
20091פרטי התקציב לשנת 

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

      278.5         240     20,038 150,471 200,189 המשרד להגנת הסביבה 26
==== == ==== ===== ===== ==============

      247.5         225      2,700 173 123,232 תחו� פעולה כללי 01

          1     17,338 2,258 69,480 פעילות יחידות המשרד 03

       15.5           5 135,658 טיפול בפסולת מוצקה 05

       11.5          10 12,382 י� וחופי� 06

          3 1,853 צער בעלי חיי� 97

5,624 רזרבות 98

+ ט +



2009פרטי התקציב לשנת  2

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

      247.5         225      2,700 173 123,232 תחו� פעולה כללי 01
+.+.+.+. +.+. +.+.+.+. +.+. +.+.+.+.+.+ .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

      247.5         225      2,700 173 100,083 הנהלת המשרד 01 01
+++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++++ +++++++++++++++

        225 31,451 שיא כח אד� 01 01 01
73 2,033 תפעול המשרד 01 01 02

   73,893 4,046 שעות נוספות 01 01 05
2,390 רכישת שירותי ייעו, 01 01 06

      390 13,144 החזר הוצאות רכב 01 01 07
5,539 אחזקת רכב ממשלתי 01 01 08
2,037 הוצאות דלק לרכבי המשרד 01 01 14
3,104 דואר וטלפו- 01 01 15
500 הדרכה והשתלמויות באר, 01 01 16

עובדי� ארעיי� חודשי 01 01 17
      244.5     2,934 28,686 עבודה

800 ל"נסיעות לחו 01 01 18
+נגישות מידע לציבור  01 01 19

ספריה, חוק חופש המידע
1,000 ומרכז מידע
900 הוצאות חשמל 01 01 21

השתתפות במערכות בוח- 01 01 22
368 ותהילה

   49,876 2,338 כוננויות 01 01 44
          3        36 233 העסקת מתמחי� 01 01 46

מכירת חומר+  הכנסות  01 01 47
(+) 73 מקצועי ומכרזי�

3,256 פעולות שונות ואבטחת השר 01 01 48
הכנסות מחברת הביטוח 01 01 53

(+) 100 ענבל
הוצאות לחברת הביטוח 01 01 54

100 ענבל
   24,030 652 העסקת סטודנטי� 01 01 56

שעות עבודה+ מרכז מידע  01 01 70
   17,286 705 של מוקדני�

דרגת שירות+ רכב  01 01 80
על פי הסכ�" אישי"

157 הוצאות בגי- פרישה 01 01 91
+כ "השתתפות של השב 01 01 93

(+) 3,256 החזר הוצאות אבטחת שר
     1,700 הרשאה+ תפעול המשרד  01 01 94

+רכישת שירותי ייעו,  01 01 95
     1,000 הרשאה

4,850 מחשוב 01 02
+++++++ +++++++

קניית שירותי מיחשוב 01 02 05
4,850 פיתוח מערכות 01 02 13

+ ט +



20093פרטי התקציב לשנת 

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

18,299 דיור המשרד 01 04
++++++++ ++++++++++++++

שכר+ דיור ממשלתי  01 04 01
283 דירה

2,425 מיסי� עירוניי�+ דיור  01 04 02
5,917 אחזקת המשרד 01 04 03
9,674 שכר דירה+ דיור  01 04 04

+ ט +



2009פרטי התקציב לשנת  4

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

          1     17,338 2,258 69,480 פעילות יחידות המשרד 03
+ +.+.+.+.+ +.+.+.+. +.+.+.+.+ .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

       500 10,886 אשכול תשתיות 03 03
++++ ++++++++ ++++++++++++++++

פעולות+ אשכול תשתיות  03 03 01
4,450 מקצועיות

הרשאה+ אשכול תשתיות  03 03 02
       500 לפעולות מקצועיות

תמיכות+ אשכול תשתיות  03 03 03
1,996 מזומ-+ ברשויות 

+רשות נחל ירקו-  03 03 06
273 השתתפות המשרד

+רשות נחל קישו-  03 03 07
167 השתתפות המשרד

הפעלת היחידה לניטור 03 03 08
3,000 ברשות הטבע והגני�

השתתפות במשרד החקלאות 03 03 11
1,000 ופיתוח הכפר

תמיכות ועדת עזבונות 03 08 14

       400 סקרי� ומחקרי� 03 12
++++ ++++++++++++++++++

מדע-+ סקרי� ומחקרי�  03 12 01
       400 הרשאה+ ראשי 

סקרי� ומחקרי� במדע- 03 12 02
מזומ-+ הראשי 

חינו., אשכול מידע 03 14
     2,500 9,693 וארגוני�
+++++++ +++++++ +++++++++++

       750 פעולות חינו. והסברה 03 14 05
תמיכה ברשויות בתחו� 03 14 06

     1,750 החינו.
9,693 הפעלת יחידות סביבתיות 03 14 11

       500 5,729 אשכול אכיפה 03 20
++++ +++++++ +++++++++++++++

+פעולות אשכול אכיפה  03 20 06
       500 הרשאה

+פעולות אשכול אכיפה  03 20 07
686 מזומ-

1,043 השתתפות במשטרה 03 20 08
אכיפה בתחו� פסולת 03 20 09

העברה לרשות+ בניי- 
4,000 הטבע והגני�

תמיכה+ לחימה במזיקי� 03 24 20
ברשויות מקומיות

+ ט +



20095פרטי התקציב לשנת 

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

     5,000 4,309 אשכול תכנו- ומדיניות 03 28
+++++++ +++++++ ++++++++++++++++++++++++++++

פעולות אשכול תכנו- 03 28 01
809 ומדיניות

תשלו� לאמנות 03 28 08
לאומיות בתחו�+בי-

הסביבה עליה- חתומה
2,250 ישראל

השתתפות משרד הפני� 03 28 12
(+) 1,250 פארק איילו-+ 

+מ "השתתפות משרד רוה 03 28 19
(+) 1,250 פארק איילו-

ביצוע פרוייקט פארק 03 28 20
3,750 איילו-

ביצוע פרוייקט פארק 03 28 21
     5,000 הרשאה+ איילו- 

תכנו-+ תמיכה ברשויות  03 28 31
שימור, שטחי� פתוחי�

אנרגיה ופיתוח בר קיימא

קר- שיקו� מחצבות 03 31
1,050 י� המלח
+++++++ +++++++++

קר- שיקו� מחצבות 03 31 01
(+) 1,050 הכנסות+ י� המלח 

+הוצאות לשיקו� מחצבות  03 31 02
קר- לשיקו� מחצבות י�

1,050 המלח

          1      6,338 1,208 7,613 אשכול תעשיות 03 40
+ +++++++ +++++++ +++++++ ++++++++++++++++

2,256 פעולות אשכול תעשיות 03 40 01
הרשאה+ אשכול תעשיות  03 40 02

     1,000 לפעולות
טיפול באתר הפסולת 03 40 07

     5,038 הרעילה רמת חובב
פיקוח ופעולות, ייעו, 03 40 08

322 שיקו� באתר רמת חובב
1,085 1,224 פעולות+ קרינה  03 40 40

          1        12 123 133 חודשי עבודה+ קרינה  03 40 41
(+) 1,208 הכנסות מאגרות+ קרינה  03 40 42

200 החזר אגרות קרינה 03 40 43
+פעולות + איכות אויר  03 40 70

3,478 מזומ-
תמיכות ברשויות 03 40 80

אשכול+ המקומיות 
       200 תעשיות

הרשאה+ תמיכה ביזמי�  03 40 81
       100 להתחייב

+ ט +



2009פרטי התקציב לשנת  6

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

     2,100 31,250 פרוייקטי� סביבתיי� 03 41
+++++++ ++++++++ +++++++++++++++++++++++++

+פרוייקטי� מקצועיי�  03 41 06
       500 הרשאה

ניטור מימי י� תיכו- 03 41 07
1,250 וי� סו�

מימו- הרשאות שניתנו 03 41 10
15,000 לפרויקטי� מקצועי�

העברה לרשות הטבע 03 41 23
     1,600 והגני� לצור. ניטור

15,000 פרוייקטי� כלכליי� 03 41 26

+ ט +



20097פרטי התקציב לשנת 

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

       15.5           5 135,658 טיפול בפסולת מוצקה 05
+.+.+. + +.+.+.+.+.+ .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

       15.5           5 135,658 קר- הנקיו- 05 04
+++++ + +++++++++ ++++++++++++++

6,264 הוצאות+ קר- הנקיו-  05 04 01
(+) 15,658 קר- הנקיו- הכנסות 05 04 02

עבודה+ קר- הנקיו-  05 04 03
       15.5       186 1,867 ארעית

רכישת שירותי שוטרי� 05 04 05
942 מהמשטרה

        6 202 החזר הוצאות רכב 05 04 06
    1,670 97 שעות נוספות 05 04 07

רכישת+ קר- הניקיו-  05 04 08
    4,328 90 א"שירותי כ

הוצאות חוק הפיקדו- 05 04 12
הכנסות בגי- קנסות חוק 05 04 13

הפיקדו-
+החזר הוצאות רכב  05 04 14

        3 31 שירות אישי על פי הסכ�
תמיכה+ קר- הניקיו- 05 04 20

6,231 ברשויות מקומיות
הכנסות מהיטל ההטמנה 05 04 30

(+) 120,000 לקר- הניקיו-
היטל+ שיא כוח אד�  05 04 31

ההטמנה במסגרת קר-
          5 756 הניקיו-

היטל+ שעות נוספות  05 04 32
ההטמנה במסגרת קר-

    1,800 102 הניקיו-
היטל+ החזר הוצאות רכב  05 04 33

הטמנה במסגרת קר-
        5 179 הניקיו-

היטל הטמנה+ כוננויות  05 04 34
      641 32 במסגרת קר- הניקיו-

היטל+ פעולות מקצועיות  05 04 35
הטמנה במסגרת קר-

4,987 הניקיו-
היטל+ תמיכה במיזמי�  05 04 36

ההטמנה במסגרת קר-
24,000 הניקיו-

תמיכה ברשויות המקומיות 05 04 37
היטל ההטמנה במסגרת+ 

89,878 קר- הניקיו-

+ ט +



2009פרטי התקציב לשנת  8

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

       11.5          10 12,382 י� וחופי� 06
+.+.+. +.+ +.+.+.+.+ .+.+.+.+.+.+.+

       11.5          10 12,382 קר- זיהו� הי� 06 01
+++++ ++ ++++++++ ++++++++++++++++++

         10 1,922 שיא כח אד� 06 01 01
7,418 פעולות+ קר- זיהו� הי�  06 01 02

(+) 12,382 הכנסות הקר- לזיהו� י� 06 01 03
693 אחזקת רכב ממשלתי 06 01 04

עבודה+ קר- זיהו� י�  06 01 05
       11.5       136 1,422 ארעית

החזר+ קר- זיהו� י�  06 01 07
       14 470 הוצאות רכב

שעות+ קר- זיהו� י�  06 01 08
    2,462 139 נוספות

קר- זיהו� י� נסיעות 06 01 20
80 ל"לחו

238 שכר דירה+ קר- זיהו� י� 06 01 21

+ ט +



20099פרטי התקציב לשנת 

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

          3 1,853 צער בעלי חיי� 97
+ +.+.+.+. .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

          3 1,853 פעולות בעלי חיי� 97 02
+ +++++++ ++++++++++++++++++++++

300 פעולות בעלי חיי� 97 02 01
108 תחנות הסגר אזוריות 97 02 10

שעות נוספות בקר- לצער 97 02 12
      461 26 בעלי חיי�

חודשי עבודה בקר- לצער 97 02 13
          3        36 352 בעלי חיי�

העברות לעמותות צער 97 02 15
1,067 בעלי חיי�

+ ט +



2009פרטי התקציב לשנת  10

)באלפי שקלי� חדשי�(

משרות 
*צ "עב

נתוני�
כמותיי�

שיא 
כח אד�

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה

סעי�
הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

משרות עבודה בלתי צמיתה*  

5,624 רזרבות 98
+.+.+.+. +.+.+.+.+

5,624 רזרבה להתייקרויות 98 01
+++++++ +++++++++++++++++++++++

2,530 רזרבה להתייקרויות בשכר 98 01 01
+רזרבה להתייקרויות  98 01 03

398 תשלומי העברה
+רזרבה להתיקרויות  98 01 06

23 ח"הוצאות מט
רזרבה לעמידה ביעד 98 01 08

2,673 ההוצאה

+ ט +


