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הערות₪מיליוני נושא/ אל תקציב ₪מיליוני נושא/ מתקציב 'סעיף מס

40.000ש"מענקים בטחוניים לרשויות מקומיות ביו

8.000מענקים לרשויות מקומיות

5.000מענק החרום ברשויות המקומיות

2.400הדרכות ברשויות

6.023(ניהול עצמי)הדרכות ברשויות המקומיות 6.023חינוך

0.300הצדעה לירושלים0.300שיכון

0.250טיפול בחללים0.250בטחון פנים

31.299פיתוח אחרות' הוצ

10.619דיור ממשלתי

75.00075.000הרשאה להתחייב

שרות חיוני ממומן מתרומות7.000מערך הכבאותJNF7.000-תרומה מ141

90.742קניות- ס "משטרה ושב

43.724הרחבת פרוייקט שיטור עירוני

43.476ס וכבאות לטיפול בתופעת ההסתננות"שב

10.000הרשות למלחמה בסמים

5.000עיר ללא אלימות

7.000מצלמות מהירות ורמזור דיגיטליות - 3'פרוייקט א7.000תחבורה ציבורית

360.000משטרה וכבאות, מערך המסוקים360.000הרשאה להתחייב

12.500ש"מיגון הניוד ביו12.500פיתוח אחרות' הוצ148 - 147

0.600מ"משרד רה

0.600המשרד לפיתוח הנגב והגליל

0.500משרד החינוך

1.000אוטו ספר1.000מ"משרד רה

1.200מ"משרד רה

2.800משרד החינוך

12/201325.000סיוע לרשויות בעקבות הסופה 

24.000גולן בקעה ומעלה אפרים, התיישבות צעירה

6.000סיוע מוניציפלי להקמת העיר חריש

0.500טיפול בחללים

5.000מפוני ההתנתקות - השקעות בחקלאות 5.000מנהלת תנופה167

4.000פיתוח בית התפוצות

ח"ש'  מיל16.790כ בסעיף זה "סה 149 - 152

רזרבות במשרד הפנים

'  מיל55.5כ בסעיף זה הוצאה של "סה

חסרים ₪ '  מיל39.5ומקורות של ₪ 

ח"ש'  מיל16

16639.500

₪'  מיל1,059.933כ בסעיף זה "סה 142 - 146

פיתוח אחרות והרשאה ' הוצ

להתחייב

465.075

234.858

1.700ארוח המכביה

163 - 165
41.918 יישום - מינהל התכנון  , משרד הפנים

הרפורמה בתכנון

ועוד ₪ '  מיל116.918כ בסעיף זה "סה

 בהסכם כתף 42א מהם " תקני כ53

אל כתף

157 - 162
 61.973כ העברות בסעיף זה "סה

לרשויות המקומיות₪ מיליוני 

מימון תכניות הבראה גופים 

במשבר

7.400פנים

48.000

107' מס, בנוסף לאלה יש סעיף תיקון טכני מלפני שבועים
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600.000עבודות פיתוח באזורי עדיפות לאומית

51.730עבודות פיתוח באזורי המיעוטים

128.023עבודות תכנון בביצוע המשרד

33.660עבודות תכנון בביצוע חיצוני

5.000סלילת כביש באלעד

6.500מבני ציבור בישובי הבדואים בצפון

29.180מבני ציבור בישובי הבדואים בדרום

3.400(?)יעוץ ומחקרים והפחתת המזומן- גז טבעי 

2.750מחקר גיאולוגי ים המלח

5.876התעילות אנרגטית להפחתת גזי חממה5.876שינויים פנימיים במשרד

5.800החינוך לפיתוח אכסניות נוער. למ5.800משרד התיירות

0.652לטיפול בירקון - להגנת הסביבה . למ

6.059לטיפול בקישון- להגנת הסביבה . למ

₪'  מיל73.141כ בסעיפים אלה "סה

174 - 176
מהרשויות המקומיות תמיכות 

שונות
ועוד תקן לעובד אחד בעקבות פסיקה6.711

תיעוד ודיגיטציה של אוסף כתבי היד בספרייה 

שיפוץ מבנים חינוכיים לקהילת בני , הלאומית

המנשה ותגבור לימוד עברית בבתי ספר 

יהודיים בתפוצות

6.200 6.200 מ"משרד רה

170 - 173

החינוך לתגבור שרותי החינוך של . מ

האוכלוסיה הבדואית
26.490

החינוך לתגבור שרותי החינוך של . מ

רקסית'האוכלוסיה הדרוזית והצ
21.000

47.490משרד החינוך

מהרזרבה - אנרגיה ומים 

הכללית
6.150

169
א לפיקוח "א ותוספת כ"ועוד הסטת כ

מ ביתיים"על מתקני גפ

13.651לפרוייקטים חינוכיים בנושא סביבה- החינוך . מ 13.651המשרד להגנת הסביבה

, ניצן: פיתוח תשתיות בישובי ההתנתקות

ניצנים ובוסתן הגליל
11.640

הרשאות - משרד השיכון 168

להתחייב שממומנות בחלקן 

.מהכנסות המשרד משווקים

₪    '  מיל911.733כ בסעיף זה "סה

(₪'  מיל3)יש אי התאמה בסכומים 
903.093

- הרשאה להתחייב -  שיכון 

הוצאות לדיור לחסרי דירה
11.640

פעולות תומכות בבנייה חדשה לקידום שיווק 

בפריפריה
30.000

רקסים 'תשתיות ומבני ציבור בישובי הצ

והדרוזים
16.000
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