


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1142 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   2

רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוגוסט2021 1442 כ"גבאלולהתשפ"א

עמוד

הצעתחוקהתקציבלשנתהכספים2022,התשפ"א-2021                                   752



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 752

עמודהתוכן

תוספת ראשונה
תקציב רגיל

ו75ריכוז התוספת הראשונה

760נשיאהמדינהולשכתו

761הכנסת

762משרדראשהממשלה

צ76משרדהאוצר

765משרדהפנים

766המשרדלביטחוןהפנים

767משרדהמשפטים

769משרדהחוץ

770מטהלביטחוןלאומי

771גמלאותופיצויים

772הוצאותשונות

773בחירותומימוןמפלגות

צ77משרדהביטחון

775הוצאותחירוםאזרחיות

776תיאוםהפעולותבשטחים

777הרשויותהמקומיות

ו77מדע,תרבותוספורט

779משרדהחינוך

1ו7ההשכלההגבוהה

2ו7המשרדלשירותידת

3ו7משרדהרווחה

5ו7משרדהבריאות

7ו7הרשותלניצוליהשואה

וו7המשרדלהגנתהסביבה

9ו7הקצבותלביטוחלאומי

790משרדהבינויוהשיכון

791משרדהעלייהוהקליטה

792הוצאותביטחוניותשונות

793משרדהחקלאות

צ79משרדהאנרגיה

795הוועדהלאנרגיהאטומית

עמודהתוכן

796תעסוקה

ו79משרדהתיירות

799כלכלהותעשייה

00ומשרדהתקשורת

01ומשרדהתחבורה

02ורשותממשלתיתלמיםוביוב

03ומענקיבינויושיכון

צ0והמרכזלמיפויישראל

05ותשלוםריביתועמלות

06וחוקחייליםמשוחררים

07ורזרבהכללית

ו0ודיורממשלתי

09והמשטרהובתיהסוהר

10ומשפטיםובתימשפט

11ורשויותפיקוח

13וחינוך

צ1ובריאות

15ורשותהאוכלוסין

16ושיכון

ו1ומפעלימים

19ותעשייה

20ותיירות

21ותחבורה

22והוצאותפיתוחאחרות

23ותשלוםחובות

תוספת שנייה
תקציב מפעלים עסקיים

צ2וריכוז התוספת השנייה

25ומפעלימשרדראה"מוהאוצר

27ובתיחוליםלבריאותהנפש

29ובתיחוליםממשלתיים

צ3ונמלחדרה

36ורשותמקרקעיישראל

תוכן תקציב 2022



753 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"א-2021

פרק א': פרשנות

בחוקזה-1עהגדרות )א(

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-5ו119;

סעיף3לחוק–יסוד:משקהמדינה,קובעכיתקציב  כללי
האמור הסעיף פי על בחוקע ייקבע המדינה 
תקציב הצעת הכנסת לפני להניח מחויבת הממשלה
הצפויות הממשלה הוצאות את הכוללת מפורטת,
למימון המקורות של אומדן לה ולצרף והמתוכננות,
התקציבעהעקרונותהחוקתייםשבבסיסחובהזוהםשניים:

- הכנסת אמון מכוח פועלת שהממשלה העיקרון )1(
עיקרוןזה,המקבלביטויבחובתהממשלהלקבלאתאמון
מקבל אי־אמון, בהצבעת להחליפה ובאפשרות הכנסת
תקציב את להביא הממשלה של בחובתה נוסף ביטוי
את משקף המדינה תקציב הכנסתע לאישור המדינה
סדריהעדיפויותשלהממשלה,בהתחשבבצורכיהמשק
וביכולותיוהתקציביותוהכלכליותעחלוקתהתקציבנעשית
את ומשקפת הממשלה, של העדיפויות לסדרי בהתאם
מידתהחשיבותשהממשלהמייחסתלכלאחדמהםעתקציב

המדינהמשקףגםאתתכניותהפעולהשלהממשלהע

העיקרוןשהממשלהפועלתבכספיהציבורכנאמן )2(
הציבור-איןבידיהממשלהכסףהשייךלה,אלאמלוא
מהציבור הנגבים במסים שמקורו שברשותה, התקציב
ומפירותנכסיהציבור,מופקדבידיהממשלהבנאמנות,כדי
לעשותבושימושלטובתהאזרחיםעמאחרשכספיהתקציב
הםכספיהציבור,המוחזקיםבנאמנותבשמושלהציבור
ובעבורו,עלהממשלהלקבלאתאישורנציגיהציבור-

הכנסת-באשרלאופןהשימושבכספיםאלהע

פועליוצאשלהאמורהואכיעלהממשלהלקבועאת
סדריהעדיפויותהתקציבייםשלהואתתכניותהפעולה
שלהלתקופתהתקציב,ולהביאהצעתתקציבהמשקפת
שלה הפעולה תכניות ואת שלה העדיפויות סדרי את

לאישורהכנסת,כךשהיאתקבלמעמדשלחוקע

תקציבית, להוציאהוצאה אינהרשאית הממשלה
להוציאהוצאהמותניתבהכנסה,להתחייבבהתחייבות
תקציביתארוכתטווחאולמלאמשרותמעברלסכומים
ולייעודיםשנקבעובסעיפיםהרלוונטייםבחוקהתקציב)ראו
סעיפים6,5,3ו־7לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-5ו19

)להלן-חוקיסודותהתקציב((ע

בהמשךלכךנקבעובחוקיסודותהתקציבהעקרונות
זוקובע העומדיםבבסיסחוקהתקציבהשנתיעבמסגרת
חוקיסודותהתקציבאתהפרטיםשלחוקהתקציבהשנתי
ואתהמבנהשלו,אתסמכויותהממשלהלהכניסשינויים
בתקציבבמהלךשנתהכספים,אתדרכיהשימושביתרות

דרכי את הכספים, שנת במסגרת נוצלו שלא תקציב
השימושברזרבותועודע

בהתאםלעקרונותשנקבעובחוק–יסוד:משקהמדינה
ובחוקיסודותהתקציבכאמור,נדרשתהממשלהלהביא
לאישורהכנסתהצעתחוקתקציבלכלשנתכספיםעחוק
התקציבקובעלממשלהאתהיקףהסכומיםהמרבישהיא
רשאיתלהוציאבשנתתקציבמסוימת,אםכהוצאהואם
כהוצאההמותניתבהכנסה,אתהיקףהסכומיםהמרביים
שלגביהםהיארשאיתלהתחייבגםמעברלשנתהתקציב,
רשאית שהיא המרבית האדם כוח תקני מכסת את וכן

למלאע

חוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,
התשנ"ב-1992)להלן-חוקהמסגרותהפיסקליות(,קובע
אףהואהוראותהנוגעותלתקציב,בהיבטשלהמסגרות
הפיסקליותשלהתקציבעחוקהמסגרותהפיסקליותקובע

כיוםשתימגבלותלתקציב:

המגבלההאחת-נוגעתלהיקףהגירעוןהמתוכנןהמרבי
שיעור הגולמיע המקומי התוצר מהיקף כאחוז בתקציב,

תקרתהגירעוןנקבעבחוקבמתווההפוחתעלפנישניםע

המגבלההשנייה-נוגעתלשיעורהגידולבהיקףההוצאה
הממשלתיתבכלשנתתקציב,למולההוצאההממשלתית
כפי למדד הצמדה בתוספת הקודמת, התקציב בשנת
שקבועבחוקהמסגרות)להלן-שיעורהגידולהמותר(ע
כאמור הגידול הצמדת של בדרך נעשית זו הצמדה
לממוצעשיעוריהשינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמה
שקדמו השנים בשלוש לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
2021ו־2022 לשנההקודמתלאותהשנתתקציבעבשנים
מוצעלקבוע,במסגרתתיקוןלחוקהמסגרותהפיסקליות
תהיה ההצמדה כי זו, חוק להצעת במקביל המוגש
בשיעורשל2%בהתאםלאמצעתחוםיציבותהמחירים
שקבעההממשלהבהתאםלסעיף3)ב(לחוקבנקישראל,
התש"ע-2010עהממשלהרשאיתלהוציאבשנהמסוימת
אתסכוםההוצאהשלהשנהשקדמהלהבתוספתשיעור
הגידולכאמור)להלן-מגבלתההוצאה(עבהתאםלחוק
המסגרותהפיסקליות,שיעורהגידולהמותרמחושב,החל

משנת2015,עלפינוסחה,שהיאהסכוםשלשניאלה:

ממוצעשיעוריהגידולבאוכלוסייהבישראלבשלוש )1(
השניםשקדמולמועדהנחתחוקהתקציב,שלגביהןפרסמה
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאתשיעוריהגידולכאמור;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"א,עמ'256ע 1
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אחוזאחדכפולהיחסשבין50%וביןיחסחוב-תוצר, )2(
כהגדרתובסעיף6אלחוקהמסגרותהפיסקליותע

שמתווה המרחיבה הכלכלית המדיניות לנוכח
הממשלהבעתהזוובמטרהלמתןאתהצורךבביצועצעדי
התאמה,מונחת,במקביללהנחתחוקהתקציבהשנתיעל
המדינה תקציב מסגרות חוק הצעת גם הכנסת, שולחן
חקיקה )תיקוני ו־2022( 2021 לשנים מיוחדות )הוראות
והוראתשעה(,התשפ"א-2021,שבמסגרתהמוצעלמתןאת
תוואיהפחתתהגירעוןבשניםהקרובות,וכמוכןמוצעלתקן
אתההצמדהלמדדכאמור,ביחסלשנים2021ו־2022בלבד,
ונוסףעלכךמוצעלקבוע,כייתאפשרגידולנוסףבהוצאה
עם התמודדות לצורך הממשלתי ובגירעון הממשלתית

המשברשנוצרעקבהתפשטותנגיףהקורונהע

העדיפויות סדרי את משקף המדינה תקציב
המתוכנניםשלהממשלה,ומתייחסלצרכיםשהיארואה
לנגדעיניהבמועדגיבושהתקציבעהתקציבמגובשמתוך
ידיעהשצורכיהמדינהמשתנים,ומתוךהבנהשאיןכוונה
לשתקאתיכולתהשלהממשלהלהמשיךלקבלהחלטות
ולקבועמדיניותבמהלךהשנה-גםאםהםמשפיעים
עלהתקציבעהתקציבנקבעבמסגרתהיכולותהכלכליות
והתקציביותהצפויותבמועדגיבושהתקציב,עלפימיטב
ידיעה ומתוך מועד, באותו הממשלה שבידי התחזיות
שתחזיותאלהלאישקפובהכרחאתביצועיהמשקבפועלע
תקציבהמדינהגםמשקףאתתכניותהפעולההמתוכננות
שלהממשלהבעתגיבושהתקציב,מתוךהבנהשהביצוע
תכניות את מלא באופן הנראה, ככל יתאם, לא בפועל

הפעולההמתוכננותע

ותחזיות הערכות על נסמך השנתי התקציב חוק
הנערכותעלידיאנשיהמקצועבממשלהובגופיםאחרים
במגזרהציבורי,כגוןבנקישראלוביטוחלאומיעככלתחזית,
איןביכולתהלהתאיםבאופןמלאלביצועבפועלעאנשי
המקצוענדרשיםלחזותאתהיקףביצועיהמשקבמהלך
ההוצאות גובה את שייגבו, המסים שיעור את השנה,
הממשלה משרדי יצליחו שבה הרמה ואת שיידרשו
השוניםלבצעאתתכניותיהם)להלן-התחזיות(עהתחזיות
ותכנוניםעתידייםנסמכיםבמידהרבהעלהערכותשיש
בהןממדמשמעותישלחוסרודאותעכךלמשל,ההוצאה
שיעור בדבר מסוימות הנחות על מתבססת התקציבית
גובה האבטלה, היקף המדד, גובה באוכלוסייה, הגידול
הריבית,שיעורימיצויהטבותוסיועועודהנחותרבותעאם
מתבררשהתחזיתאינהתואמתבאופןמדויקלמציאות,או
כאשרמתחולליםשינוייםבהערכותאלה,ישצורךלבצע
במהלךהשנהשינויבתקציבעפירוטההוצאותהקשורות
חוק קבלת במועד ומתוכנן" "צפוי אינו אלה בשינויים
בהתאם בו להיכלל יכול אינו כן ועל השנתי, התקציב

להוראתסעיף3)א()2(לחוק–יסוד:משקהמדינהע

כמוכן,חלקניכרמעבודתהמטהבגיבושהצעתחוק
התקציבכרוךבהערכתמידתהוודאותלהתממשותהצורך
התקציבי-החלמהוצאותשרמתהוודאותלגביהןגבוהה
יחסיתועדלהוצאותשמידתסיכוייהתממשותןנמוכה
את לדעת התקציב אישור במועד ניתן היה אילו יותרע
שלה, בדצמבר 31 ביום היינו השנה, בסוף שייוודע כל
בוודאיהיהמתגלהשכמהוכמהפרויקטיםשהיואמורים
הלכה התממשו לא התקציב, שנת במהלך להתממש
למעשהעגלויוידועכיחלקמהפרויקטיםשאושרולביצוע
וכך למעשה, הלכה יתממשו לא התקציב שנת במהלך

מתגלהמדישנהבתוםשנתהתקציבע

הפרויקטים כל של מלא שתקצוב מאליו מובן
המתוכנניםאינונבוןואינוראויעאםהממשלהמתכננת
לבצעעשרהפרויקטיםבמהלךהשנה,אךבסופושלדבר
יתממשורקתשעהמהם,הרישבשלהעובדהשמסגרת
לעיל, שהוזכרו הפיסקליות למגבלות כפופה התקציב
דבר של שבסופו - הנוסף הפרויקט את לתקצב הצורך
לאיֵצֵאאלהפועל-פוגעבצרכיםהתקציבייםהאחרים
שלהממשלהעגורמיהמקצועבממשלהנוטליםאפואאת
רשימתהפרויקטיםהמתוכננת,אתאומדןסיכוייהביצוע
שלכלאחדמהם,אתסדריהעדיפויותשלהממשלהואת
כללההשערותוהתחזיותהנוגעותלקשייםשמימושכל
אחדמהפרויקטיםעלוללהיתקלבהם,ויוצריםמתרכובת
זואתהצעתחוקהתקציבהשנתי)להלן-ניהולסיכונים(ע

2)ב(לחוקיסודות יצויןכיבהתאםלהוראותסעיף
התקציב,חוקהתקציבהשנתייכלולאתהתקציבהרגיל,
תקציבפיתוחוחשבוןהוןותקציבהמפעליםהעסקיים-
יהיו 2022לא הכספים הכנסותעבשנת הוצאותותחזית
החזריחובלבנקישראל,ולכןהםלאנכלליםבחוקהתקציב

לשנהזוע

עודיצויןכימידעמפורטנוסףבדברעיקריהתקציב
ותכניתתקציברב־שנתית,הכולל,ביןהשאר,סקירהכללית
בדברעיקריההתפתחויותהכלכליות,המדיניותהכלכלית
עיקרי את וכן ,2022 התקציב לשנת התקציב ומדיניות
ההוצאותוהפעולותשלמשרדיהממשלההשונים)להלן
-עיקריהתקציב(,יונחעלשולחןהכנסתוכןיפורסםעל
ידימשרדהאוצרבאתרהאינטרנטשלהמשרדבכתובת

ilעgovעmofעwwwע

בהתאםלהוראותסעיף2)ב(לחוקיסודותהתקציב,
לחוקהתקציבהשנתייצורפותחזיתהתקבוליםוהמילוות
מסיםע הטבות בשל ייגבו שלא סכומים של תחזית וכן
בהתאםלכך,תחזיתהתקבוליםוהמילוותלשנתהכספים
2022וכןתחזיתשלסכומיםשלאייגבובשלהטבותמסים
באותהשנתכספים,נכלליםבעיקריהתקציבומצורפים

באופןזהלחוקהתקציבע

את הקובע השנייה בתוספת או הראשונה בתוספת סעיף - תקציב" "סעיף
ההוצאותשלמשרדממשלתי,שלרשותציבוריתאושלגוףציבוריאושל
נושאבעלהיקףאוחשיבותהמצדיקיםאתקביעתובסעיףנפרד,המחולק

לתחומיפעולהלפיהצורך;
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"שנתהכספים2022"-התקופההמתחילהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר
2022(ומסתיימתביוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(;

"תחוםפעולה"-חלקשלסעיףתקציבהמוקצהלענייןמסוים,המחולקלתכניות
לפיהצורך;

"תכנית"-חלקשלתחוםפעולההמוקצהלענייןמסויםע

לכלמונחאחרבחוקזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקיסודותהתקציבע )ב(

פרק ב': התקציב לשנת הכספים 2022

תקציבההוצאה
לשנתהכספים

2022

הממשלהרשאיתלהוציאבשנתהכספים2022סכוםשל000,ו9ו,צ562,93שקלים2ע )א(
חדשים)להלן-תקציבההוצאהלשנת2022(,המורכבמתקציברגילבסך391,153,102,000

שקליםחדשיםומתקציבפיתוחוחשבוןהוןבסך1,796,000ו171,7שקליםחדשיםע

חלוקתתקציבההוצאהלשנת2022לסעיפיתקציב,לתחומיפעולהולתכניות, )ב(
תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאה"ע

נוסףעלכך,כבכלשנה,מפרסםמשרדהאוצראת
וגופים הממשלה ממשרדי אחד כל של התקציב פירוט
חלוקת לרבות נפרד, תקציב סעיף להם שנקבע אחרים
סעיפיהתקציבהאמוריםלתחומיפעולהולתכניות,וכן
דבריהסברלסעיפיםאלה)להלן-פירוטהתקציב(עפירוט
התקציביונחגםהואעלשולחןהכנסתעםהנחתהצעת
חוקהתקציבהשנתיוכןיפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד

האוצרכאמורע

לחוק ביאורים יכלול התקציב פירוט השנה, גם
התקציב,כמפורטלהלן:

לניהול באשר ביאורים - ותחזיות סיכונים ניהול )1(
המדינה, בתקציב בחשבון שנלקחו ותחזיות הסיכונים
באופןשיאפשרלחבריהכנסתלהביןבצורהטובהיותר
מוקדיםשבהםפירוטהתקציבמביאבחשבוןניהולסיכונים
ותחזיותעמובןשאיןאפשרותלביאורמלאשלכלהמצבים
האלה,שכןהדבריחייבהתייחסותלכלתרחישאפשרי

ולהסתברותו;

לאופן באשר ביאורים - בתקציב השינויים עיקרי )2(
קביעתמסגרתהתקציבהמשרדיתתוךהתייחסותלעיקרי
השינוייםהתקציבייםשהתרחשובתקציבהמשרדבמעבר
הכספים לשנת לתקציב 2021 הכספים לשנת מהתקציב

2022ע

את במקביל מניחה שהממשלה כך בשל השנה,
הצעותחוקתקציבהמדינהלכלאחתמהשנים2021ו־2022
הרב־שנתית, התקציב תכנית התקציב, שעיקרי הרי -
תחזיתהתקבוליםוהמילוותותחזיתהסכומיםשלאייגבו
בשלהטבותמסים,וכןפירוטהתקציבשלמשרדיהממשלה
וגופיםאחריםשנקבעלהםסעיףתקציבנפרד-כלאלה

יקובצוויפורסמובמאוחדבעבורשתישנותהתקציבע

כמוכן,בהמשךלהחלטתהממשלהמס'צו20מיום
י"גבתשריהתשע"ה)7באוקטוברצ201(,שעניינהאימוץ

המדינה תקציב של מגדרית לבחינה הוועדה המלצות
בישראל,הוחלטעליישוםשלניתוחמגדרישלתקציב
המדינהעבהתאםלכך,משרדיהממשלהמונחיםלערוך
ניתוחשלתקציבםושלהשימושיםשלוולפעוללגיבוש

מדיניותוסדריעדיפויותבהתבססעלהניתוחע

שרשאית ההוצאה סכום את קובע זה סעיף  סעיף 2
הממשלהלהוציאבשנתהכספים2022עסכום 
ההוצאההכוללהמותרמחולקלסעיפיתקציבשונים,וכל
סעיףמתייחסלמשרדממשלתימסוים,לרשותציבוריתאו
לגוףציבורימסוימים,אולנושאשבשלהיקפואוחשיבותו
מחולקים התקציב סעיפי ייעודיע תקציב סעיף לו נדרש
לתחומיפעולהשוניםלפיהצורךעתחומיהפעולהמחולקים
אףהם,לפיהצורך,לתכניותשונותעהחלוקהלתחומיפעולה
ולתכניותכאמורמפורטתלגבישנתהכספים2022בתוספת

הראשונה,בטורהשנישכותרתו"הוצאה"ע

לענייןזהישלהבחיןביןשניסכומים:ביןסךהתקציב
-המשקףאתסךכללהוצאותהממשלהבשנתהתקציב,
המסגרות חוק לפי הממשלתית ההוצאה מגבלת ובין
הממשלתית ההוצאה את כוללת שאינה הפיסקליות-
לצורךהחזרמרכיבהקרןבחובותשלהממשלהשאינם

חובותלמוסדלביטוחלאומיע

בחוקהתקציבהמוצענכלליםלענייןשנתהכספים
2022הסכומיםהנקוביםלהלן)באלפישקלים(:

שנתהתקציב2022

000,ו9ו,צ562,93סךהתקציב

תקציבתשלוםהחזרמרכיבהקרן
בחובותהממשלה,למעטהחזר

חובותכאמורלמוסדלביטוחלאומי

000,צ76,צ3צ,110

000,צ52,500,13צמגבלתההוצאה
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תקציבההוצאה
המותניתבהכנסה

לשנתהכספים
2022

נוסףעלתקציבההוצאהלשנת2022,רשאיתהממשלהלהוציאבשנתהכספים3ע )א(
2022,כהוצאהמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוקיסודותהתקציב
1,326,562,000צ 2022(,סכוםשל )להלן-תקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת
שקליםחדשים,המורכבמתקציברגילבסך1,916,000ו31,3שקליםחדשיםומתקציב

פיתוחוחשבוןהוןבסך6,000צ6,צצ9,9שקליםחדשיםע

חלוקתתקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת2022לסעיפיתקציב,לתחומי )ב(
פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאהמותנית

בהכנסה"ע

הרשאהלהתחייב
לשנתהכספים

2022

הממשלהרשאיתלהתחייבבשנתהכספים2022,בגבולותהסכומיםהנקוביםבתוספתצע
הראשונהביחסלכלסעיףתקציב,תכניתותחוםפעולה,בטורשכותרתו"הרשאה

להתחייב"ע

שיאכוחאדם
לשנתהכספים

2022

הממשלהרשאית,בשנתהכספים2022,למלאמשרותעדלשיאכוחאדםשל5ע )א(
ו95,92משרותע

חלוקתשיאכוחהאדםהאמורבסעיףקטן)א(לסעיפיתקציב,לתחומיפעולה )ב(
ולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"שיאכוחאדם"ובטור

שכותרתו"משרותעב"צ)עבודהבלתיצמיתה("ע

מפעליםעסקיים
-תקציב,הרשאה

להתחייב,שיא
כוחאדםותחזית

תקבוליםלשנת
הכספים2022

נוסףעלתקציבההוצאהלשנת2022ועלתקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת6ע )א(
2022,רשאיתהממשלהלהוציאבשנתהכספים2022במסגרתתקציבמפעליםעסקיים
סכוםשל235,000,ו2ו,26שקליםחדשים;חלוקתהסכוםהאמורלסעיפיתקציב,לתחומי

פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהשנייה,בטורשכותרתו"הוצאה"ע

סעיףזהקובעסכוםהוצאהנוסף,מעברלסכום  סעיף 3
שמותר החוק, להצעת 2 סעיף לפי ההוצאה 
בכפוף וזאת ,2022 הכספים בשנת להוציא לממשלה
חוץ־ ממקורות כהכנסה בידיה התקבל זה שסכום לכך

הסכום בהכנסה(ע מותנית הוצאה - )להלן ממשלתיים
הכוללשלההוצאההמותניתבהכנסהמחולק,לפיהצורך,
לתחומיפעולהשונים,אשרמחולקיםגםהם,לפיהצורך,
לתכניותשונותעהחלוקהלתחומיפעולהולתכניותכאמור
מפורטתלגבישנתהכספים2022,בתוספתהראשונה,בטור

השלישישכותרתו"הוצאהמותניתבהכנסה"ע

בפועל, כספים הוצאת על המגבלה על נוסף  סעיף 4
כמפורטלעילבסעיפים2ו־3להצעתהחוק,לפי 
העניין,מוצעלקבועכיהממשלהתהיהרשאיתלהתחייב
בשנתהכספים2022,לפיהעניין,ביחסלכלסעיףתקציב,
תחוםפעולהותכניתלגביאותהשנהעדלסכוםהנקוב
"הרשאה שכותרתו הרביעי בטור הראשונה, בתוספת

להתחייב"ע

בפועל כספים הוצאת על המגבלה על נוסף  סעיף 5
ועלההרשאהלהתחייב,כמפורטלעילבסעיפים 
2עדצלהצעתהחוק,מגבילחוקהתקציבאתהממשלה
של תקרה קובע החוק להצעת 5 סעיף משרותע במילוי
2022 הכספים בשנת למלא הממשלה שרשאית משרות
הצורך, לפי מחולק, זה מספר אדם(ע כוח שיא - )להלן
לתחומיפעולהשונים,אשרמחולקיםגםהם,לפיהצורך,

לתכניותשונותעהחלוקהלתחומיפעולהולתכניותכאמור
מפורטתבתוספתהראשונה,בטורהחמישישכותרתו"שיא
כוחאדם"ובטורהשישישכותרתו"משרותעבודהבלתי
מכלול את התקציב בחוק לשקף הצורך בשל צמיתה"ע
ההעסקהבשירותהממשלתי,כוללתהצעתהתקציבגם
צמיתה בלתי עבודה של במשרות לעובדים התייחסות

וזאתבטורנפרדמהטורשלשיאכוחהאדםהרגילע

סעיףזהקובעאתסכומיההוצאה,ההרשאה  סעיף 6
להתחייבושיאכוחאדםבשנתהכספים2022 
חוק במסגרת מסווגות אשר ממשלתיות יחידות לגבי
התקציבכמפעליםעסקיים,כאמורבסעיףולחוקיסודות
התקציבעסכומיההוצאה,ההרשאהלהתחייבומכסתתקני
כוחהאדםמפורטיםבתוספתהשנייה,כשהםמחולקים
ליחידה מיועד אחד כל אשר שונים, תקציב לסעיפי

ממשלתיתהמסווגתכמפעלעסקיע

תחזית כי קובע התקציב יסודות לחוק ו)ד( סעיף
התקבוליםלכיסויתקציבהמפעליםהעסקייםבכלשנת
כספיםתהיהכמצויןבחוקהתקציבהשנתיעבהתאםלכך,
תחזיתהתקבוליםלכיסויתקציבהמפעליםהעסקייםבשנת
הראשון בטור השנייה בתוספת מפורטת ,2022 הכספים
כותרת תחת האמור, בטור "הכנסה/הוצאה"ע שכותרתו
המשנה"סךהכולהוצאות",מופיעיםבהתאמהלתחזית

התקבוליםלכיסויתקציבהמפעליםהעסקיים)"סךהכול
העסקיים, המפעלים של ההוצאה סכומי גם הכנסה"(

ר ב ס ה י  ר ב ד
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נוסףעלההרשאהלהתחייבכאמורבסעיףצ,רשאיתהממשלהבשנתהכספים )ב(
2022להתחייבבמסגרתתקציבמפעליםעסקיים,בגבולותהסכומיםהנקוביםבתוספת
"הרשאה שכותרתו בטור ותכנית, פעולה תחום תקציב, סעיף לכל ביחס השנייה

להתחייב"ע

לפי 2022 הכספים בשנת למלא רשאית שהממשלה המשרות מספר על נוסף )ג(
סעיף5)א(,רשאיתהממשלהבשנתהכספים2022למלאמשרותבמפעליםעסקייםעד
לשיאכוחאדםשל03צ,36משרות;חלוקתשיאכוחהאדםהאמורלסעיפיתקציב,
לתחומיפעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהשנייה,בטורשכותרתו"שיאכוח

אדם"ובטורשכותרתו"משרותעב"צ)עבודהבלתיצמיתה("ע

תחזיתהתקבוליםלכיסויתקציבהמפעליםהעסקייםבשנתהכספים2022,היא )ד(
כמפורטבתוספתהשנייהע

פרק ג': הוראות שונות

תחולתחוק
יסודותהתקציב

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותחוקיסודותהתקציב,וכלשינויבסכומים7ע
הנקוביםבחוקזהובאופןחלוקתםייעשהבהתאםלהוראותהחוקהאמורע

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עועתחילה

חוקזהיפורסםברשומותבתוךשלושהחודשיםמיוםקבלתוע9עפרסום

לגביכלמפעלעסקיבהתאםלסעיףהתקציבישלועחלוקה
זומעגנתעיקרוןשלמגבלתהוצאהשלגופיםאלהכך
שתתאםלגובהתחזיתהתקבוליםשלהם,והכולכמפורט

בתוספתהשנייה,כאמורע

למעןהסרספק,מוצעלהבהירכיאיןבהוראות  סעיף 7
חוקהתקציבהמוצעכדילגרועמהוראותחוק 
בסכומים שינוי כל לכך בהתאם וכי התקציב יסודות
הנקוביםבחוקהתקציבובאופןחלוקתםייעשהבהתאם

להוראותחוקיסודותהתקציבע

תחילתושלחוקהתקציבהמוצעתהיהביום  סעיפים
שהוא ,)2022 בינואר 1( התשפ"ב בטבת כ"ח  8 ו־9

יפורסם והוא ,2022 הכספים שנת תחילת 
ברשומותבתוךשלושהחודשיםמיוםקבלתוע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תוספת ראשונה
)סעיפים1עד5(

הוצאה מותנית הוצאה
שיא כוח אדםהרשאה להתחייבבהכנסה

                 91,070        152,316,705           41,326,562         562,934,898סך-הכול כללי
======================================

         452,500,134התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה *
תשלום חובות למעט תשלום חובות 

לביטוח לאומי
110,434,764         

391,153,102         31,381,916           71,534,549          91,070                 
171,781,796         9,944,646             80,782,156          

         391,153,102            31,381,916           71,534,549                  91,070 
---------------------------------------------------------------------

 24,400                  1,975,676             1,654,057              22,180,411           משרדי המטה
======================================

                     80.5                                             1,829                  59,910נשיא המדינה ולשכתו01
                      825                140,120                       180                928,091הכנסת **02
               1,798.5            1,206,138                  15,570             3,078,240משרד ראש הממשלה04
                   7,596                                         335,985             3,275,972משרד האוצר05
                   711.5                  15,993                                          284,918משרד הפנים06
               8,980.5                                      1,103,311             4,233,479משרד המשפטים08
               1,063.5                                           78,184             1,758,817משרד החוץ09
                        73                                                                     49,674המטה לביטחון לאומי10
                      604                                                                   408,988מבקר המדינה ***11
                        33                                                                   154,952בחירות ומימון מפלגות14
                       -                546,825                                       6,308,069הרשויות המקומיות18
                   504.5                  46,600                  13,535                762,478המשרד לשירותי דת22
רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי 68

הגבולות
876,823                105,463                20,000                  2,129.5               

 43,729                  48,756,230           16,309,702            93,864,544           הביטחון והסדר הציבורי
============================================

 41,172.5               3,047,229              749,057                 20,583,402           המשרד לביטחון פנים07
 2,178                    42,860,000            15,000,000            59,685,323           משרד הביטחון15
 39.5                      144,001                 59,519                    754,092                הוצאות חירום אזרחיות16
 267                                                     223,126                 118,530                תיאום הפעולות בשטחים17
 72                         2,705,000              278,000                 10,251,251           הוצאות ביטחוניות שונות31
   -                                                                                       147,927                הועדה לאנרגיה אטומית35
   -                                                                                       2,324,019             חוק חיילים משוחררים46

 15,896                  4,936,500             10,391,785            196,213,024         השירותים החברתיים
========================================

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, משרד 19
התרבות והספורט

             2,580,314                    72,050                 575,060                       264 

 2,438.5                 1,898,000              3,062,195              67,519,358           משרד החינוך20
   -                                                                                       12,261,980           השכלה גבוהה21
 3,537.5                 130,000                 2,792,784              9,712,856             משרד הרווחה והשירותים החברתיים23

 7,617                    906,234                 4,358,975              44,002,027           משרד הבריאות24
 106                                                     66,490                    5,143,656             הרשות לזכויות ניצולי שואה25
   -                                                                                       49,997,529           ביטוח לאומי27
 457.5                    607,550                 1,000                      1,600,293             המשרד לקליטת העליה30
 1,475                    819,656                 38,291                    3,395,011             תעסוקה36

 2,260                    485,543                 275,004                 5,065,714             תשתיות
================================

תוספת ראשונה
(סעיפים 1 עד 5)

חלק א: תקציב רגיל

הצעת התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי ש"ח)

ריכוז התוספת הראשונה

חלק א': תקציב רגיל
חלק ב': תקציב הפיתוח וחשבון הון
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 559                                                     18,993                    256,349                משרד הבינוי29
 355.5                    372,237                 12,773                    586,192                משרד האנרגיה והמים34
 929.5                    101,030                 222,379                 549,172                משרד התחבורה והבטיחות בדרכים40
 196                                                                                    119,200                הרשות הממשלתית למים וביוב41
   -                                                                                       3,444,696             מענקי בינוי ושיכון42
 219.5                    12,276                   20,859                    110,105                המרכז למיפוי ישראל43

 2,995                    4,328,755             1,928,511              5,533,853             ענפי משק
==================================

 582.5                    653,190                 877,481                 428,523                המשרד להגנת הסביבה26
 1,466                    995,697                 245,588                 1,949,827             משרד החלקאות ופיתוח הכפר33
 176                       17,300                   6,122                      222,600                משרד התיירות37
 608.5                    2,662,568              567,051                 2,847,886             כלכלה ותעשייה38
 161.5                                                  232,269                 85,017                   משרד התקשורת39

 1,792                    11,051,845           822,857                 25,389,710           הוצאות אחרות
==================================

   -                                                        788,971                 20,298,652           גמלאות ופיצויים12
   -                                                                                       2,712,381             הוצאות שונות13
 749                       10,000,000                                                                         רזרבה כללית47
 1,042.5                 1,051,845              33,886                    2,378,677             רשויות פיקוח54

                                                              42,905,846           החזרי חוב
===============

 42,905,846           תשלום ריבית ועמלות45
         171,781,796              9,944,646           80,782,156 

-------------------------------------------------------------------------
 80,782,156            9,944,646              46,137,802           תקציב הפיתוח
 4,334,874             2,648,325              795,372                משרדי המטה

=============================
 4,334,874              2,648,325              795,372                דיור ממשלתי51

 557,400                 25,000                   478,759                הביטחון והסדר הציבורי
===============================

 557,400                 25,000                    478,759                המשטרה ובתי הסוהר52
 4,077,153             599,130                 2,991,661             השירותים החברתיים

==================================
 2,875,321              500,000                 2,198,058             חינוך60
 1,201,832              99,130                    793,603                בריאות67

 69,686,287           5,308,861              38,597,415           תשתיות
============================

 5,265,608              3,667,767              1,742,199             שיכון70
 793,762                                                763,454                מפעלי מים73
 63,626,917            1,641,094              36,091,762           פיתוח התחבורה79

 692,242                 221,130                 441,696                ענפי משק
===========================

 298,154                 120,268                 176,556                תעשיה76
 394,088                 100,862                 265,140                פיתוח התיירות78

 1,434,200             1,142,200              2,832,899             הוצאות אחרות
==============================

 1,434,200              1,142,200              2,832,899             הוצאות פיתוח אחרות83
 125,643,994         החזר החובת

================
 125,643,994         תשלום חובות84

 15,209,230           מזה: תשלום חובות לביטוח הלאומי

התקציב נטו (479,604,627) בניכוי תשלום חובות (95,349,500) למעט תשלום החובות לביטוח הלאומי (13,176,000)*
הצעת התקציב השנתי של הכנסות מוגשת לאישור ועדת הכנסת על ידי יו"ר הכנסת, ומהווה חלק מחוק התקציב.**
תקציב משרד מבקר המדינה נקבע בידי ועדת הכספים של הכנסת ומהווה חלק מחוק התקציב. פירוט של תקציב זה ***

מתפרסם בנפרד לפי חוק יסוד: מבקר המדינה.

חלק ב: תקציב הפיתוח וחשבון ההון

הוצאה מותנית הוצאה
שיא כוח אדםהרשאה להתחייבבהכנסה

               89,449          160,950,017             40,623,263         609,143,215סך-הכול כללי
======================================

         500,513,603התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה *
תשלום חובות למעט תשלום חובות 

לביטוח לאומי
108,629,612         

438,848,334         31,120,741             65,700,706            89,449               
170,294,881         9,502,522               95,249,311            

         438,848,334              31,120,741             65,700,706                89,449 
---------------------------------------------------------------------

 23,755                1,783,377               1,751,047                23,599,692            משרדי המטה
======================================

74.5                                                1,829                   59,939נשיא המדינה ולשכתו01
825                                                   180                 825,913הכנסת **02
                 1,816                 939,892                    15,570             3,131,551משרד ראש הממשלה04
                 7,414                                            410,985             3,227,494משרד האוצר05
701                   14,303                                            314,457משרד הפנים06
                 8,566                                         1,133,311             4,016,096משרד המשפטים08
                 1,010                   38,250                    78,184             1,641,531משרד החוץ09
74                                                                        47,872המטה לביטחון לאומי10
604                                                                      390,000מבקר המדינה ***11
33                                                                      988,538בחירות ומימון מפלגות14
0                 684,857                                        7,355,831הרשויות המקומיות18
507                 106,075                    13,535                 761,786המשרד לשירותי דת22
רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי 68

הגבולות
838,684                 97,453                                              2,130                 

 42,898                42,617,122             16,257,395              94,055,970            הביטחון והסדר הציבורי
============================================

 40,320.5             3,195,121               744,929                   19,468,210            המשרד לביטחון פנים07
 2,196                  36,260,000             14,972,000              62,211,068            משרד הביטחון15
40 147,001                  55,000                     650,951                 הוצאות חירום אזרחיות16
268                                 207,466                   179,532                 תיאום הפעולות בשטחים17
73 3,015,000               278,000                   8,922,917              הוצאות ביטחוניות שונות31
0                                                                  145,886                 הועדה לאנרגיה אטומית35
0                                                                  2,477,406              חוק חיילים משוחררים46

 15,921                5,917,386               10,015,647              224,179,285         השירותים החברתיים
========================================

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, 19
משרד התרבות והספורט

              2,750,357                     72,050                  951,398 266

 2,452                  1,898,000               3,022,195                67,380,784            משרד החינוך20
0                                                                  12,648,052            השכלה גבוהה21
 3,485.5               400,000                  2,688,350                9,708,302              משרד הרווחה והשירותים החברתיים23

 7,631                  912,317                  4,022,271                55,310,173            משרד הבריאות24
107                                 66,490                     5,431,381              הרשות לזכויות ניצולי שואה25
0                                                                  65,145,274            ביטוח לאומי27
451.5 948,825                  106,000                   1,599,754              המשרד לקליטת העליה30
 1,527.5               806,846                  38,291                     4,205,208              תעסוקה36

 2,198                  959,877                  275,004                   4,822,375              תשתיות
================================

565                                 18,993                     258,863                 משרד הבינוי29

תוספת ראשונה
(סעיפים 1 עד 5)

חלק א: תקציב רגיל

הצעת התקציב לשנת הכספים 2021
(באלפי ש"ח)

ריכוז התוספת הראשונה

חלק א': תקציב רגיל
חלק ב': תקציב הפיתוח וחשבון הון



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 760

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה נשיא המדינה ולשכתו 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      80.5           1,829          59,910 נשיא המדינה ולשכתו 01
=== ==== ===== ==============

      80.5           1,829          57,074 נשיא המדינה ומוסדותיו 51
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      80.5           1,829          57,074 נשיא המדינה 51 01

          2,836 רזרבה 52
-.-.-.-. .-.-.-.-

          2,836 רזרבה 52 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



761 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הכנסת 02

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     825.0          140,120             180         928,091 הכנסת 02      68.0
==== ====== == ====== =======

        190,350 חברי הכנסת 02
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

         87,130 מרכיבי שכר חברי הכנסת 02 01

        103,220 תנאי חברי הכנסת 02 02

     825.0              120             180         546,791 פעולות הכנסת 03      68.0
-.-.-.-. -.-.- -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

         39,530 שירותים מקצועיים 03 01

             120             180           7,650 קשרי חוץ טקסים וקרנות 03 02

שכר צוות פרלמנטי - 03 03
          8,150 סיעות

     592.0         242,338 הוצאות עובדי הכנסת 03 04      60.0

        117,775 אמרכלות 03 05

     233.0         100,373 ביטחון 03 06       8.0

         30,975 ניהול מערכות מחשב 03 07

         18,000 רזרבה 04
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         18,000 רזרבה 04 01

         140,000         101,980 תוספת מבנה 05
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

         140,000         101,980 תוספת מבנה 05 01

שירותי משרד ליו"ר כנסת 07
            400 לשעבר

-.-.- .-.-.-.-

שירותי משרד ליו"ר כנסת 07 01
            400 לשעבר

         69,970 גימלאות חברי כנסת 08
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         69,970 גימלאות חברי כנסת 08 01

            600 מוזיאון הכנסת 09
-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

            600 מוזיאון הכנסת 09 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 762

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד ראש הממשלה 04

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   1,798.5        1,206,138          15,570       3,078,240 משרד ראש הממשלה 04     833.5
====== ======= ===== ======= ================

     673.0           2,000         935,246 משרד ראשי 51      89.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

     355.0         526,532 מטה המשרד 51 01      89.0

      45.0          68,601 מערך הגיור 51 03

         49,921 תמיכות בארגוני הנצחה 51 04

      50.0          46,049 ארכיון המדינה 51 07

     193.0         201,004 מערך הסייבר הלאומי 51 08

פרויקטים והחלטות ממשלה 51 10
         24,675 רוחביות

      30.0           2,000          18,464 לשכת העיתונות הממשלתית 51 11

מרכז ההסברה 51 13

     257.0          461,978             500         639,182 משרדי ממשלה ולשכות שרים 52      22.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

      36.0          40,000 חברי הממשלה 52 01

      38.0          177,300          15,697 משרד התפוצות 52 03

      32.0          17,120 המשרד למודיעין 52 05

לשכת סגן שר במשרד ראש 52 09
      15.0           5,635 הממשלה

         53,131 משרד ירושלים ומורשת 52 12      22.5

      31.0           14,028         138,877 משרד ההתיישבות 52 13

המשרד לחיזוק וקידום 52 14
קהילתי

      92.0          270,650             500         363,330 מערך הדיגיטל הלאומי 52 15

      13.0           5,392 משרד רה"מ חליפי 52 16

     405.0          12,070         508,778 סטטיסטיקה ממלכתית 53     643.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

הלשכה המרכזית 53 01
     290.0          12,070         281,152 397.5     לסטטיסטיקה

     115.0         227,626 ביצוע סקרים חיצוניים 53 02     246.0

רזרבה לביצוע סקרים 53 03



763 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד ראש הממשלה 04

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     210.0           1,000         122,617 נציבות שירות המדינה 55      60.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

     210.0           1,000         109,510 נציבות שירות המדינה 55 01

         13,107 תכניות מיוחדות 55 02      60.0

המשרד לשיתוף פעולה 56
      39.0          24,396 אזורי

-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-

      39.0          24,396 שיתוף פעולה אזורי 56 01

      72.5           75,000         181,469 המשרד לשוויון חברתי 57      18.5
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

      56.0           75,000         141,665 המשרד לשוויון חברתי 57 01      18.5

הרשות לקידום מעמד 57 02
       6.5           4,129 האישה

הרשות לפיתוח כלכלי של 57 03
      10.0          35,675 המיעוטים

      72.0          67,200 לשכת הקשר נתיב 59
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      72.0          67,200 נתיב 59 01

המשרד לפיתוח הנגב 63
      70.0          450,000         340,758 והגליל

-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

      70.0          20,239 שכר 63 01

         13,381 תפעול 63 02

         450,000         307,138 פיתוח הנגב והגליל 63 03

רזרבות 63 04

         219,160         258,594 רזרבות 70
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

רזרבה לעמידה במגבלה 70 01
         219,160         258,594 הפיסקאלית

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ76

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד האוצר 05

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   7,596.0         335,985       3,275,972 משרד האוצר 05
====== ====== ======= ========

     899.0          97,685         699,285 משרד האוצר ראשי 51
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     251.0             400         226,718 מטה משרד האוצר 51 01

      86.0          24,368 אגף התקציבים 51 02

     322.0          15,000         138,240 החשב הכללי 51 04

      92.0          37,771 שכר והסכמי עבודה 51 06

מחקר, כלכלה והכנסות 51 07
      45.0          27,654 המדינה

       2.0           3,100         182,537 פעולות בחו"ל 51 08

      10.0           7,335           1,761 הלשכה לפיצויים אישיים 51 09

מנהל הדיור והרכש 51 11
          4,650          14,935 הממשלתי

      67.0          17,200          45,028 רשות החברות הממשלתיות 51 12

      24.0          50,000             273 מנהל הרכב הממשלתי 51 13

   6,697.0         238,300       2,445,246 רשות המיסים 52
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

   6,697.0         238,300       2,445,246 רשות המיסים ראשי 52 03

        131,441 רזרבה למשרד האוצר 53
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        131,441 רזרבה 53 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



765 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הפנים 06

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     711.5           15,993         284,918 משרד הפנים 06      37.5
==== ===== ====== ===========

     292.0         157,587 מטה ופעולות המשרד 20      35.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

     292.0         157,587 מטה ופעולות המשרד 20 01      35.0

הבחירות ברשויות 21
       7.0            2,893           8,844 2.5       המקומיות

-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.--.-.-

בחירות מוניציפליות 21 01
הבחירות

       7.0            2,893           7,502 2.5       כלליות

מימון מפלגות רשויות 21 02
          1,342 מקומיות

שירותי דת לעדות לא 22
     388.0           13,100          93,364 יהודיות וליהודים קראים

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     388.0          70,946 שירותי דת שוטפים 22 01

          13,100          22,418 פיתוח מבני דת 22 02

      24.5          15,579 הרשות למאגר ביומטרי 23
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      24.5          15,579 הרשות למאגר ביומטרי 23 01

          9,544 רזרבה 29
-.-.-.-. .-.-.-.-

          9,544 רזרבה 29 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 766

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה המשרד לביטחון הפנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

  41,172.5        3,047,229         749,057      20,583,402 המשרד לביטחון הפנים 07   1,714.5
====== ======= ====== ======== =====================

     462.5           50,000          10,617         469,699 המשרד לבטחון הפנים 50      31.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

     462.5         161,378 שכר 50 01      31.5

          50,000          10,617         308,321 קניות 50 02

     113.0          63,142 הרשות להגנה על עדים 55
-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     113.0          41,289 שכר 55 01

         21,853 קניות 55 02

   3,358.0           90,000          11,000       1,429,654 כבאות והצלה 60
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

   3,358.0       1,030,844 שכר 60 01

          90,000          11,000         398,810 קניות 60 02

   9,265.0         219,944       4,224,388 שירות בתי הסוהר 70
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

   9,265.0       2,452,796 שכר 70 01

        219,944         993,874 קניות 70 02

        777,718 גמלאות 70 03

  27,974.0        2,907,229         507,496      14,396,519 משטרת ישראל 80   1,683.0
-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

  27,798.0          18,000       8,220,082 שכר 80 01      30.0

       2,825,579         139,725       2,383,244 קניות 80 02

          81,650         396,251 רכישת שירותי כ"א 80 03

     176.0         349,771 תקציב עקיף 80 04   1,653.0

      3,396,942 גמלאות 80 08

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



767 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד המשפטים 08

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   8,980.5       1,103,311       4,233,479 משרד המשפטים 08     830.5
====== ======= ======= ==============

   3,887.5         636,677       1,893,169 משרד ראשי 51     630.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

     460.0         181,068         646,081 מטה המשרד 51 01     630.0

     235.0          10,000          80,552 ייעוץ משפטי לממשלה 51 02

   1,452.5          19,026         492,202 פרקליטות המדינה 51 03

     206.0           3,100         261,878 הסניגוריה הציבורית 51 04

     210.0          30,500         186,140 הסיוע המשפטי 51 05

הרשות ליישום חוק איסור 51 07
      48.0           5,582          14,218 הלבנת הון

תלונות הציבור על 51 08
      10.0           5,600 שופטים

מנהלת היחידות 51 09
      43.0          37,500           3,751 המקצועיות

     317.0          92,853          41,200 רישום והסדר המקרקעין 51 10

     220.0          54,521          30,709 רשות הפטנטים 51 11

האפוטרופוס הכללי וכונס 51 12
     401.0         107,815          72,615 הנכסים הרשמי

     159.0          87,462          14,239 רשות התאגידים 51 14

      42.0          13,602 נציבות שוויון זכויות 51 16

נציבות הביקורת על 51 18
       2.0           1,657 התביעה

      82.0           7,250          28,725 בתי הדין שרעים ודרוזים 51 19

   4,287.0         235,042       1,879,701 מערכת בתי המשפט 54     140.5
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

   4,287.0          28,183       1,555,326 הוצאות שכר 54 01     140.5

        206,859         324,375 הוצאות תפעול 54 02

     806.0         231,592         301,349 רשות האכיפה והגבייה 55      60.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

מערכת ההוצאה לפועל 55 01
     806.0         231,592         301,349 60.0      והמרכז לגביית קנסות

        159,260 רזרבה 56
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

        159,260 רזרבות 56 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו76

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד המשפטים 08

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד החוץ 09

*  משרות עבודה בלתי צמיתה



769 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד החוץ 09

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   1,063.5          78,184       1,758,817 משרד החוץ 09      30.0
====== ===== ======= ==========

   1,063.5          78,184       1,673,486 משרד החוץ 51      30.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

     654.5         369,252 תפעול מטה בארץ 51 01      30.0

     409.0          78,184       1,304,234 תפעול הנציגויות בחו"ל 51 02

         85,331 רזרבות 60
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         85,331 רזרבה 60 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 770

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מטה לביטחון לאומי 10

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      73.0          49,674 מטה לביטחון לאומי 10
=== ===== ==============

      73.0          47,454 מטה לביטחון לאומי 51
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      73.0          47,454 מטה לביטחון לאומי 51 01

          2,220 רזרבות 52
-.-.-.-. .-.-.-.-.-

          2,220 רזרבה 52 01



771 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה גמלאות ופיצויים 12

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        788,971      20,298,652 גמלאות ופיצויים 12
====== ======== ============

        787,115      15,094,898 גמלאות 11
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

        492,402      14,154,483 גמלאות מקופת המדינה 11 01

        294,713         940,415 גמלאות עפ"י הסכמים 11 02

      5,183,352 הסדר קרנות הפנסיה 12
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      5,183,352 הסדר קרנות הפנסיה 12 01

          1,856          19,586 תפעול מנהלת הגמלאות 13
-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

          1,856          19,586 תפעול מנהלת הגמלאות 13 01

            816 רזרבה 20
-.-.- .-.-.-.-

            816 רזרבה 20 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 772

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הוצאות שונות 13

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      2,712,381 הוצאות שונות 13
======= ==========

        135,704 הוצאות שונות 01
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הוצאות שונות 01 05

        135,704 רזרבה לפעולות מיוחדות 01 30

        827,628 הוצאות ממשלתיות כלליות 02
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

עובדי מדינה 02 01

        815,411 פעילות ממשלתית רוחבית 02 04

         12,217 פעילות פיננסית 02 05

        423,638 שלטון מקומי 03
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

         74,191 אשראי לרשויות 03 01

פרוייקטים ברשויות 03 02
        349,447 מקומיות

      1,266,537 הוצאות מס 04
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

תשלומים באמצעות רשות 04 01
      1,266,537 המסים

         58,874 רזרבה פיסקאלית 05
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         58,874 רזרבה פיסקאלית 05 01



773 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בחירות ומימון מפלגות 14

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      33.0         154,952 בחירות ומימון מפלגות 14
=== ====== ================

        115,713 מימון מפלגות 10
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        115,713 מימון מפלגות שוטף 10 01

מימון מפלגות לבחירות 10 02

      33.0          33,983 הוצאות הבחירות לכנסת 20
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנות לקראת הבחירות 20 01
      33.0          33,970 לכנסת

הוצאות הבחירות לכנסת 20 02
ה-22

הוצאות הבחירות לכנסת 20 03
ה-23

הוצאות הבחירות לכנסת 20 04
             13 ה-24

          5,256 רזרבות 90
-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות + 90 01
רזרבה לעמידה במגבלה

          5,256 הפיסקאלית

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ77

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הביטחון* 15

*חלוקת תקציב הביטחון לשנת 2022 לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה לפי החלטת הוועדה המשותפת בסעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב,

   2,178.0       42,860,000      15,000,000      59,685,323 משרד הביטחון 15      73.0
====== ======== ======== ======== =============

   2,178.0      29,725,311 כח אדם 10      73.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.--.-.-.

   2,178.0      20,759,241 הוצאות כח אדם 10 01      73.0

      8,966,070 גמלאות 10 02

      42,860,000      15,000,000      24,225,892 הוצאות ביטחון 11
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      42,860,000      15,000,000      24,177,892 הוצאות ביטחוניות 11 01

הרשות לפינוי שדות 11 02
         27,000 מוקשים

עתודה להסכמים 11 03
         21,000 קואליציוניים

      5,719,120 אגפי שיקום ומשפחות 12
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      5,719,120 שיקום משפחות והנצחה 12 01

         15,000 קורונה - משרד הביטחון 13
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         15,000 קורונה - משרד הביטחון 13 01



775 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הוצאות חירום אזרחיות 16

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      39.5          144,001          59,519         754,092 הוצאות חירום אזרחיות 16
=== ====== ===== ====== ================

מיגון אוכלוסיה  -סופת 13
         100,001          80,000 חול

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-

מענה לאיום בלתי 13 03
         100,001          80,000 גילוי וזיהוי

מרכיבי ביטחון 16
          38,500          59,519         566,941 והתגוננות אזרחית

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הקמה ואחזקת מרכיבי 16 02
          38,500         274,765 ביטחון והתגוננות אזרחית

         59,519 מיגון 16 03

        292,176 מיגון הצפון 16 05

קורונה - פעילות פקע"ר 16 06

      39.5            5,500          72,350 רשות חירום לאומית 17
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פרויקטי רשות חירום 17 03
      39.5            5,500          72,350 לאומית

         34,801 רזרבה 18
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         34,801 רזרבה 18 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 776

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תאום הפעולות בשטחים 17

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     267.0         223,126         118,530 תאום הפעולות בשטחים 17
==== ====== ====== ===============

     234.0         212,126          39,824 המנהל האזרחי 31
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         13,000          18,615 מטה צבאי 31 01

     180.0          70,982 שכר אזרחים 31 02

         33,350 מטה אזרחי 31 03

          3,000 תפיסות ופיקדונות 31 04

         16,200 ארכיאולוגיה 31 05

         10,984 מים 31 06

      54.0           3,000          21,209 יחידת הפיקוח 31 08

         61,610 פיתוח האזור 31 09

השתתפויות משרד הביטחון 31 10

מנהלת תיאום הפעולות 32
            300          57,403 בשטחים

-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

            300          57,403 מפקדה 32 01

      33.0             700          21,303 מת"ק עזה 33
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

            700           4,860 מטה 33 01

      33.0          11,380 שכר אזרחים 33 02

          5,063 פעולות 33 03

         10,000 מחצבות 50
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         10,000 מחצבות 50 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



777 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הרשויות המקומיות 18

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         546,825       6,308,069 הרשויות המקומיות 18
====== ======= =============

העברות לרשויות 11
         546,825       5,499,935 המקומיות

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

          32,697         163,869 מענקים אזוריים 11 02

         163,596       4,707,383 מענקים שוטפים 11 03

         350,532         594,671 מענקי פיתוח 11 04

         34,012 איגוד ערים כנרת 11 05

        529,370 קרן לצמצום פערים 12
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

קרן לצמצום פערים 12 01
        529,370 ברשויות המקומיות

        278,764 רזרבות 90
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות + 90 01
רזרבה לעמידה ביעד

        278,764 ההוצאה



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו77

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מדע, תרבות וספורט 19

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     264.0          575,060          72,050       2,580,314 מדע, תרבות וספורט 19
==== ====== ===== ======= ==============

         195,060          50,000         355,009 משרד המדע 40
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

         195,060          50,000         355,009 פעילות משרד המדע 40 01

     264.0             550         143,939 מטה המשרדים 41
-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

     255.0          65,285 שכר 41 01

         58,323 תפעול 41 02

       9.0             550          20,331 מרכז הסברה 41 03

         100,000           1,500       1,099,523 מינהל התרבות 42
-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         55,500 רשות העתיקות 42 01

         100,000           1,500       1,044,023 מינהל התרבות 42 02

         280,000          20,000         864,443 מינהל הספורט 43
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

          15,000          10,000         641,049 פעילות ספורט 43 03

         265,000          10,000         223,394 תשתיות ספורט 43 04

        117,400 רזרבות פיסקאליות 44
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        117,400 רזרבות פיסקאליות 44 01

חשבוןמעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



779 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד החינוך 20

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   2,438.5        1,898,000       3,062,195      67,519,358 משרד החינוך 20
====== ======= ======= ======== =========

   2,081.5          409,000          37,360       1,897,818 יחידות מטה 60
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

פעילויות מטה מרכזיות - 60 01
   2,081.5          409,000          37,360       1,897,818 פעולות ושכר

המשרד להשכלה גבוהה 60 02
ומשלימה

הרשות הארצית למדידה 60 03
והערכה

     10,603,334 חינוך מיוחד 61
-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

     10,603,334 חינוך מיוחד 61 01

      1,500,000       7,816,758 קדם יסודי 62
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

      1,500,000       7,816,758 קדם יסודי 62 01

        754,975      16,713,133 יסודי וחטיבות ביניים 63
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        747,775      13,629,772 יסודי וחטיבת ביניים 63 01

      1,567,197 החינוך העצמאי 63 02

          7,200         867,968 מעין החינוך התורני 63 03

        384,664 מוכר שאינו רשמי 63 04

        263,532 מוסדות הפטור 63 05

     11,150,701 חטיבה עליונה 64
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     11,150,701 חטיבה עליונה 64 01

שירותי עזר, הסעות 65
          1,500       4,063,536 ומענקים לפיתוח

-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

שירותי עזר, הסעות 65 01
          1,500       4,063,536 ומענקים לפיתוח

     357.0         129,547       4,107,568 חינוך התיישבותי 66
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

המינהל חינוך התיישבותי 66 01
     357.0         129,547       4,107,568 ועליית הנוער



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 0ו7

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד החינוך 20

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

פעולות משלימות לקידום 67
       1,419,000         638,810       5,427,659 המערכת

-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

פעילויות ופרוייקטים 67 01
          63,000         182,810       3,677,372 לקידום מערכת החינוך

הארכת יום הלימודים 67 02
       1,356,000         456,000       1,596,678 וחופשות

        153,609 מינהל החינוך הדתי 67 03

          70,000       1,884,852 מינהל עובדי הוראה 68
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תנאי שירות והכשרת 68 01
          70,000       1,884,852 עובדי הוראה

              3         786,038 תמיכה בנושאי יהדות 69
-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

              3          22,122 תרבות יהודית 69 01

        763,916 מוסדות תורניים 69 02

      3,067,961 רזרבות 70
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

      2,591,071 רזרבה להתייקרויות 70 01

רזרבה לעמידה במגבלה 70 02
        476,890 הפיסקלית

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



1ו7 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה ההשכלה הגבוהה 21

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     12,261,980 ההשכלה הגבוהה 21
======== ==========

     12,226,980 השכלה גבוהה 11
-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

     12,226,980 השכלה גבוהה 11 01

         35,000 רזרבה 12
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         35,000 רזרבה 12 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 2ו7

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה המשרד לשירותי דת 22

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     504.5           46,600          13,535         762,478 המשרד לשירותי דת 22      25.0
==== ===== ===== ====== ================

      87.0           46,600           4,897         540,181 המשרד לשירותי דת 01      18.0
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

        347,726 מועצות דתיות 01 01

          4,897          31,237 תמיכה בשירותי דת 01 02

           8,700          25,057 בתי עלמין 01 03

      87.0          41,543 שכר ותפעול 01 05      18.0

          37,900          94,618 רזרבה 01 08

      75.5           5,063          31,541 הרבנות הראשית 02       7.0
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

      75.5           5,063          31,541 הרבנות הראשית 02 01       7.0

     342.0           3,575         190,756 בתי הדין הרבניים 03
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     342.0           3,575         190,756 בתי הדין הרבניים 03 01



3ו7 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הרווחה 23

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   3,537.5          130,000       2,792,784       9,712,856 משרד הרווחה 23      20.0
====== ====== ======= ======= ============

   3,537.5          43,905       1,324,465 מטה ושירותים מרכזיים 01      20.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

   3,537.5           7,929         933,791 מטה המשרד - כוח אדם 01 01      20.0

         35,976         390,674 שירותי משרד מרכזיים 01 20

        220,873         438,593 אזרחים ותיקים 02
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

טיפול חוץ ביתי לאזרחים 02 42
        155,388         183,447 ותיקים

שירותים קהילתיים 02 43
         65,485         255,146 לאזרחים ותיקים

רשויות מקומיות - 05
        306,621         919,223 ארגון, מנהל ופיתוח

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

מחלקות לשירותים 05 13
חברתיים ברשויות

המקומיות - ארגון, מנהל
        306,621         919,223 וכ"א

אנשים עם 07
      1,525,585       3,334,016 מוגבלויות

-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

טיפול חוץ ביתי באנשים 07 21
עם

      1,012,388       1,909,959 מוגבלויות

טיפול קהילתי באנשים עם 07 22
        513,197       1,424,057 מוגבלויות

אגף לטיפול באדם עם 08
מוגבלות שכלית

         57,861 התפתחותית (פיגור שכלי)
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         57,861 טפול חוץ ביתי 08 56

        440,061 רזרבה 09
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

        440,061 רזרבה 09 02

        627,421       2,319,282 שירותים אישיים וחברתיים 10
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

טיפול חוץ ביתי - 10 38
        351,408       1,207,838 שירותים אישיים וחברתיים



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צו7

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הרווחה 23

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

שירותים קהילתיים - 10 39
שירותים

        276,013       1,111,444 אישיים וחברתיים

         68,379         792,047 תקון וסיוע לבתי משפט 11
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

טיפול חוץ ביתי - תקון 11 65
         13,912         368,091 וסיוע לבתי משפט

טיפול קהילתי - תקון 11 75
         54,467         423,956 וסיוע לבתי משפט

         130,000          87,308 פיתוח, בינוי ושיפוצים 12
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

          18,000          50,335 מוסדות ולשכות 12 03

פיתוח שרותים לאנשים עם 12 04
          69,000           5,000 מוגבלויות

          19,000          15,000 מעונות ומפתנים 12 05

          1,500 התקנות המשרד 12 06

שירותים לזקן 12 09

פיתוח במגזר הדרוזי, 12 12
          24,000          15,473 הבדואי והצ'רקסי

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



5ו7 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הבריאות 24

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   7,617.0          906,234       4,358,975      44,002,027 משרד הבריאות 24     790.5
====== ====== ======= ======== ==============

   1,398.5           38,400         239,245       1,202,610 משרד ראשי 02
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

   1,300.0         460,843 שכר מטה 02 01

          38,400         216,765         717,208 תפעול מטה 02 05

      98.5          22,480          24,559 מכונים 02 18

     239.0         764,573       5,460,856 רכש שירותי בריאות 07     790.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

     139.0          84,612         368,921 הכשרות צוותים רפואיים 07 01     790.5

     100.0          22,049         938,875 פעולות מרכזיות 07 09

        645,000       1,812,343 גריאטריה 07 10

         12,912       2,340,717 בריאות הנפש 07 14

   3,658.5          333,220          63,273       1,471,261 שירותי בריאות הציבור 16
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      13.0          333,220          10,100         795,372 רפואה מונעת 16 03

     148.0          20,689          33,296 מעבדות בריאות הציבור 16 89

   3,497.5          32,484         642,593 לשכות הבריאות 16 90

         534,614       2,940,503      35,526,435 קופות חולים ובתי חולים 20
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

קופות ובתי חולים – 20 03
         534,614       2,940,503      35,526,435 העברות ותמיכות

כספי עזבונות 22
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

כספי עזבונות 22 10

     160.0          20,647           3,868 מרכזים לבריאות הנפש 40
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     160.0          20,647           3,868 מרכז קהילתי יפו 40 09

מרכזים רפואיים 50
   2,161.0         330,734         336,997 גריאטריים
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

     450.0          68,085          91,828 מרכז גריאטרי נתניה 50 01

     266.0          55,582          44,348 מרכז גריאטרי פלימן 50 02

     685.0          94,437          92,846 מרכז גריאטרי פרדס חנה 50 03



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 6ו7

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הבריאות 24

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

מרכז גריאטרי שמואל 50 04
     527.0         105,508          69,219 הרופא

מרכז גריאטרי ראשון 50 05
     233.0           7,122          38,756 לציון

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



7ו7 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הרשות לניצולי השואה 25

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     106.0          66,490       5,143,656 הרשות לניצולי השואה 25
==== ===== ======= ===============

     106.0          86,673 תגמולים לנכים 01
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     106.0          25,974 שכר ונלוות 01 01

         60,699 אמרכלות 01 02

תגמולים ישירים וטיפול 02
         66,490       4,550,208 רפואי

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         65,000       3,394,841 תגמולים ישירים 02 01

          1,490       1,155,367 טיפול רפואי ושירותים 02 02

        506,775 רזרבה 03
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

רזרבה לתגמולים, 03 01
להתיקרויות שכר ולעמידה

        506,775 ביעד ההוצאה

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 וו7

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     582.5          653,190         877,481         428,523 המשרד להגנת הסביבה 26
==== ====== ====== ====== ==============

     553.5           35,000              50         234,562 שכר ותפעול 11
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

     553.5           35,000              50         234,562 שכר ותפעול 11 01

         258,190          88,800         158,036 פעולות 12
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

         258,190          88,800         158,036 פעולות יחידות המשרד 12 01

      29.0          360,000         788,631 קרנות 13
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-

הטמנה - הקרן לשמירת 13 01
       6.0          360,000         652,884 הניקיון

חשבון כללי - הקרן 13 02
         68,000 לשמירת הנקיון

חשבון פקדון - הקרן 13 03
         30,000 לשמירת הנקיון

קרן למניעת זיהום ים, 13 04
צער בעלי חיים ושיקום

      23.0          37,747 מחצבות

         20,000 פרוייקטים מקק"ל 14
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פרוייקטים סביבתיים 14 01
         20,000 מקק"ל

         15,925 רזרבות 26
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         15,925 רזרבות 26 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



9ו7 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הקצבות לביטוח לאומי 27

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     49,997,529 הקצבות לביטוח לאומי 27
======== ===============

השתתפות אוצר המדינה 11
     37,028,942 לפי חוק

-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

     37,028,942 השתתפות בגבייה 11 01

תשלומי העברה במימון 12
     10,481,484 אוצר המדינה

-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

     10,481,484 קצבאות וחוקים ייעודיים 12 01

        487,202 השתתפות בהוצאות מינהל 13
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        487,202 השתתפות בהוצאות מינהל 13 01

      1,999,901 רזרבה 14
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

      1,999,901 רזרבה 14 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 790

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד הבינוי והשיכון 29

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     559.0          18,993         256,349 משרד הבינוי והשיכון 29
==== ===== ====== ===============

     559.0          18,993         252,674 משרד ראשי 01
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

     559.0         155,481 שכר 01 01

         18,993          97,193 תפעול 01 02

          3,675 רזרבות 04
-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה לעמידה ביעד 04 01
          3,675 ההוצאה

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



791 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד העלייה והקליטה 30

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     457.5          607,550           1,000       1,600,293 משרד העלייה והקליטה 30      22.0
==== ====== ==== ======= ==================

     457.5           25,000         174,245 מינהל 11      22.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.--.-.-.

     457.5         111,139 שכר 11 01      22.0

          25,000          63,106 מינהל ואמרכלות 11 02

         582,550             100         875,410 שירותי קליטה 12
-.-.-.-.-.- -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         507,550         501,956 דיור 12 01

          69,000         196,620 חטיבת הפרט 12 02

חטיבת רשויות, ארגונים 12 04
            100         115,822 וקהילה

           6,000          61,012 עידוד עלייה 12 08

            900         488,202 תשלומים ישירים 13
-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

            900         488,202 סל קליטה ראשוני 13 01

         62,436 רזרבה 14
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         62,436 רזרבה 14 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 792

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הוצאות ביטחוניות שונות 31

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      72.0        2,705,000         278,000      10,251,251 הוצאות ביטחוניות שונות 31
=== ======= ====== ======== ==================

      72.0        2,705,000         278,000      10,251,251 הוצאות ביטחון שונות 01
-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      72.0        2,705,000         278,000      10,251,251 הוצאות ביטחוניות 01 01



793 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד החקלאות 33

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   1,466.0          995,697         245,588       1,949,827 משרד החקלאות 33     215.5
====== ====== ====== ======= ==============

הוצאות שוטפות לפעילות 01
     926.0           50,001         118,337         399,550 96.0      המשרד

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.--.-.-.

הוצאות שוטפות לפעילות 01 02
     926.0           50,001         118,337         399,550 96.0      משרד החקלאות

     540.0           52,501         123,951         268,097 מנהל המחקר החקלאי 02     119.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

הוצאות שוטפות לפעילות 02 02
     540.0           52,501         123,951         268,097 119.5     מנהל המחקר החקלאי

         75,722 רזרבות 03
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות 03 01
         75,722 בתקציב המשרד

         893,191           3,300       1,140,125 תמיכות בחקלאות 06
-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         893,191           3,300       1,131,125 תמיכות ומחקרים בחקלאות 06 02

          9,000 תמיכות צער בעלי חיים 06 03

               4          66,333 מנהלת תנופה 09
-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

               4          66,333 פעולות 09 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ79

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד האנרגיה 34

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     355.5          372,237          12,773         586,192 משרד האנרגיה 34
==== ====== ===== ====== ==========

     228.0          372,237         475,866 מטה המשרד 30
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

     228.0          73,042 הוצאות שכר 30 01

         35,791 תפעול ופעולות 30 02

         372,237         367,033 יחידות מקצועיות 30 03

     127.5          12,773          75,190 מכון גיאולוגי 31
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     127.5           3,000          45,366 הוצאות שכר 31 01

          9,773          29,824 תפעול ופעולות 31 02

         35,136 רזרבות 32
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         35,136 רזרבה להתייקרויות 32 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



795 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הועדה לאנרגיה אטומית 35

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 35
====== ================

        147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 01
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 01 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 796

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תעסוקה 36

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   1,475.0          819,656          38,291       3,395,011 תעסוקה 36
====== ====== ===== ======= =====

     892.0             500         293,348 שכר ותפעול 30
-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

     892.0         212,431 שכר 30 01

            500          80,917 תפעול 30 02

רגולציה, מחקר ואכיפה - 40
           6,654           9,201          40,133 שוק העבודה

-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

           6,654           9,201          40,133 רגולציה, מחקר ואכיפה 40 01

עידוד תעסוקת הורים 41
באמצעות סבסוד מעונות,

         200,000       1,160,053 משפחתונים וצהרונים
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

סבסוד שהות ילדי הורים 41 01
עובדים במעונות יום,

משפחתונים
         200,000       1,160,053 וצהרונים

עידוד תעסוקת אוכלוסיות 42
         125,000         223,252 ייעודיות

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

עידוד תעסוקת אוכלוסיות 42 01
ייעודיות לרבות חרדים,

ערבים, אנשים עם
מוגבלות, הורים יחידים

         125,000         223,252 ועולי אתיופיה

     551.0           5,000         221,417 שירות התעסוקה 43
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     551.0         120,187 שכר 43 01

          5,000         101,230 תפעול ופעולות 43 02

הכשרה מקצועית - 44
מבוגרים, בתי ספר
מקצועיים ומכללות

         488,002          23,590       1,181,820 להנדסאים וטכנאים
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכשרה מקצועית, לרבות 44 03
מימון קורסים והכשרות,
מרכזי הכשרה ממשלתיים

          94,941          10,800         160,934 והוצאות תפעול

הכשרת נוער - בתי 44 05
          14,651         568,977 ספר מקצועיים לנוער

         378,410          12,790         451,909 הכשרת הנדסאים וטכנאים 44 06



797 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תעסוקה 36

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        145,706 רזרבה 45
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

עתודה ליישום מדיניות 45 01
         15,000 הממשלה לעידוד תעסוקה

        130,706 רזרבה 45 02

מנהלת השירות 60
      32.0         129,282 האזרחי-לאומי

-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

מנהלת השירות 60 01
      32.0         129,282 האזרחי-לאומי

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו79

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד התיירות 37

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     176.0           17,300           6,122         222,600 משרד התיירות 37
==== ===== ==== ====== ==========

     176.0          78,458 מינהל ושירותים כלליים 01
-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     176.0          53,797 שכר 01 01

         24,661 מנהלה 01 02

          1,840           7,400 פיתוח המוצר התיירותי 02
-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכשרת כח אדם ושירותי 02 08
          1,840           7,400 תיירות בישראל

המינהל לשיווק התיירות 03
          17,300           3,024         119,125 לישראל

-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

          17,300           3,024         119,125 פעולות שיווק תיירות 03 16

          1,258           9,128 פעולות תכנון וכלכלה 04
-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תכנון, פיתוח אסטרטגיה 04 05
          1,258           9,128 ומדיניות

          8,489 רזרבה 06
-.-.-.-. .-.-.-.-

          8,489 רזרבה 06 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



799 הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה כלכלה ותעשייה 38

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     608.5        2,662,568         567,051       2,847,886 כלכלה ותעשייה 38
==== ======= ====== ======= ==========

      11.0        1,764,765         499,000       1,596,551 המדען הראשי 30
-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

      11.0           1,000         148,219 הפעלת הרשות לחדשנות 30 01

מענקי מחקר ופיתוח 30 02
       1,764,765         498,000         937,054 מוקדמים

        511,278 מו"פ בין-לאומי 30 04

         897,803          52,898         927,512 עידוד המגזר העסקי 40
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

קידום השקעות ועידוד 40 01
         562,098         374,927 התעסוקה

קידום הייצוא ועידוד 40 04
עסקים קטנים

         265,705          42,898         268,862 ובינוניים

פעולות כלליות לקידום 40 09
          70,000          10,000         283,723 התעשיה

     572.5          15,153         318,977 שכר ותפעול המשרד 70
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     572.5         206,602 שכר 70 01

         15,153         112,375 תפעול 70 02

      25.0           4,846 רשות הרגולציה 90
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      25.0           4,846 שכר ופעולות 90 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 00ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד התקשורת 39

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     161.5         232,269          85,017 משרד התקשורת 39       3.0
==== ====== ===== ============

     161.5         232,269          81,122 משרד התקשורת 11       3.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

     151.0         232,269          72,865 פעילות משרד התקשורת 11 01       3.0

המועצה לשידורי הכבלים 11 05
      10.5           8,257 והלווין

          3,895 רזרבה 12
-.-.-.-. .-.-.-.-

          3,895 רזרבה 12 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



01ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד התחבורה 40

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     929.5          101,030         222,379         549,172 משרד התחבורה 40
==== ====== ====== ====== ==========

     675.5           78,030         138,691         360,024 משרד ראשי 50
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

     610.5           74,530         138,691         327,867 משרד התחבורה - ראשי 50 01

      65.0            3,500          32,157 השירות המטאורולוגי 50 02

      59.0            2,000          44,090          35,616 תחבורה ימית 51
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

      59.0            2,000          44,090          35,616 רשות הספנות והנמלים 51 01

     113.0            2,000          39,398          32,885 תעופה 52
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-

     113.0            2,000          39,398          32,885 רשות התעופה האזרחית 52 01

          19,000             200          70,505 בטיחות בדרכים 53
-.-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

          19,000             200          70,505 הרשות לבטיחות בדרכים 53 01

      82.0          27,642 תחבורה ציבורית 54
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      82.0          27,642 רשות תחבורה ציבורית 54 01

         22,500 רזרבה 59
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         22,500 רזרבה 59 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 02ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשות ממשלתית למים וביוב 41

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     196.0         119,200 רשות ממשלתית למים וביוב 41       5.0
==== ====== ====================

     196.0         114,587 שכר ופעולות 30       5.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

     196.0         114,587 שכר ופעולות 30 01       5.0

          4,613 רזרבה 31
-.-.-.-. .-.-.-.-

          4,613 רזרבה 31 01



03ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מענקי בינוי ושיכון 42

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      3,444,696 מענקי בינוי ושיכון 42
======= ==============

סבסוד ריבית להלוואות 01
      1,091,263 ומענקים

-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

        334,350 מענקים וסבסוד ריבית 01 01

        756,913 אשראי לדיור 01 03

      1,972,894 סיוע בשכר דירה 02
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      1,972,894 סיוע בשכר דירה 02 01

        114,737 עמלות ניהול הסיוע 03
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        114,737 עמלות ניהול הסיוע 03 01

        265,802 רזרבות 04
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

         96,166 רזרבה להתייקרויות 04 01

רזרבה לעמידה ביעד 04 02
        169,636 הפיסקלי

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ0ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה המרכז למיפוי ישראל 43

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     219.5           12,276          20,859         110,105 המרכז למיפוי ישראל 43
==== ===== ===== ====== ==============

     219.5          72,193 שכר ותפעול 02
-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

     219.5          72,193 שכר ותפעול 02 01

          12,276          20,859          33,543 פעולות מיפוי 03
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

          12,276          20,859          33,543 מערכות ופרוייקטים 03 01

          4,369 רזרבה 04
-.-.-.-. .-.-.-.-

          2,532 רזרבה להתייקרויות 04 01

רזרבה לעמידה ביעד 04 02
          1,837 הפיסקלי

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



05ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תשלום ריבית ועמלות 45

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     42,905,846 תשלום ריבית ועמלות 45
======== ==============

     35,907,548 מלוות פנים 05
-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

      7,971,614 ביטוח לאומי 05 01

     12,604,334 מלוות סחירים 05 02

     15,319,486 מלוות לא סחירים 05 03

סבסוד אגרות חוב 05 04
         12,114 מיועדות

      6,998,298 מלוות חוץ 06
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

        456,192 מלוות העצמאות והפיתוח 06 01

      3,150,000 מלוות באמצעות ערבויות 06 02

      3,392,106 מלוות אחרים 06 03



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 06ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה חוק חיילים משוחררים 46

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      2,324,019 חוק חיילים משוחררים 46
======= ===============

      2,324,019 חוק חיילים משוחררים 01
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        865,987 מענקי שיחרור 01 01

      1,059,165 קרן פקדון 01 02

        120,742 קרן לסיוע נוסף 01 03

         92,343 רזרבה להתייקרויות 01 08

         85,782 קרן לעידוד רכישת השכלה 01 10

        100,000 ממדים ללימודים 01 11



07ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רזרבה כללית 47

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     749.0       10,000,000 רזרבה כללית 47     190.5
==== ======== =============

     749.0       10,000,000 רזרבה כללית 01     190.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

      10,000,000 רזרבה כללית 01 01     107.0

תוכנית מעבר - רזרבה 01 02
כללית

רזרבת שיא כח אדם 01 03
     749.0 83.5      למשרדי הממשלה

רזרבת התאמות 01 05



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו0ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה דיור ממשלתי 51

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       4,334,874       2,648,325         795,372 דיור ממשלתי 51
======= ======= ====== =========

בינוי משרדי ממשלה ובתי 07
         128,212         305,375         168,357 משפט

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-

בינוי קריות ומשרדי 07 01
         128,212         305,375         111,963 ממשלה

         56,394 בינוי בתי משפט 07 02

שכר דירה ותשלומים 08
       1,728,212          26,000 שוטפים

-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

       1,728,212          26,000 גבייה ותשלומי שכר דירה 08 01

         27,815 רזרבות 09
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה לעמידה במגבלה 09 01
         27,815 הפיסקאלית

       2,478,450       2,316,950         599,200 פרוייקטי משרד הביטחון 10
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

       1,360,000         897,279         386,000 מעבר צה"ל לנגב 10 01

שיווק ופינוי מחנות צה"ל 10 02
       1,118,450       1,419,671         213,200 צה"ל



09ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה המשטרה ובתי הסוהר 52

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         557,400          25,000         478,759 המשטרה ובתי הסוהר 52
====== ===== ====== ==============

         140,000         189,344 שירות בתי הסוהר 40
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         140,000         189,344 פיתוח 40 01

         417,400          25,000         289,415 משטרת ישראל 50
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

         417,400          25,000         289,415 פיתוח 50 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 10ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משפטי ובתי משפט 53

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

משפטים ובתי משפט 53
=============



11ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשויות פיקוח 54

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   1,042.5        1,051,845          33,886       2,378,677 רשויות פיקוח 54
====== ======= ===== ======= ==========

     124.5             366          68,219 רשות התחרות 10
-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

     124.5          42,460 שכר 10 01

            366          23,352 תפעול 10 02

          2,407 רזרבה 10 80

הרשות להגנת הצרכן 11
      54.5          32,331 ולסחר הוגן

-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

      54.5          19,426 שכר 11 01

         11,800 תפעול 11 02

          1,105 רזרבה 11 80

המועצה הישראלית 12
          7,802 לצרכנות

-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

פעילות המועצה הישראלית 12 01
          7,442 לצרכנות

            360 רזרבה 12 80

        271,070 רשות הטבע והגנים 13
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        271,070 רשות הטבע והגנים 13 01

      73.0           39,000          46,015 רשות החשמל 30
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

      73.0           39,000          46,015 שכר ופעולות 30 01

      33.0          33,864 רשות הגז הטבעי 31
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      33.0          11,730 שכר 31 01

הוצאות תפעול ופעילות 31 02
         22,134 הרשות

     326.0          235,000          10,000         360,906 יחידת סמך מינהל התכנון 33
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     326.0          91,130 שכר וכוח אדם 33 01

         235,000          10,000         255,892 פעולות 33 02

         13,884 רזרבה 33 03



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 12ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשויות פיקוח 54

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

היחידה הארצית לפיקוח 34
     143.5           17,051           2,000         104,320 על הבנייה

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

     143.5          34,724 שכר וכח אדם 34 01

          17,051           2,000          65,628 תפעול ופעולות 34 02

          3,968 רזרבות 34 03

      27.5           96,809          96,671 הרשות להתחדשות עירונית 35
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      27.5           96,809          96,671 הרשות להתחדשות עירונית 35 01

     183.5          20,500          73,675 רשות שוק ההון 36
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     183.5          20,500          73,675 רשות שוק ההון 36 01

      77.0          663,985           1,020       1,283,804 השקעה בתשתיות מיעוטים 40
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הרשות לפיתוח והתיישבות 40 01
      73.0           1,020          97,403 הבדואים בנגב

היחידה לשילוב 40 02
האוכלוסייה הבדואית

       4.0          11,757 בנגב

יישום החלטות ממשלה 40 03
         663,985       1,174,644 רוחביות

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



13ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה חינוך 60

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       2,875,321         500,000       2,198,058 חינוך 60
======= ====== ======= ====

       2,463,065         500,000       1,701,178 תכנית פיתוח חינוך 02
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

       2,394,279         500,000       1,657,361 בניית כיתות לימוד 02 10

תשתיות היקפיות למבני 02 15
          68,786          43,817 חינוך

         14,895 הצטידות מבני חינוך 03
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         14,895 מענקים להצטידות 03 01

         412,256         402,063 חידוש מבנים 06
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

         412,256         402,063 חידוש מבנים במערכת 06 01

         79,922 רזרבה 08
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         79,922 רזרבה לעמידה ביעדים 08 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ1ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בריאות 67

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       1,201,832          99,130         793,603 בריאות 67
======= ===== ====== =====

       1,201,832          99,130         793,603 בינוי ופיתוח 25
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

       1,201,832          99,130         793,603 בינוי ופיתוח 25 03



15ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשות האוכלוסין 68

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   2,129.5           20,000         105,463         876,823 רשות האוכלוסין 68
====== ===== ====== ====== ===========

מטה, תפעול ולשכות 11
     889.5           20,000          47,394         535,310 אוכלוסין

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

     889.5           1,500         295,288 מטה ולשכות אוכלוסין 11 01

מחשוב, תפעול וטיפול 11 02
בזרים השוהים בישראל

          20,000          45,894         240,022 שלא כחוק

     561.0          10,069         224,841 טיפול בזרים ומעסיקים 12
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     428.0          10,069         182,322 מינהל האכיפה 12 01

מינהל היתרים למעסיקים 12 03
     133.0          42,519 וזרים

     679.0          48,000          83,327 ביקורת גבולות 13
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     679.0          48,000          83,327 שכר ופעולות 13 01

         33,345 רזרבה 90
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         33,345 רזרבה 90 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 16ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה שיכון 70

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       5,265,608       3,667,767       1,742,199 שיכון 70
======= ======= ======= ====

       4,523,517       3,005,500         809,664 בנייה חדשה 02
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

         404,849         155,000          10,560 תכנון, פיקוח ומדידות 02 01

עבודות פיתוח לבנייה 02 02
במסגרת משק כספי סגור

       2,733,056       2,231,500          72,535 בביצוע ישיר

         245,393         133,000          94,025 מגזרי המיעוטים 02 03

פעולות תומכות בבניה 02 05
         753,244         334,000         476,232 חדשה למגורים

         386,975         152,000         156,312 בנייה כפרית 02 14

פיתוח במרקם הותיק 03
          71,277         215,549 הותיק

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-

          41,652         112,349 מגזר כללי 03 01

מגזר מיעוטים 03 04
          29,625         103,200 ציבור ביישובי המיעוטים

         115,610          15,067         265,128 פעולות שיכון 04
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         115,610          15,067         265,128 פעולות שוטפות 04 01

         555,204         647,200         384,218 דיור ציבורי 05
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

         75,840 דיור ציבורי - סוכנות 05 01

        200,000 הסכם עמידר 05 02

          4,000 הסכם שקמונה 05 03

         50,000 הסכם עמיגור 05 04

          45,151          20,000         103,200 בתי גיל זהב 05 05

          23,727          20,160 רכישת דירות נכסי רכישה 05 06

         182,326          35,200          89,018 תחזוקת הדיור הציבורי 05 07

          8,000 הסכם חלמיש 05 08

         304,000         330,000 חוק מכר הדיור הציבורי 05 09

         96,000 פתרונות לדיור ציבורי 05 10



17ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה שיכון 70

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         67,640 רזרבה 07
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         67,640 רזרבה 07 01

חשבון מעבר 99
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו1ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מפעלי מים 73

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         793,762         763,454 מפעלי מים 73
====== ====== =======

פעולות במשק המים 30
         793,762         741,657 והביוב

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

פעולות שונות במשק המים 30 01
         104,795         101,250 והביוב

פיתוח מפעלי ביוב 30 02
         660,178         603,666 וקולחין

          28,789          36,741 מענקים לתאגידי מים 30 03

         21,797 רזרבה 34
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

         21,797 רזרבה 34 01



19ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תעשייה 76

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         298,154         120,268         176,556 תעשייה 76
====== ====== ====== =====

         298,154         120,268         176,556 השקעה בפיתוח תשתיות 10
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         298,154         120,268         176,556 השקעה בפיתוח תשתיות 10 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 20ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תיירות 78

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         394,088         100,862         265,140 תיירות 78
====== ====== ====== =====

         213,788         108,648 פיתוח תשתיות 01
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פיתוח תשתיות תיירותיות 01 04
         213,788         108,648 על פי מודל הקצאה

השקעות בפיתוח אכסון 02
         169,300          75,492 מלונאי

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         169,300          75,492 מענקים 02 01

          11,000         100,862          81,000 ים המלח 03
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

          11,000         100,862          81,000 החברה להגנות ים המלח 03 01



21ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תחבורה 79

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      63,626,917       1,641,094      36,091,762 תחבורה 79
======== ======= ======== =====

      26,999,361      14,092,458 תחבורה ציבורית 50
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

       6,738,996       4,835,496 רכבות כבדות 50 01

תחבורה ציבורית והסעת 50 02
      13,979,365       8,852,412 המונים

       6,281,000         404,550 מטרו 50 03

      10,768,845         681,094       9,423,073 כבישים 51
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

       5,988,495         681,094       4,641,154 כבישים בין-עירוניים 51 01

       2,671,292       2,160,648 כבישים עירוניים 51 02

כבישים לתחבורה ציבורית 51 03
       2,109,058       2,621,271 ציבורית

        120,000 בטיחות בדרכים 52
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הרשות הלאומית לבטיחות 52 01
        120,000 בדרכים

      25,858,711         960,000      11,302,464 תמיכות בתחבורה 55
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      25,858,711         960,000      11,302,464 תמיכות בתחבורה ציבורית 55 01

      1,153,767 רזרבה 60
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

      1,153,767 רזרבה 60 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 22ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה הוצאות פיתוח אחרות 83

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       1,434,200       1,142,200       2,832,899 הוצאות פיתוח אחרות 83
======= ======= ======= ==============

        600,000 הלוואות לעובדים 01
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הוצאות שונות 01 05

הלוואות לעובדי מדינה 01 12
        600,000 ומורים

         106,500         599,102 פיתוח משרד האוצר 02
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         106,500         599,102 משרד האוצר פרוייקטים 02 01

פיתוח משרד ראש 03
         622,000           7,200         973,008 הממשלה

-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

         422,000           7,200         589,857 דיגיטל וסייבר 03 01

          80,000         147,462 ירושלים ומורשת - פיתוח 03 04

         120,000         235,689 יהדות התפוצות 03 05

         580,000         535,000         371,296 פרוייקטי פיתוח 04
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פרוייקטים בתכנון 04 02
         130,000         235,000         219,733 ואיכות סביבה

         450,000         300,000 פיתוח ההתישבות הבדואית 04 03

        151,563 פרויקטי תקשורת 04 04

         125,700         889,493 השקעות 06
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

        475,163 השקעות בטחוניות 06 03

גופים בינלאומיים 06 04
         125,700         315,089 ושיתוף סקטור פרטי

עתודה להסכמים 06 05
         99,241 קואליציוניים



23ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה תשלום חובות 84

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

    125,643,994 תשלום חובות 84
========= =========

    106,566,212 מלוות פנים 05
-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

     15,209,230 ביטוח לאומי 05 01

     84,252,200 מלוות סחירים 05 02

      7,104,782 מלוות לא סחירים 05 03

     19,077,782 מלוות חוץ 06
-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

      4,902,782 מלוות העצמאות והפיתוח 06 01

מלוות באמצעות ערבויות 06 02
        451,500 ממשלת ארה"ב

     13,723,500 מלוות אחרים 06 03



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ2ו

תוספת שנייה
)סעיפים1ו־6(

הרשאה הכנסה\הוצאה
שיא כוח אדםלהתחייב

       26,828,235סך-הכול הכנסות
===================

             684,527מפעלי משרד רה"מ והאוצר*89
          1,372,396בתי חולים לבריאות הנפש93
        12,227,818בתי חולים ממשלתיים94
               41,994נמל חדרה95
        12,501,500רשות מקרקעי ישראל98

           36,402.5       12,314,790       26,828,235סך-הכול הוצאות
======================== ====== 

                 124.5                                   684,527מפעלי משרד רה"מ והאוצר89
                 4,371                                1,372,396בתי חולים לבריאות הנפש93
               31,107                              12,227,818בתי חולים ממשלתיים94
                        7                                     41,994נמל חדרה95
                    793        12,314,790        12,501,500רשות מקרקעי ישראל98

*

ריכוז התוספת השנייה

לשכת הפרסום הממשלתית והמדפיס הממשלתי

הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת הכספים 2022
(באלפי ש"ח)

תוספת שנייה
(סעיף 6)



25ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מפעלי משרד ראה"מ והאוצר 89

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

מפעלי משרד ראש הממשלה 89
     124.5         684,527 ומשרד האוצר

==== ====== =========

      67.0          83,172 המדפיס הממשלתי 01
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      67.0          83,172 פעילות המדפיס הממשלתי 01 01

      57.5         601,355 לשכת הפרסום הממשלתית 02
-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פעילות לשכת הפרסום 02 01
      57.5         601,355 הממשלתית

חשבון מעבר 69
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 69 99



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 26ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה מפעלי משרד ראה"מ והאוצר 89

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

הכנסות מפעלי משרד ראש 70
        684,527 הממשלה ומשרד האוצר

====== ==============

         83,172 הכנסות המדפיס 89
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         83,172 הכנסות המדפיס 89 01

הכנסות לשכת הפרסום 90
        601,355 הממשלתית

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

        601,355 הכנסות 90 01

כיסוי גירעון המדפיס 99
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

כיסוי גירעון המדפיס 99 99



27ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים לבריאות הנפש 93

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

   4,371.0       1,372,396 בתי חולים לבריאות הנפש 93
====== ======= ==================

     489.0         123,982 מרכז רפואי מזור 01
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     489.0         123,982 מרכז רפואי מזור 01 01

     429.0          98,595 מרכז רפואי מעלה הכרמל 02
-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     429.0          98,595 מרכז רפואי מעלה הכרמל 02 01

     622.0         170,171 מרכז רפואי שער מנשה 03
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     622.0         170,171 מרכז רפואי שער מנשה 03 01

     487.0         111,397 מרכז רפואי לב השרון 04
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     487.0         111,397 מרכז רפואי לב השרון 04 01

     448.5         125,505 מרכז רפואי בת ים 05
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     448.5         125,505 מרכז רפואי בת ים 05 01

     705.0         159,352 מרכז רפואי באר יעקב 06
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     705.0         159,352 מרכז רפואי באר יעקב 06 01

     609.0         142,348 מרכז רפואי ירושלמי 07
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     609.0         142,348 מרכז רפואי ירושלמי 07 01

     581.5         122,754 מרכז רפואי באר שבע 08
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     581.5         122,754 מרכז רפואי באר שבע 08 01

        318,292 מאגר הכנסות מרכזיות 20
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        318,292 תכנית מאגר הכנסות 20 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 ו2ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים לבריאות הנפש 93

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        123,982 הכנסות מרכז רפואי מזור 71
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        123,982 הכנסות מרכז רפואי מזור 71 01

הכנסות מרכז רפואי מעלה 72
         98,595 הכרמל

-.-.-.-.-. .-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי מעלה 72 01
         98,595 הכרמל

הכנסות מרכז רפואי שער 73
        170,171 מנשה

-.-.-.-.-.- .-.-.-

הכנסות מרכז רפואי שער 73 01
        170,171 מנשה

הכנסות מרכז רפואי לב 74
        111,397 השרון

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי לב 74 01
        111,397 השרון

        125,505 הכנסות מרכז רפואי בת ים 75
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        125,505 הכנסות מרכז רפואי בת ים 75 01

הכנסות מרכז רפואי באר 76
        159,352 יעקב

-.-.-.-.-.- .-.-.-

הכנסות מרכז רפואי באר 76 01
        159,352 יעקב

הכנסות מרכז רפואי 77
        142,348 ירושלמי

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי 77 01
        142,348 ירושלמי

הכנסות מרכז רפואי באר 78
        122,754 שבע

-.-.-.-.-.- -.-.-

הכנסות מרכז רפואי באר 78 01
        122,754 שבע

        318,292 השלמת הכנסות בתי חולים 90
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        318,292 השלמת הכנסות בתי חולים 90 01



29ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

  31,107.0      12,227,818 בתי חולים ממשלתים 94
====== ======== ==============

מרכז רפואי ע"ש ד"ר 01
   4,664.0       2,116,140 שיבא תל-השומר
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

01 מרכז רפואי ע"ש ד"ר 01
שיבא תל-השומר הוצאות

   4,664.0       1,446,452 שכר

מרכז רפואי ע"ש שיבא תל 01 02
        663,296 השומר - קניות

          6,392 העברה להכנסות מרכזיות 01 05

   3,423.5       1,342,693 בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה 02
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה 02 01
   3,423.5       1,052,211 הוצאות שכר

        290,482 קניות בי"ח רמב"ם חיפה 02 02

העברה להכנסות מרכזיות 02 05

   2,188.0         746,450 בית חולים נהריה 03
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בי"ח נהריה - הוצאות 03 01
   2,188.0         707,949 שכר

         38,501 קניות בי"ח נהריה 03 02

   2,094.5         659,320 בי"ח ע"ש וולפסון חולון 04
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בי"ח ע"ש וולפסון חולון 04 01
   2,094.5         654,108 הוצאות שכר

בי"ח ע"ש וולפסון חולון 04 02
          5,212 קניות

בי"ח ע"ש אסף הרופא 05
   2,894.5         906,989 צריפין
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

בי"ח אסף הרופא צריפין 05 01
   2,894.5         881,118 הוצאות שכר

בי"ח ע"ש אסף הרופא 05 02
         25,871 צריפין - קניות

בית חולים ע"ש הלל יפה 06
   1,725.0         623,423 חדרה
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-

בי"ח הלל יפה חדרה - 06 01
   1,725.0         579,688 הוצאות שכר



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 30ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

בי"ח הלל-יפה חדרה - 06 02
         43,735 קניות

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 07
   2,049.0         561,109 אשקלון
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 07 01
   2,049.0         561,109 אשקלון - הוצאות שכר

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 07 02
אשקלון - קניות

   1,185.5         358,771 בי"ח חולים פוריה טבריה 08
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

   1,185.5         358,771 הוצאות שכר בי"ח פוריה 08 01

קניות 08 02

   1,298.5         414,838 בית חולים ע"ש זיו צפת 09
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בי"ח זיו-צפת - הוצאות 09 01
   1,298.5         404,839 שכר

          9,999 קניות בי"ח - צפת 09 02

בית חולים עירוני 10
   2,126.5         446,287 ממשלתי בני ציון בחיפה
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

בי"ח עירוני ממשלתי חיפה 10 01
   2,126.5         446,287 הוצאות שכר

בי"ח עירוני ממשלתי חיפה 10 02
קניות

מרכז רפואי עירוני 11
ממשלתי תל-אביב - יפו

   4,354.0       1,951,733 ע"ש סוראסקי
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

מרכז רפואי עירוני 11 01
ממשלתי תל אביב יפו

   4,354.0       1,705,421 הוצאות שכר

מרכז רפואי עירוני 11 02
ממשלתי תל אביב יפו -

        246,312 קניות

העברת הכנסות בתי חולים 12
ממשלתיים למאגר הכנסות

      2,100,065 מרכזיות
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

העברת הכנסות בתי חולים 12 05
ממשלתיים למאגר הכנסות

      2,100,065 מרכזיות



31ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

מאגר הכנסות מרכזיות 20
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תכנית מאגר הכנסות 20 03

   3,104.0 התיקרויות 50
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

מימון הסכמי תקינה 50 04

   3,104.0 פיתוח שירותים 50 05

פיתוח שירותים בגין 50 07
תכנית אשפוז לאומית



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 32ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

הכנסות בתי חולים 70
     12,227,818 ממשלתיים
======== ======

הכנסות מרכז רפואי 71
      2,116,140 ע"ש ד"ר שיבא תל-השומר

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 71 01
      2,116,140 ד"ר שיבא תל-השומר

      1,342,693 הכנסות רמב"ם 72
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      1,342,693 הכנסות רמב"ם 72 01

הכנסות בי"ח וולפסון 73
        659,320 תל-גיבורים

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות בי"ח וולפסון 73 01
        659,320 תל גיבורים

        746,450 הכנסות בי"ח נהריה 74
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        746,450 הכנסות בי"ח נהריה  - 74 01

הכנסות בי"ח ע"ש אסף 75
        906,989 הרופא צריפין

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות ב"ח ע"ש אסף 75 01
        906,989 הרופא צריפין

הכנסות בי"ח הלל יפה 76
        623,423 חדרה

-.-.-.-.-.- .-.-.-

הכנסות בי"ח הלל יפה 76 01
        623,423 חדרה

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 77
        561,109 ברזילי אשקלון

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 77 01
        561,109 ברזילי אשקלון

        358,771 הכנסות בי"ח פוריה 78
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        358,771 הכנסות בי"ח פוריה 78 01

        414,838 הכנסות בי"ח צפת 79
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        414,838 הכנסות בי"ח צפת 79 01



33ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

הכנסות בי"ח עירוני 80
        446,287 ממשלתי חיפה

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות בי"ח עירוני 80 01
        446,287 ממשלתי בני-ציון, חיפה

הכנסות מרכז רפואי 81
      1,951,733 עירוני ממשלתי ת"א יפו

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי 81 01
      1,951,733 עירוני ממשלתי ת"א יפו

      2,100,065 השלמת הכנסות בתי חולים 82
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      2,100,065 השלמת הכנסות בתי חולים 82 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 צ3ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה נמל חדרה 95

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

       7.0          41,994 נמל חדרה 95
== ===== ======

       7.0          41,994 הוצאות 10
-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

       7.0          41,994 הוצאות 10 01

חשבון מעבר 69
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 69 99



35ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה נמל חדרה 95

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         41,994 הכנסות נמל חדרה 70
===== ============

         41,994 הכנסות נמל חדרה 72
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         41,994 הכנסות נמל חדרה 72 01



הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31 36ו

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשות מקרקעי ישראל 98

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     793.0       12,314,790      12,501,500 הוצאות מינהל מקרקעי 98
==== ======== ======== ===============

     793.0          261,000         519,836 שכר תפעול ושירות לאזרח 20
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     793.0          261,000         519,836 שכר ותפעול 20 01

         115,000         116,147 שמירה על הקרקע 21
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         115,000         116,147 שמירה על הקרקע 21 01

פעולות עסקיות 22
      11,938,790       8,819,712 ופיננסיות

-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

      1,765,000 הנחות בקרקע 22 07

      11,578,790       6,908,712 פעולות עסקיות 22 10

         360,000         146,000 תכנון 22 11

      2,705,805 העברות לבעלים 23
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      1,305,805 העברות לבעלים 23 01

העברות בגין הסכמים 23 02
      1,400,000 ביטחוניים

        340,000 הרשות להסדרת הבדואים 26
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

        340,000 הרשות להסדרת הבדואים 26 01

חשבון מעבר 69
.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 69 99



37ו הצעותחוקהממשלה-2צצ1,כ"גבאלולהתשפ"א,2021עוע31

חוק התקציב לשנת הכספים 2022
(באלפי שקלים חדשים)

 משרות סעיף
עב"צ*

שיא 
כח אדם

הרשאה 
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה רשות מקרקעי ישראל 98

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

הכנסות מינהל מקרקעי 70
     12,501,500 ישראל
======== ====

        903,500 הכנסות שוטפות 72
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         28,000 הכנסות מהשכרת נכסים 72 01

        255,000 דמי חכירה שנתיים 72 11

        620,500 הכנסות שונות 72 21

     11,598,000 הכנסות הון 73
-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

        440,000 דמי היתר 73 01

         13,000 דמי הסכמה 73 02

דמי חכירה מהוונים 73 13
      6,014,350 מהקצאת קרקע במכרזים

      2,280,000 דמי חכירה מהוונים אחרים 73 14

        305,000 מכירת מקרקעין 73 15

        180,150 הכנסות שונות 73 31

      2,365,500 הכנסות מפרויקטים 73 32



סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחירצ6ע35שקליםחדשים


