4,498

16

תקשורת מפעלי הוצאות 96

הדואר בנק 03

שכר 03 17

מרכזיים שרותים 03 18

לציבור ריבית תשלומי 03 27

הדואר לרשות תשלומים 03 30
אשנב פעולות .בגין

לתפעול רזרבה, 15

להתיקרות רזרבה 15 50

לשכר רזרבה 15 60
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה ;וצאה

סעיף

התקשורת משרד 95

150,445

150,446

150,445

התקשורת מפעלי הכנסות 95

הדואר בנק הכנסות 77

וריבית שונות עמלות 77 01
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1995 1כ0^י0 לשנת רת^צ"ב ח1ק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ישראל מקרקעי מינהל הוצאה98
מותניה הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מקרקעי מינהל הוצאות 98
1,974,083511.5ישראל

כללי פעולה תחום 0185,186511.5

שכר
. =

ראשית לישכה 01 011,86923.5

עירונית קרקע שימושי 01 024776

חקלאית קרקע שימושי 01 034776

מקרקעין ורשום בעלות 01 044777.5

ופרוגרמות תכנון 01 0587311

ושליטה מידע 01 063,66939

וחשבונות כספים 01 071,55125.5

תלאביב מחוז 01 083,84458.5

אמרכלות 01 0914,51117

צפון מחוז 01 106,22880

חיפה מחוז 01 114,76450.5

המרכז מחוז 01 124,97877

ירושלים מחוז 01 134,86259.5

דרום מחוז 01 142,87540.5

ואמרכלות מינהל

מינהל 01 153,214

אמרכלות הוצאות 01 1627,315

חיפה מחוז דיור 01 172,609

הבדואים לפינוי מינהלת 01 18
1,593בדרום
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

סעיף

ישראל מקרקעי נהל מי הוצאה98
מותנית הוצאה

בהכנסה
הרשאה
להתחייב

שיא
אדם כח

מקרקעין02 92,026ניהול

02 כלליות01 10,881הוצאות

02 דיור02 נכסי ואחזקת 42,352ניהול

02 ומדידות11 14,215.מיפוי

02 (מיכון)31 מידע 9,717שרותי

02 נתונים36 2,133טיוב

02 קרקע41 על 12,728שמירה

ופינויים03 תשתית תכנון
פיתוח 512,281לצרכי

תכנון

03 וסקרים01 כללי 3,327תכנון

03 ומיתאר02 אב 2,379תוכניות

03 מפורטות04 61,196תוכניות

03 חברות14 באמצעות 60,592פיתוח

03 עירוני15 7,488פיתוח

פיתוח לצרכי שטחים פינוי

03 כלכליים22 176,218פינויים

03 אחרים23 29,163פינויים

03 ושונות31 995החזרים

03 השבחה32 היטל 170,923תמורת

במקרקעין04 זכויות 321,670רכישת

04 הפקעות02 בעד פיצויים
161,073קודמות
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הוצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ישראל מקרקעי נהל מי 98

3,363

157,234

31,715

31,715

930,205

390,586

279,061

260,458

האפוטרופוס חוב החזר 04 03
מקרקעין רכישת חוק ובצוע

רכישות 04 12

להתיקרויות רזרבה 05

רזרבה 05 01

מיוחדים תשלומים 08
בעלויות לפי

רשות מקרקעי הלוואות 08 01
הפיתוח

המדינה מקרקעי העברות 08 02

לישראל קימת לקרן העברות 08 05
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1995 הכספים לשנת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

יףסע
מותנית שיאהרשאהוצאה

ישראלמי981 מקרקעי אדםלהתחייבבהכנסההוצאההל כח

מקרקעי נהל מי הכנסות 98
1,974,083ישראל

שוטפות72 315,001הכנסות

נכסים0172 מהשכרת 45,001הכנסות

שנתיים1172 חכירה 135,000דמי

הסכמה1672 56,250דמי

שונות2172 78,750הכנסות

הון73 1,559,082הכנסות

היתר0173 8,438דמי

מבניה1273 מהוונים חכירה דמי
משב"ש בהמלצת חברות 479,582ע"י

מהוונים1373 חכירה דמי
במכרזים קרקע 719,373מהקצאת

אחרים1473 מהוונים חכירה 339,188דמי

מקרקעין1573 95,625מכירת

שונות3173 1,126הכנסות

מפרויקטים3273 15,750הכנסות
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1995 הכ0פים לע5נת התקציב חוק
חדשים) שקלים (באלפי

שיא
אדם כח

הרשאה
להתחייב

מותנית הרצאה
בהכנסה הוצאה

סעיף

ישראל לבנק חובות 99

1,750,000

890,000

890,000

860,000

860,000

ישראל לבנק חובות החזר 99

קרן 01

קרן 01 01

ריבית 02

ריבית 02 01
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שלישית תוספת

מיוחדים עודפים רשימת

והרווחה העבודה משרד

נזקים) בעד (פיצויים אמרכלות 230119

נכות קצבת קרן 230870

נכות) (קצבאות מעונות שיפוץ 231204

והמסחר התעשייה משרד

לחשיפה התעשייה הערכות 401ו38

הפנים משרד

במחוזות תכנון שירותי 060510

שוחט (בייגה) אברהם רבין יצחק
האוצר שר הממשלה ראש

וייס שבח ויצמן עזר
הכנסת ראש יושב המרינה נשיא
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