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

0.150מטה אזרחי, ש"המינהל האזרחי ביו

6.034פיתוח האזור, ש"המינהל האזרחי ביו

 חדשי עבודה לא צמיתה15ועוד 2.600משרד הפנים להקמת הועדה למתחמי בינוי2.600מהרזרבה הכללית06-11

מותנה בהכנסה מכירת מכוניות10.000מינהל הרכב הממשלתי, האוצר

מתקן התפלה תשלום עבור הקרקע4.200החשב הכללי, האוצר

קיזוז דמי קישוריות מספק סלולרי1.300מינהל הרכש, האוצר

תקצוב חשב : שינויים פנימיים באוצר לשם

רכבים ; מיחשוב באוצר; מלווה להדסה

למשרדים

לקליטת מדענים עולים2.173מינהל המחקר החקלאי , החקלאות. למ2.173הקליטה. מ

לתכנון קרית אגרוטק0.120החקלאות . מ0.120מ הכלכלה

 עובדים למשרד12הוספת משרד החינוךרזרבה כללית

"צוק איתן"תגבור שרותי החינוך ב38.267

תכנית הלמידה המשמעותית24.000

סים"החברה למתנ7.250

תגבור החינוך הטכנולוגי4.037

הסעות ממוגנות ירי לתמידי פנימיות4.000

השרות המטאורולוגי2.4001.600ראשי, התחבורה. מ

רשות הספנות והנמלים0.5000.900תעופה אזרחית, התחבורה. מ

שרותים מרכזיים משרד4.51512.159הרווחה תכנון תקציבי. מ

מיכון וארגון, מערכות מידע7.20010.835טיפול חוץ ביתי בלוקי פיגור שכלי

סיוע לניצולי שואה0.0127.000טיפול קהילתי באוטיסטים

שרותי קהילה15.2970.360כח אדם ברשויות מקומיות

שרותי איבחון, אגף השיקום0.7342.000ביתי-השרות לילד ונוער חוץ

שיקום וטיפול בעיוור0.9050.778קהילתי. השרות לילד ונוער ט

אבחון פיגור שכלי42.1441.925השרות לילד ונוער תכנון וניהול

טיפול קהילתי וביתי בלוקי פיגור שכלי0.5008.400ביתי-השרות לזקן חוץ

משרד החינוך

התחבורה. מ 209

הרווחה. מ 210

תמיכות, החקלאות. מ 204 - 207

208
77.554החינוך סעיפים שונים. מ

משרד האוצר

שרותים , דיג: מחקרים ביחידות המשרד

הגנת הצומח, וטרינריים
0.943 החקלאות. מ 0.943

ח הוצאה מותנה בהכנסה" מלש0.6באלה 

, תגבור מערך התפעול, הרבנות הראשית

האכיפה והאבטחה
3.370

1.130תגבור מערך בדיקת הבחינות, הרבנות הראשית

הרשות לפיתוח , מ"משרד ראה

כלכלי של המגזר הערבי
מלגות למגזר הערבי, למועצה להשכלה גבוהה 199 - 2002.0002.000

-עודף מ, תאום הפעולות בשטחים

2013
6.184 17-008

מענק ליזם המקים את מרכז , פ"למשרד בט

ההדרכה של המשטרה בבית שמש
194 - 19522.838

תמיכות , ממשרד החקלאות

ביצרנים ובסביבת עבודה בת 

קיימא

פ עסקי בחקלאות"למשרד הכלכלה לתמיכה במו198 - 197

22.838הוצאות שונות

2.000 2.000

3.900 הוצאות שונות 201 - 202

 עובדיי מיחשוב 15קליטת : בעקבות פסקדין

שהועסקו בשיטת קוסט פלוס
רזרבה כללית

203
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מעונות ממשלתיים ללוקי פיגור שכלי0.0340.949השרות למען הילד לאימוץ

ארגון ומינהל ברשויות1.1001.490השרות לטיפול בנערות

צרכים מיוחדים וחירום, פרט ומשפחה40.0001.787טיפול חוץ ביתי, חסות הנוער

טיפול ומניעה, פרט ומשפחה27.720

השירות לזקן טיפול קהילתי8.700

עבודה קהילתית0.170

תכנית לטיפול בעולים חדשים0.075

שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים0.500

טיפול בהתמכרויות0.600

שיקום אסירים12.558

רשות חסות הנוער15.000

מוסדות ולשכות0.600

פעולות שונות2.1006.465פיתוח תשתיות- התעשיה . מ

פיתוח מפעלי קולחין244.5583.200מענקים לתאגידי מים וביוב

מענקים ואשראי לתשתיות ביוב263.870

מינהל האדמה והים0.423משרד האנרגיה והמים

פיתוח העיר,  שנה לטבריה4.25011.2302000פיתוח הנגב והגליל

י במירון"פיתוח תשתיות בקבר הרשב2.54012.880העברות לרשויות מקומיות

פיתוח בנגב ובגליל1.8407.500כבישים עירוניים

ש"פארק תיירות עומר כמרכז בילוי לב0.5005.000מ"מטה משרד ראה

הקמת רשת ארצית למוקדי צפרות60.0002.250קציר ים המלח

קידום תכנית לטיפול בפסולת חקלאית5.0005.000המשרד להגנת הסביבה

2.000המשרד לפיתוח הנגב והגליל

3.000פ אזורי"המשרד לשתת

סיוע לרשויות בדרום בעקבות צוק איתן36.90015.000הוצאות שונות

מענקי פיתוח לרשויות מקומיות10.800

מענקים לרשויות מקומיות6.100

מענק בירה3.000

הועד המקומי בחברון2.000

ד" עובדים זמניים עקב פס12קליטת התקשורת . מ238

2014612.376 בספטמבר 30-כ העברות לדיון ב"סה

רשויות מקומיות 261 - 262

+פיתוח עידן 0.140 237

פ"מחקר ופיתוח במרכזי מו5.000
החקלאות. מ 239 - 242

משרד התיירות236 - 232

חסכון בעקבות , התקשורת. מ

ד קוסט פלוס"פס
התקשורת. מ0.140

משק המים והביוב 227 230 

231

הרווחה. מ 210


