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

3.664הנהלת המשרד

1.500פיקוח על הבחירות המקומיות

24.952מימון מפלגות רשויות מקומיות

0.120שרותי דת לעדות לא יהודיות

0.635המאגר הביומטרי

90.000תכנון שכונות מגורים

269.000פתרונות תחבורתיים תומכי שכונות מגורים

הרשאה להתחייב30.724הקרן לשטחים פתוחים

א בעקבות פסיקה" תקני כ12הוספת התחבורה. מהרזרבה הכללית229

" מסתננים"ל" עזיבה מרצון"מענקי 50.00050.000הכלכלה. מ

 חדשי עבודה זמנית לקיצור זמני מתן ויזות 6

לתיירים מסין ולעובדים זרים מירדן

 שעות עבודת סטודנטים למאגר 43200 

הביומטרי

זכות מלידה- פרוייקט תגלית 182.40094.500פיתוח אחרות' הוצ

"תכנית מורשת"העצמת תשתיות 7.14156.900פ בין לאומי"מו

חינוך יהודי ציוני ליהודי התפוצות" מסע"12.35040.000פיתוח תשתיות תיירות

7.6009.000כבישים בין עירוניים
שדרוג תשתיות ועידוד ביקורים ברחבת 

הכותל המערבי

3.0005.000העברות לרשויות מקומיות
תכנית חומש לפיתוח כלכלי של ישובים 

במגזר המיעוטים

תמיכות ביצרנים ובסביבת ייצור 

בר קיימא בחקלאות
2.2005.000

רפורמה בתיעוד עבודת הממשלה והקמת 

תכנית לפיתוח .  אתר גניזה לאומי בערד

רקסיים'והעצמת הישובים הדרוזיים והצ

2.0002.728משרד המשפטים
, מימון פעולות בעזבונות לטובת המדינה

מותנה בהכנסה

א ושרותי תיירות "הכשרת כ

בישראל
*.ק"סקר פיאא, ס"למ1.1001.541

פרוייקטים משותפים במגזרי המיעוטים3.700המשרד לפיתוח הנגב והגליל0.500שווק תיירות בישראל

הרשאה להתחייב- פיתוח ים המלח 4.750תיירות3.940המשרד לאזרחים ותיקים

העברות פנימיות בהרשאות להתחייב
רשות מקרקעי ישראל, השיכון. מ219

רשות האוכלוסין 245,246

+פיתוח עידן 0.140

מ "ראה. מ

237
חסכון בעקבות , התקשורת. מ

ד קוסט פלוס"פס
התקשורת. מ0.140
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1.300פיתוח הנגב והגליל

0.930מטה לבטחון לאומי

טיהור הקרקע ברמת חובב19.415הוצאות פיתוח אחרות19.415הוצאות שונות260 - 259

6.000חברות כלכליות במגזר המיעוטים

0.800סיוע לפיתוח תשתיות בשלטון המקומי

475.000
עבודות תכנון ועבודות פיתוח במגזר העירוני 

ובאזורי עדיפות לאומית

תשתיות במגזר הכפרי110.000

59.000

עבודות תכנון ועבודות פיתוח בקרקע מדינה 

ובקרקע פרטית ועבור סבסוד עבודות פיתוח 

במגזרי המיעוטים

עידוד תעסוקה באוכלוסיות יעודיות117.00050.000רזרבה כללית הרשאה להתחייב

מעונות יום לילדי עובדים2.40069.000הכלכלה תפעול. מ

ס מקצועיים"בתי4.4009.500הסדרת ואכיפת חוקי עבודה

תעסוקת עולי אתיופיה2.0001.700מטה תחום התעסוקה

מוקד טלפוני אגף מעונות יום1.2000.750הכשרה מקצועית למבוגרים

ירושלים' סקר מעסיקים מז38.9200.643בתי ספר מקצועיים לנוער

עתודה לישום מדיניות הממשלה 

לעידוד התעסוקה
26.6400.220

 חדשי 3ועוד . רשם האגודות השיתופיות

(בוגר עתידים)עבודה זמנית 

 תקני שירות לאומי5הוספת 0.100

תפעול ואבטחה בשרות התעסוקה1.500

30.00012.500הוצאות שונות
התחדשות עירונית ושיפור המרחב הציבורי 

בירושלים

משרד ההסברה והתפוצות2.50030.000,השיכון. מ

עידוד הפקות בין לאומיות בירושלים26.00016.000הרשאה להתחייב

גופים - מימון תכניות הבראה 

במשבר
תגבור מערך הסיגינט של המשטרה72.12065.000

עתודה ליישום מדיניות הממשלה 

לעידוד תעסוקה
תכנית רב שנתית במערך הכבאות30.00020.000

תקצוב פורשים מהמשטרה65.82713.000רזרבה לפעולות מיוחדות

ס לרשויות המקומיות"הטלים של שב11.000

7.700
הגברת הטיפול המשטרתי בשחיתות 

הציבורית

ס"תגבור יחידות צור ונחשון בשב7.100

6.800רזרבה- הפנים . מ263

המשרד לבטחון פנים287 - 283

הכלכלה. מ267

המשרד לירושלים והתפוצות282 - 280

₪'  מיל653.445השיכון הרשאה להתחייב . מ265

247 - 256



49.500
מותנה בהכנסה מגבייה , רשות הכבאות

2013מהרשויות המקומיות בגין 

1.770המשרד לבטחון פניםהמשרד לבטחון פנים291 ,290
בגין מערכת מידע , מכבאות למשטרה

משותפת ובגין אחזקת מערכת קשר ניצן

גת. ק. מענק לאינטל     1,077.000משרד הכלכלה       1,077.00הרשאה להתחייב228

    10,754.00מ"משרד ראה     10,754.00המשרד לבטחון פנים289 - 288
הביטחון . העברת תחום רעידות האדמה ממ

מ"ראה. במ" הגנת העורף"ל
 28-לדיון ב- כ העברות והרשאות "סה

201413562.052באוקטובר 

המשרד לבטחון פנים287 - 283

ביקוש ,  כדי ליצור קשר בין פריון עבודהOECD-זה סקר שבעצם נולד על רקע בעיית ההזדקנות במדינות ה. ק הוא סקר הערכת מיומנויות מבוגרים"סקר פיאא* 

בעצם רוצים . שהן בעצם פועל יוצא של פעילות מערכת החינוך ושוק העבודה, למיומנויות וגלובליזציה באמצעות שימוש בנתוני תכונות האוכלוסייה המתבגרת

פתרון בעיות ומיומנויות טכנולוגיות , ידיעת חשבון, ידי כך שעושים מבחן שבודק ידיעת קרוא וכתוב-לאתר מיומנויות של מבוגרים שממשתתפים בסקר הזה על

 6,400מדגם נפשות של . 16מבוגרים זה מגיל . המטרה היא בעתיד ליצור מאגר של מיומנויות ולראות איך להשתמש בו לטווח הרחוק בשוק העבודה. במחשב

.64 עד 16פרטים מגיל 


