
כמה קוצץמאיפה קוצץ

0.333לשכת נשיא המדינה

4.057טיפול במפוני ההתנתקות

3.032מ"מטה משרד ראה

0.302מרכז ההסברה

0.883תמיכות בארגוני הנצחה

0.048הרשות לקידום מעמד האישה

0.444פיתוח כלכלי במגזר הערבי

0.273ארכיון המדינה

1.946המטה הקיברנטי הלאומי

פרוייקטים והחלטות ממשל 

רוחביות
4.355

0.111לשכת העיתונות הממשלתית

הסדרת התיישבות הבדואים 

בנגב
0.106

1.349חברי הממשלה

1.250המשרד לאזרחים ותיקים

0.445משרד ההסברה והתפוצות

0.206המשרד לאיסטרטגיה ולמודיעין

0.120לשכת השר משולם נהרי

0.648ס"למ

0.088הרבנות הראשית

0.703נציבות שרות המדינה

0.566פ אזורי"שת

0.809נתיב

0.429צפון- להתישבות ' החט

0.350מרכז- להתישבות ' החט

0.078הר חברון- להתישבות ' החט

0.429דרום- להתישבות ' החט

16.384משרד הדתות

2.758פיתוח הנגב והגליל

0.116רשות הבדואים

42.285מ "ראה. כ מ"סה

3.071ראשי- משרד האוצר 

4.591רשות המסים

7.662האוצר . כ מ"סה

0.706הנהלה- משרד הפנים 

0.476מבני דת לעדות לא יהודיות

0.144המאגר הביומטרי

1.282מינהל התכנון

0.068פיקוח על הבנייה

2.676כ פנים "סה

5.831ראשי- בטחון פנים 
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0.428הגנה על עדים

2.800כבאות והצלה

14.300ס"שב

27.800משטרה

51.159פ "כ בט"סה

4.752ראשי- המשפטים . מ

0.619בתי הדין הרבניים

6.360בתי המשפט

0.691פ וגביית קנסות"הוצל

12.422כ משפטים "סה

11.896משרד החוץ

343.מטה לבטחון לאומי

הסדר - גמלאות ופיצויים 

קרנות הפנסיה ורזרבה

76.680

95.720הוצאות שונות

2.782רשויות מקומיות , בזה

1.326הקלות במיסים  , בזה

5.490חירום אזרחיות' הוצ

0.662תאום הפעולות בשטחים

78.185העברה לרשויות מקומיות

20.248המדע התרבות והספורט. מ

0.858יחידות מטה- החינוך . מ

0.127אמרכלות- החינוך . מ

1.397מינהל מורים

2.651מינהל פדגוגי

0.008חינוך קדם יסודי

298.052חינוך יסודי

167.590חינוך על יסודי

0.246חינוך עצמאי ומוכר

0.559תרבות

0.032ספורט

9.000תמיכה בכוללים

480.560החינוך . כ מ"סה

175.477השכלה גבוהה

9.196כללי-הרווחה . מ

10.753אגף השיקום

30.771שרותים אישיים וחברתיים

10.715נוער צעירים ושרותי תיקון

1.197תמיכה בפיתוח

62.632- הרווחה . כ מ"סה

43.036משרד הבריאות

3.323המשרד להגנת הסביבה
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0.772משרד הבינוי והשיכון

17.072המשרד לקליטת העליה

133.339תמיכות שונות

סובסידיה לתחבורה , בזה

ציבורית
94.151

15.409תמיכות בחקלאות, בזה

3.060החקלאות. מ

1.756האנרגיה והמים. מ

53.210הכלכלה. מ

צהרונים , מעונות יום, בזה

12.239-  ומשפחתונים  - הכשרה מקצועית, בזה

3.208משרד התיירות9.356

50.134תמיכות בענפי המשק

32.324-  המדען הראשי, בזה

0.277משרד התקשורת

התשתיות , התחבורה. מ

והבטיחות בדרכים

3.173

40.304מענקי בינוי ושיכון

34.191 סיוע, בזה

0.651המרכז למיפוי ישראל

2,997.294הרזרבה הכללית

2.830דיור ממשלתי

11.731פ"פיתוח המשרד לבט

1.420פיתוח מפטים ובתי משפט

5.091רשויות הפיקוח

74.096מבני חינוך

הבריאות תשתיות . מ

והצטיידות

11.049

5.438רשות האוכלוסין

45.922שיכון

-  הלואות לחסרי דירה , בזה

14.900-  דיור ציבורי, בזה8.649

49.926מפעלי מים

0.772פיתוח תשתיות- תעשיה 

19.312פיתוח תיירות

50.810רכבות כבדות

435.215ציבורית והסעת המונים. ת

733.195כבישים בין עירוניים

1,219.220'כ פיתוח תחבורה ס"סה

62.114פיתוח אחרות' הוצ

2,570.564כ"סה
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