
מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001410501
עמודיםמתוךעמוד 134

התקציביםאגף

פרוייקטי תשתיות מרכזיים

349,97610,338,73310,732,640תקציב הבטחון - נושאים לא מסווגים15

1400–         832,8601,166,000 מרחב התפר

487,860751,000         –מרחב התפר - מכשול ומ1463/03

כ"א צבאי ואחר1416

40005502–         15,00015,000 כ"א צבאי

מרחב התפר - א1504

45011601–         2,0002,000 מערכות אלקטרוניות

45101537–         4,0006,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         7,0007,000 בינוי מבצעי - מכשול

46024560–         3,0003,000 יועצים בינוי

מרחב התפר - ב1505

45011601–         3,0005,000 מערכות אלקטרוניות

45101537–         3,0003,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         4,0007,000 בינוי מבצעי - מכשול

מרחב התפר - ג1506

45011601–         4,0005,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,0001,000 מערכות בקרה

45011712–         3,0003,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         6,0006,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         39,22255,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         12,7785,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         6,0006,000 יועצים בינוי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001410501
עמודיםמתוךעמוד 234

התקציביםאגף

פרוייקטי תשתיות מרכזיים

מרחב התפר - ג'15071

45011601–         4,0004,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         2,0002,000 מערכות בקרה

45011712–         3,0004,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         4,0004,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         26,00044,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         11,00015,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         3,0003,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר ג'3 -  ב"א עופרים1508

45101578–         18,00035,000 בינוי מבצעי - מכשול

מרחב התפר - ג'15223

45011601–         4,0004,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         15,00015,000 בינוי מבצעי - מכשול

מרחב התפר - כללי1523

45016701–         10,00010,000 רכישת ציוד כללי

46074816–         –         5,000 שכר עובדים בחוזה מיוחד

מרחב התפר - ד'15271

45011601–         6,0006,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         2,0002,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         18,00035,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         5,0005,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         8,0008,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         3,0003,000 יועצים בינוי

מרחב התפר ג' 15414

45011601–         3,0003,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         81,500229,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         1,0001,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001410501
עמודיםמתוךעמוד 334

התקציביםאגף

פרוייקטי תשתיות מרכזיים

מרחב התפר ג"ע מערב1542

45011712–         2,0002,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         79,000105,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         7,0007,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

מרחב התפר ד' 15442

45011601–         3,0003,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,0001,000 מערכות בקרה

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         1,0001,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         39,00052,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         3,0003,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר ד'15463

45011601–         2,9002,900 מערכות אלקטרוניות

45011712–         900900 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         4,2004,200 בינוי מבצעי - מכשול

בינוי מבצעי נקודות בקורת         –1,360         –45101584

143,000135,000         –מרחב התפר - שוטף1465/03

מרחב התפר - אחזקה1526

40005502–         12,00011,000 כ"א צבאי

41806582–         80,00075,500 אחזקת בינוי מבצעי

45011601–         13,00012,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         13,00013,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         25,00023,500 בינוי מבצעי - מכשול

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001410501
עמודיםמתוךעמוד 434

התקציביםאגף

פרוייקטי תשתיות מרכזיים

107,000140,000         –מרחב התפר - מרקם חיים1466/03

מרחב התפר - מרקם חיים1528

45011712–         23,00033,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101515–         4,0004,000 בינוי מבצעי מת"קים

45101537–         5,0005,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101557–         3,0003,000 בינוי מבצעי שערים

45101582–         3,0003,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101586–         46,00064,000 בינוי מבצעי מעברים

46024560–         8,0008,000 יועצים בינוי

מרחב התפר ג"ע מערב1542

45101586–         15,00020,000 בינוי מבצעי מעברים

95,000140,000         –מרחב התפר - צירים1467/03

מרחב התפר ג'3 -  ב"א עופרים1508

45101556–         10,00015,000 בינוי מבצעי צירים

מרחב התפר - מרקם חיים1528

45101556–         85,000125,000 בינוי מבצעי צירים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             011410501
עמודיםמתוךעמוד 534

התקציביםאגף

פרוייקטי תשתיות מרכזיים

1401–         187,500145,000 מרחב התפר - תפעול מעברים

187,500145,000         –שוטף1401/20

מעברים1502

40134592–         157,800119,000 אבטחה ושמירה

41887543–         10,00010,000 רכישת ציוד יעודי

45016701–         7,7007,700 רכישת ציוד כללי

46074816–         12,0008,300 (31) שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001510501
עמודיםמתוךעמוד 634

התקציביםאגף

משפחות והנצחה

150029,9471,350,1631,237,122 משפחות והנצחה

27,07375,77771,908הנצחה1500/30

הנצחה1403

רכישת ציוד כללי מנהלת מגורים         –1,000         –41516658

4180642612,7678,3528,127 אחזקה שוטפת לבתי קברות ואנדרטאות - (ה"ל)

41886900–         169163 רכישות ציוד כללי - (ד"מ)

41886959–         2828 ציוד דחוף לבתי קברות - (ד"מ)

43006682–         1,5001,700 תמיכות עמותת האלמנות

43006828–         –         100 תמיכות - הנצחות קבוצתיות

43007570–         1,021953 תמיכות הנצחה

43026683–         4,0573,944 הבאת משפחות מחו"ל

43026684–         4,0595,072 היסעים למשפחות לטקסים והלוויות

43026827–         1,2251,228 השתתפות בהוצאות אבל

43046550–         660500 בית יד לבנים בדואים

43046680–         3,0002,370 השתתפות במרכז יד לבנים

43046681–         3,0192,507 יום זכרון לחללי צהל

43046685–         10,00010,000 הקרן לאתרי הנצחה

43046686–         172162 שי יום הולדת ליתומי צה"ל

43046687–         700700 רשויות מקומיות

43047569–         3,2563,182 מענק הנצחה

43047571–         15,60313,170 חללים הוצאות שונות

43047572–         149149 ספר יזכור

43047573–         1,2611,266 תשורה ואיגרת השר למשפחות שכולות

4510630313,80711,37711,402 בינוי ופיתוח גינון בבק"צ - (ה"ל)

45106304499499500 רכישת קרקעות להרחבת בתי קברות - (ה"ל)

45106535–         3,6703,680 הקמת מצבות

45106536–         1,0001,005 בית יד לבנים דרוזים

5,0254,874         –עובדים בחוזה מיוחד1500/32

עובדים בחוזה מיוחד1413

46074816–         5,0254,874 (30) שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001510501
עמודיםמתוךעמוד 734

התקציביםאגף

משפחות והנצחה

535,418525,125         –אלמנות1500/34

אלמנות1400

41896808–         3,5004,054 טיפולי שיניים

42556744–         1,1081,029 השתתפות באחזקת טלפון

43016831–         376,179368,626 תגמולים למשפחה

43016838–         155235 מענק ראשוני

43016840–         1,4966,047 מענק שני

43026553–         272350 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         16,84117,847 סיוע אישי ורפואי

43026739–         4,4473,757 עזרה בבית

43026748–         273128 שכ"ד

43026806–         2,5712,340 החזר תרופות

43026811–         31,70231,786 טיפול פסיכולוגי

43026812–         257243 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         26,92923,660 מענק לרכישת רכב

43026839–         1,9042,878 סיוע לדיור

43026844–         100126 כיסוי חובות

43026847–         1,8891,064 אישפוז בבתי אבות

43026849–         21,19921,047 השתתפות בביטוח ואגרת רכב

43027590–         11,71111,153 קצובת הבראה

43027591–         1,108800 מענק אגרות טלויזיה

43027592–         1,1161,241 מענק לאלמנות שנישאו

43027598–         1,6011,559 מענקים לרכישת ספרים

43027599–         4,2694,358 ביטוח ותביעות רפואי

יתומים1405

43027593–         21,16317,545 מענק נישואין ובר מצווה ליתומים

43027594–         3,6283,252 שכר לימוד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001510501
עמודיםמתוךעמוד 834

התקציביםאגף

משפחות והנצחה

2,874733,943635,215משפחות שכולות1500/35

הורים שכולים1406

41506877–         277278 דיור התאמת דירה ושכ"ד

41896808–         7,8137,925 טיפולי שיניים

42556744–         2,2152,136 השתתפות באחזקת טלפון

43016689–         5,0915,193 תגמולים למשפחה למ"ד

43016830–         45,63543,619 גילום הטבות למשפחות שכולות

43016831–         500,869399,249 תגמולים למשפחה

43026395874874596 מועדונים - (ה"ל)

43026553–         1,2781,291 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         13,74712,148 סיוע אישי ורפואי

43026688–         8171,297 הוצאות טיפול במשפחות

43026692–         297298 חוו"ד רפואית

43026739–         48,07749,707 עזרה בבית

43026748–         615633 שכ"ד

43026806–         2,7072,930 החזר תרופות

43026812–         2,4532,930 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         20,94523,206 מענק לרכישת רכב

43026839–         4,0674,847 סיוע לדיור

43026844–         26287 כיסוי חובות

43026847–         24,34825,966 אישפוז בבתי אבות

43026854–         1,1961,284 השתת' שכ"ל על יסודי לאחים שכולים

43027590–         32,38531,437 קצובת הבראה

43027591–         1,5081,511 מענק אגרות טלויזיה

43027596–         4,7874,000 הלוואות משפחות שכולות

43027599–         9,0549,705 ביטוח ותביעות רפואי

הלוואות תקציביות         –199         –43027610

44006696–         377378 הוצאה לאור ופרסומים משפחות שכולות

יועצים רפואה ושיקום - (ה"ל)         –460443262,0002,000

46047508–         5050 מחקר רפואי

46047595–         –         2,514 יועצים שיקום

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001610501
עמודיםמתוךעמוד 934

התקציביםאגף

שיקום נכים

160074,4902,677,2042,648,929 שיקום נכים

1,379,2491,364,938         –תגמולים - נכים1600/15

נכים1407

41736855–         165,000167,960 רכב - ניידות

41896861–         72,00072,800 תגמולים לנכים - לפי תקנות טיפול רפואי

43016764–         612,299579,713 תגמול בסיסי

43016863–         273,000262,800 תגמולים לנכים נצרכים

43016864–         83,00087,400 תגמולים לנכים מחוסרי פרנסה

43016865–         11,0009,327 שיקום לנכים תגמולים מיוחדים

43016866–         50,65048,430 שיקום לנכים 10%-19% תשלומי מענקים לנכים

43016867–         500173 שיקום לנכים 10%-19% מקדמות למענק לנכים

43017567–         20,00040,000 שינוי כיוון - תגמול בסיסי

43017600–         55,00053,337 קצובת הבראה

43017601–         18,30018,400 מענקים לקיום בתקופת הלמודים

43017602–         18,50024,598 נסיעות לנכים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001610501
עמודיםמתוךעמוד 1034

התקציביםאגף

שיקום נכים

70,170792,141767,068שיקום1600/31

נכים1407

40517603–         135,000132,660 עזרת זולת אישית ומענקי רווחה

41506877–         7,0005,700 דיור התאמת דירה ושכ"ד

4173642220,27117,00011,909 רכב טיפול ברכבי נכים במוסכים - (ה"ל)

41736694–         30,00025,000 רכב מדינה

43006558–         250250 תמיכות שונות שיקום

43006670–         732732 תמיכות הקצבה לאגוד הנכים/ספורט

43006672–         5050 תמיכות השתתפות בויצו

43006675–         100100 תמיכות הקצבה לספריה מרכזית לעיוורים

43006678–         7,3247,324 תמיכות השת' באחזקת בית הלוחם-כללי

43006878–         –         494 שימוש בכספי עזבונות

4302639522,8496,6856,685 מועדונים - (ה"ל)

430264209,0004,0004,000 סיוע לנכים מרכז תעסוקתי לנפגעים קשים - (ה"ל)

43026421505050 סיוע לנכים מפעל מוגן חיפה - (ה"ל)

4302642418,00016,50015,918 סיוע לנכים דיור מוגן לנכים - (ה"ל)

43026602–         22,00017,000 סיוע לנכים - ביטוח חיים וסיעודי

43026667–         5050 מכון לנפגעי ראש ת"א

43026690–         115,000125,000 רכב - כיסוי היטלים רכב רפואי

43026693–         18,00022,000 דיור לנכים קשים

43026742–         16,50015,000 מענק ציוד ביתי

43026747–         15,00023,000 סיוע לנכים טיפול סוציאלי בנכים

43026751–         23,00019,502 רכב - סיוע להחלפת רכב רפואי

43026822–         11,0009,583 סיוע לנכים - דמי חימום וקירור

43026860–         18,00014,326 רכב - סיוע לרכישת רכב רפואי

43026868–         36,00035,970 רכב - ביטוח רכבים

43026873–         4,5003,532 סיוע לנכים - סיוע לדיור

43026874–         1,9001,945 רכב - סיוע נוסף לרכב רפואי

43026883–         190,000172,000 סיוע לנכים דמי לווי

43027568–         10,00020,000 שינוי כיוון - פעילות שיקום

43027574–         4,0003,748 סיוע לנכים - טיפול בזכאים - הוצאות שונות

43027604–         6,9006,500 מענקים שכ"ל

43027605–         2,40074 מענקים - לימודים - שונות

43027606–         7,2006,730 הלוואות - סבסוד הלוואות

43027607–         19,00016,000 מענקים - שכר לימוד לילדי נכים

43027608–         32,30033,083 מענקים - טלויזיה וטלפון

43027609–         22,00022,567 מענקים - מענקי מס

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001610501
עמודיםמתוךעמוד 1134

התקציביםאגף

שיקום נכים

הלוואות תקציביות         –1,400         –43027610

43027644–         1,0001,051 סיוע באמצעות ועדות

43501596–         –         200 מחקר,  תכנון ובדיקות

44006695–         400230 הוצאה לאור ופרסומים

מחקר רפואי         –200         –46047508

53036063–         (-) 3,000(-) 3,272 החזרי תגמולים והלוואות - הכנסה

54046079–         (-) 1,000(-) 1,081 החזר הלוואות תקציביות - הכנסה

54046081–         (-) 300(-) 1,000 החזר מהבנק בגין הלוואות - הכנסה

55006057–         (-) 6,000(-) 6,990 רכב מכירת רכבים - הכנסה

59996160–         –         (-) 552 סיוע לנכים עזבונות והפחתות אחרות

3,3523,160         –עובדים בחוזה מיוחד1600/32

עובדים בחוזה מיוחד1413

46074816–         3,3523,160 (15) שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001610501
עמודיםמתוךעמוד 1234

התקציביםאגף

שיקום נכים

4,320502,462513,763טיפול רפואי1600/33

נכים1407

41896817–         13,23413,333 שירותי רפואה - הוצאות נסיעת נכים לחו"ל

41896818–         6,29810,687 שרותי רפואה - טיפול רפואי בחו"ל

41896819–         1,0201,022 (2) העסקת רופאים - היחידה לתגובות קרב

43026548–         121,000115,000 ציוד רפואי תרופות

43026592–         1,50052 ציוד ביתי שיקומי

43026662–         102,000107,855 טיפול רפואי

43026663–         2,0001,725 כסאות גלגלים

43026664–         19,00019,995 טיפול פסיכאטרי

43026665–         13,00013,013 טיפולים פיסיקליים

43026691–         20,00018,149 ועדה רפואית

43026692–         4,4003,902 חוו"ד רפואית

43026745–         10,00015,000 סיוע לנכים - עזרת הזולת רפואית

43026811–         23,00019,900 טיפול פסיכולוגי

43026815–         54,50046,500 סיוע - חמי מרפא ובתי מלון

43026875–         19,00018,000 ציוד רפואי - תותבות

43027575–         20,00040,000 שינוי כיוון - ציוד רפואי

43027611–         24,00018,000 נסיעות לטיפול רפואי

43027612–         1,6001,465 בקרים על שירותים רפואיים

43027613–         1,0001,000 PTSD מנהלת

43027614–         290265 בקרים על טיפול פסיכולוגי

45006759–         41,30044,657 ציוד רפואי

יועצים רפואה ושיקום - (ה"ל)         –460443264,3204,320

46047595–         –         4,243 יועצים שיקום

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             031710501
עמודיםמתוךעמוד 1334

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

170398,21157,03555,572 מל"ן

98,21178,03476,603רכש והוצאות מנהל1703/05

פרוייקטי תקשוב1024

41006893–         150150 נסיעות חו"ל - קצרות - "מודל

45006506–         19,10014,904 ציוד תקשוב

4501230347,29612,2968,678 מערכות תקשורת ומיחשוב - "מודל - (ה"ל)

46014501–         3,7693,844 יועצים - מיחשוב

תפעול ומינהל1300

41006527–         329314 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         430430 הדרכה והשתלמויות קורסים

41716584–         450450 הובלה שכורה

4186636450,91521,28913,628 מיחשוב - שירותים - (ה"ל)

41866774–         1,83410,355 מיחשוב - שירותים

45006506–         5,67512,199 ציוד תקשוב

עובדים בחוזה מיוחד1413

40134890–         2,4022,330 (8) שכר עובדים בחוזה מיוחד - "מודל

46074816–         10,3109,321 (48) שכר עובדים בחוזה מיוחד

20,999-21,031-         –הכנסות השתתפויות והפחתות1703/18

תפעול ומינהל1300

50016209–         (-) 5,774(-) 5,675 מיחשוב - שירותים השתתפות

55506023–         (-) 638(-) 609 מיחשוב - שירותים הכנסה

59996124–         (-) 14,587(-) 14,747 מיחשוב - שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             051710501
עמודיםמתוךעמוד 1434

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

1705–         6,3766,360 יח' חיימ"ש

6,3766,360         –רכש והוצאות מנהל1705/05

תפעול ומינהל1300

45006886–         2,0601,500 רכישות שוטפות

46074500–         1,1001,170 יועצים

חיימ"ש1404

40034547–         55 הלוואות

41024503–         1,1001,100 השתלמויות העשרה

41726721–         1,0001,500 הוצאה לאור ופרסומים

41874526–         95100 הלנות

46044612–         500500 יעוץ פסיכולוגי ואבחון

עובדים בחוזה מיוחד1413

46074816–         516485 (2) שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             061710501
עמודיםמתוךעמוד 1534

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

הוצאה לאור         –         –         –1706

64,82564,848         –רכש והוצאות מנהל1706/05

תפעול ומינהל1300

40136713–         1010 ניקיון

41006527–         3134 נסיעות חו"ל - קצרות

41024703–         55 הדרכה והשתלמויות קורסים

41716584–         7070 הובלה שכורה

41726721–         10,92410,944 הוצאה לאור ופרסומים

41727558–         44,39444,536 ביצוע עבודות עבור יחידות המערכת

41736532–         3030 אחזקת רכב

41806703–         586586 אחזקת בינוי מינהלתי

41826702–         100100 אבטחה ושמירה

41866774–         213213 מיחשוב - שירותים

41886850–         1,3201,320 רכישת ציוד כללי מחסנים

42546710–         1010 אירוח

42556712–         370370 דואר

42556728–         100100 טלפון

42906719–         2020 ביטוח ותביעות

עובדים בחוזה מיוחד1413

46074816–         835810 (7) שכר עובדים בחוזה מיוחד

תקניים1414

40004744–         3,9043,787 (18) שכר עובדי מדינה

40004751–         253253 שעות נוספות

40014776–         1,0491,049 רכב שירות ואישי

41706587–         101101 הוצאות אישיות בתפקיד

44034586–         500500 ת"ש תרבות ורווחה אירועי רווחה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             061710501
עמודיםמתוךעמוד 1634

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

64,825-64,848-         –הכנסות השתתפויות והפחתות1706/18

תפעול ומינהל1300

50016222–         (-) 700(-) 700 הוצאה לאור ופרסומים השתתפות

55006077–         (-) 9,525(-) 9,548 הכנסות ממכירות

59996114–         (-) 54,430(-) 54,430 הוצאה לאור ופרסומים הפחתה

59996136–         (-) 50(-) 50 רכישת ציוד כללי הפחתה

59996155–         (-) 120(-) 120 סעיפים חשבונאיים העברה לקרנות - הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             071710501
עמודיםמתוךעמוד 1734

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

1707–         2,9532,953 תמיכות

2,9532,953         –רכש והוצאות מנהל1707/05

תפעול ומינהל1300

43006891–         1,0001,000 תמיכה בארגוני גמלאים

50016881–         1,9531,953 השתתפויות שונות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             081710501
עמודיםמתוךעמוד 1834

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

17085861,9261,926 מל"ח

5861,9261,926רכש והוצאות מנהל1708/05

תפעול ומינהל1300

41006527–         150120 נסיעות חו"ל - קצרות

41796381322322318 אחזקת תשתיות קשר - (ה"ל)

41866364264264290 מיחשוב - שירותים - (ה"ל)

41886900–         6361 רכישות ציוד כללי - (ד"מ)

45006886–         495505 רכישות שוטפות

כ"א צבאי ואחר1416

40104712–         632632 בטל"א

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             091710501
עמודיםמתוךעמוד 1934

התקציביםאגף

משהב"ט אחר

1709–         23,41023,504 היחידה להתיישבות

23,41023,504         –בינוי1709/02

פרוייקטי תשתית1539

41806521–         19,40619,500 מרכיבי ביטחון

41806582–         4,0044,004 אחזקת בינוי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001910501
עמודיםמתוךעמוד 2034

התקציביםאגף

אמו"ן

1900146,742159,763133,214 אמו"ן

146,742167,872141,698רכש והוצאות מנהל1900/05

פרוייקטי תקשוב1024

45006506–         425425 ציוד תקשוב

פרוייקטים ומשימות יעודיות1026

בינוי מבצעי מרתף הקסמים - (ה"ל)         –451013771,0001,000

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001910501
עמודיםמתוךעמוד 2134

התקציביםאגף

אמו"ן

תפעול ומינהל1300

4013636816,0768,5008,600 ניקיון - (ה"ל)

41006527–         7,6578,351 נסיעות חו"ל - קצרות

415063722,4787,5196,000 שכירויות - (ה"ל)

41516566–         1,5001,500 הובלה שכורה רכב

41736532–         2,4002,500 אחזקת רכב

41776515–         5,5005,500 דלק

41786727–         15,07515,000 חשמל

41786890–         9,00010,000 ארנונה

417963818,3002,3001,550 אחזקת תשתיות קשר - (ה"ל)

4180635214,5768,3655,780 אחזקת בינוי מינהלתי - (ה"ל)

4181632827,18214,52715,700 אחזקת מערכות (לא אמל"ח) -  (ה"ל)

418863671,715715715 מתן שירותים - (ה"ל)

41886900–         655820 רכישות ציוד כללי - (ד"מ)

41886900–         6565 רכישות ציוד כללי - (ד"מ)

41886943–         4060 אחזקת רכב - (ד"מ)

41886948–         100100 מזון והסעדה - (ד"מ)

4192636213,50011,50011,500 מזון והסעדה - (ה"ל)

425463021,650650550 אירוח - (ה"ל)

42556712–         4,5004,500 דואר

42556728–         12,30012,888 טלפון

43006888–         2,0002,000 צוות - פעילות שוטפת

44006591–         1515 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

44006591–         2,5002,475 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

44006695–         120120 הוצאה לאור ופרסומים

45006886–         475475 רכישות שוטפות

45006886–         3,1623,385 רכישות שוטפות

45016717–         2,6402,500 רכב

בינוי מינהלתי - (ה"ל)         –451013791,9201,920

4510137958,34629,42613,890 בינוי מינהלתי - (ה"ל)

45101700–         2,0003,920 בינוי מינהלתי

46024560–         900900 יועצים בינוי

46074500–         3,1353,135 יועצים

46074500–         13,2213,325 יועצים

59996106–         (-) 7,000(-) 7,000 אחזקת תשתיות קשר הפחתה

59996107–         (-) 1,000(-) 1,000 אחזקת מערכות (לא אמל"ח) הפחתה

59996113–         (-) 1,500(-) 1,500 הובלה שכורה הפחתה

59996122–         (-) 400(-) 400 מזון והסעדה הפחתה

59996126–         (-) 6,908(-) 5,000 מתן שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             001910501
עמודיםמתוךעמוד 2234

התקציביםאגף

אמו"ן

59996126–         (-) 28(-) 28 מתן שירותים הפחתה

עובדים בחוזה מיוחד1413

46074816–         8,9018,381 (46) שכר עובדים בחוזה מיוחד

8,109-8,484-         –הכנסות והשתתפויות1900/17

תפעול ומינהל1300

50011203–         (-) 20(-) 20 בינוי מינהלתי השתתפות

50016204–         (-) 50(-) 50 אחזקת תשתיות קשר השתתפות

50016211–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה השתתפות

50016225–         (-) 1(-) 1 מתן שירותים השתתפות

50016225–         (-) 2,100(-) 2,100 מתן שירותים השתתפות

55506004–         (-) 1,500(-) 1,500 אחזקת תשתיות קשר הכנסה

55506015–         (-) 400(-) 400 הובלה שכורה הכנסה

55506021–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה הכנסה

55506059–         (-) 3,300(-) 3,675 מתן שירותים הכנסה

55506059–         (-) 100(-) 100 מתן שירותים הכנסה

55546024–         (-) 38(-) 38 מכירת עודפים הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             011910501
עמודיםמתוךעמוד 2334

התקציביםאגף

אמו"ן

1901–         18,38118,721 ביטוח ותביעות

64,99065,734         –רכש והוצאות מנהל1901/05

תפעול ומינהל1300

42906671–         10,00010,000 ביטוח ותביעות תביעות ערביי השטחים

42906719–         52,50553,249 ביטוח ותביעות

42907693–         2,6352,635 תשלום פסקי דין

59996110–         (-) 150(-) 150 ביטוח ותביעות הפחתה

46,609-47,013-         –הכנסות והשתתפויות1901/17

תפעול ומינהל1300

50016206–         (-) 10(-) 10 ביטוח ותביעות השתתפות

58526007–         (-) 46,599(-) 47,003 ביטוח ותביעות הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             002010501
עמודיםמתוךעמוד 2434

התקציביםאגף

אמ"א

2000–         712,757681,730 אמ"א

33,22029,963         –רכישות2000/04

תפעול ומינהל1300

40014594–         19,68215,716 פדויי שבי

40136551–         2,1003,000 נציגי ציבור במכרזים

41024505–         3,6533,462 הדרכה והשתלמויות קורסים

41026942–         200200 הדרכה והשתלמויות אמצעים - (ד"מ)

רכישות ציוד כללי - (ד"מ)         –500         –41886900

41887506–         5,2107,210 מוזאונים - ציוד יעודי

45006886–         500500 רכישות שוטפות

אודיטוריום לבית הפלמ"ח         –1,500         –45017640

59994108–         (-) 125(-) 125 הדרכה והשתלמויות קורסים - הפחתה

684,258656,520         –כ"א2000/07

תפעול ומינהל1300

46074500–         28049 יועצים

46074500–         1,500500 יועצים

גמלאים - אזרחים1401

40504755–         126,869117,651 קצבה

42514624–         650650 ת"ש תרבות ורווחה

עובדים בחוזה מיוחד1413

40004597–         810786 שכר עובדי משהב"ט - הוצל"א

46074816–         671651 (6) שכר עובדים בחוזה מיוחד

46074816–         16,10715,293 (86) שכר עובדים בחוזה מיוחד

55504039–         (-) 810(-) 786 שכר עובדים בחוזה מיוחד - הוצל"א

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             002010501
עמודיםמתוךעמוד 2534

התקציביםאגף

אמ"א

תקניים1414

40004744–         360,386344,963 (1,591) שכר עובדי מדינה

40004751–         36,50736,507 שעות נוספות

40004788–         10,68010,680 גילום מס הכנסה ות"ש

40004822–         2,9132,913 קצובת ביגוד

40014546–         8,0008,000 ביטוח עובדים

40014580–         516500 שכר עובדי מדינה תשלומי חשבונות טלפון

40014776–         56,60656,606 רכב שירות ואישי

40027578–         10,48610,486 אש"ל והוצאות בתפקיד

40034547–         800800 הלוואות

40054595–         380350 ת"ש תרבות ורווחה קרן מנכ"ל

40054940–         7575 ת"ש תרבות ורווחה שי מנכ"ל - (ד"מ)

40134520–         600500 הוצאות לגיוס כ"א

40514754–         3,5453,287 פיצויים

44034540–         275275 ת"ש תרבות ורווחה קרן עובדים במצוקה

44034586–         18,44618,186 ת"ש תרבות ורווחה אירועי רווחה

50014207–         (-) 1,352(-) 1,311 שכר עובדי משהב"ט השתתפות

55504010–         (-) 20(-) 20 החזר הלוואות - הכנסה

55504020–         (-) 5,195(-) 5,039 שכר עובדי משהב"ט - הוצל"א

58524001–         (-) 1,201(-) 1,165 ביטוח לאומי הכנסה

59994101–         (-) 1,152(-) 1,117 שכר עובדי משהב"ט הפחתה

59994111–         (-) 1,900(-) 1,900 ת"ש תרבות ורווחה הפחתה

ארעיים1415

40004745–         5,5065,340 (58) שכר עובדים ארעיים

40004885–         1,105932 (15) שכר עובדים ארעיים - מתמחים

כ"א צבאי ואחר1416

40005500–         15,15914,862 כ"א צבאי

40104712–         500500 בטל"א

40114548–         14,56115,600 תקן חיילי חובה

40134515–         1,955916 בנות שירות לאומי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             002010501
עמודיםמתוךעמוד 2634

התקציביםאגף

אמ"א

4,721-4,753-         –הכנסות והשתתפויות2000/17

תפעול ומינהל1300

50014218–         (-) 291(-) 323 פדויי שבי - השתתפות

55504005–         (-) 70(-) 70 הדרכה והשתלמויות קורסים - הכנסה

55506059–         (-) 1,800(-) 1,800 מתן שירותים הכנסה

תקניים1414

50014206–         (-) 360(-) 360 ת"ש תרבות ורווחה השתתפות

55504000–         (-) 2,200(-) 2,200 ת"ש תרבות ורווחה הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012010501
עמודיםמתוךעמוד 2734

התקציביםאגף

אמ"א

2001–         149,422177,163 משלחות ונספחויות

3,9925,647         –רכישות2001/04

תפעול ומינהל1300

41706697–         3,9925,647 בינוי מינהלתי

53,04055,971         –רכש והוצאות מנהל2001/05

תפעול ומינהל1300

40024714–         291248 החזר הוצאות נסיעה

40515707–         332372 פיצויים

41006527–         4,2165,256 נסיעות חו"ל - קצרות

41024519–         6,4337,740 הדרכה והשתלמויות לימוד שפות

41506887–         10,0479,767 שכירויות

41726821–         157165 הוצאה לאור ופרסומים עיתונים

41806703–         2,7033,482 אחזקת בינוי מינהלתי

41866774–         133125 מיחשוב - שירותים

41886572–         1,1231,341 מתן שירותים

41887576–         96114 תפעול ומנהלה

41894536–         8,7378,010 שירותי רפואה

42546710–         8541,010 אירוח

42556712–         3,4473,860 דואר

45006886–         3,2293,740 רכישות שוטפות

45016701–         10,5909,896 רכישת ציוד כללי

46074500–         1,1231,341 יועצים

47006724–         1,2891,540 הפרשי שער

59996126–         (-) 1,759(-) 2,034 מתן שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012010501
עמודיםמתוךעמוד 2834

התקציביםאגף

אמ"א

94,057117,800         –כ"א2001/07

תקניים1414

40004581–         68,25668,715 שכר ונלוות שליחים

40004747–         54,39660,131 שכר עמ"י ועמל"י

59996126–         (-) 28,595(-) 11,046 מתן שירותים הפחתה

1,667-2,255-         –הכנסות והשתתפויות2001/17

תפעול ומינהל1300

55506059–         (-) 1,667(-) 2,255 מתן שירותים הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             002210501
עמודיםמתוךעמוד 2934

התקציביםאגף

שונות

2200–         162,983180,245 שונות

166,333183,595         –רכישות2200/04

לוגיסטיקה1301

41706540–         10,00010,000 הובלה ימית ואווירית - יבשה

41706560–         4,3264,973 הובלה ימית ואווירית - ביטוח ותביעות

41706597–         1,0001,000 הובלה ימית ואווירית - תפעול

41706598–         150,239166,813 הובלה ימית ואווירית - אוויר

41706718–         768808 הובלה ימית ואווירית - מטען אישי

3,350-3,350-         –הכנסות והשתתפויות2200/17

לוגיסטיקה1301

50016226–         (-) 350(-) 350 הובלה ימית ואווירית השתתפות

55506014–         (-) 3,000(-) 3,000 הובלה ימית ואווירית הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             002610501
עמודיםמתוךעמוד 3034

התקציביםאגף

גמלאות

2600–         3,996,0004,254,201 גמלאות קבע

3,996,0004,254,201         –גמלאות2600/14

גמלאים - קבע1402

40504759–         20,000453,057 היוון

40505706–         3,650,0003,488,320 קצבה

מענקים לפנסיה צוברת         –125,000         –40505730

40516763–         190,000206,234 מענקי פרישה

43004875–         240,000217,088 קצבת שאירים

מענקים לפנסיה צוברת - השתתפות אוצר         –125,000 (-)         –50014219

55504045–         (-) 104,000(-) 110,498 דמי ניהול - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012810501
עמודיםמתוךעמוד 3134

התקציביםאגף

פקע"ר

הוצאות חירום אזרחיות         –         –         –2801

         –         –         –הג"א כלל ארצי2801/26

הג"א כלל ארצי1481

40005500–         7,5007,500 כ"א צבאי

40124700–         850850 תר"י

41736532–         1,2751,275 אחזקת רכב

41796530–         8,2758,275 אחזקת תשתיות קשר

41806648–         11,8659,200 אחזקת בינוי מינהלתי אחזקת מתקנים ברשויות

41886660–         1,8731,873 חומרים שונים ארגון והדרכה

41886947–         112112 חומרים שונים - (ד"מ)

44006591–         250250 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

50016229–         (-) 32,000(-) 29,335 משרד הפנים השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012810501
עמודיםמתוךעמוד 3234

התקציביםאגף

פקע"ר

         –         –         –מרכיבי ביטחון2801/27

מרכיבי בטחון1485

40005500–         920920 כ"א צבאי

40124700–         537120 תר"י

40124809–         15570 תר"י קו עימות צפון

40124810–         961960 כ"א צבאי - קו עימות צפון

40124880–         2,0402,030 כ"א צבאי - תפעול

40124881–         220220 תר"י - תפעול

40124883–         2,1002,100 כ"א צבאי - אחזקה

40125714–         5360 תר"י - אחזקה

41514713–         340460 רכב שירות ואישי רכב שכור למהנדסים

41806521–         63,09872,800 מרכיבי ביטחון

41806528–         18,23625,060 מיגון מוסדות חינוך

41806539–         –         7,030 סובב עזה תכנון

41806629–         –         4,730 מקלטים וחד"בים

41806630–         –         2,500 מרכיבי ביטחון - ישובי קו העימות

41806632–         1,94015,000 מיגון,  מיקלוט וניסויים

41806640–         6,7905,000 מרכיבי ביטחון - ישובי יש"ע

41806641–         3,3953,000 מיגון הניוד

45016701–         –         1,340 רכישת ציוד כללי

46024560–         1,067560 יועצים בינוי

46074500–         130130 יועצים

50016235–         –         (-) 45,990 משרד האוצר אחזקת מ"ב ביישובים - השתתפות

50016239–         (-) 101,732(-) 98,100 משרד האוצר השתתפות

משרדי ממשלה השתתפות         –250 (-)         –50016240

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012810501
עמודיםמתוךעמוד 3334

התקציביםאגף

פקע"ר

         –         –         –מיגון האוכלוסיה2801/28

סופת חול1482

40005500–         7,1737,100 כ"א צבאי

40114548–         3,5004,500 תקן חיילי חובה

40124700–         630630 תר"י

41846698–         –         4,000 ביטוח ותביעות איחסון וביטוח

41861570–         –         1,000 מערכות תקשורת ומיחשוב רע"ם

41866711–         1,2681,200 מיחשוב מינהלתי

היערכות אב"כ הסברה         –4,000         –44001525

44006639–         –         1,500 הוצאה לאור ופרסומים מרכז מידע

היערכות אב"כ גו"ז ומטאורולוגיה         –16,002         –45006637

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45016701–         –         1,000 רכישת ציוד כללי

45021526–         57,068126,650 היערכות אב"כ ייצור ושיקום

היערכות אב"כ מסיכות         –4,091         –45021527

היערכות אב"כ סוללות ומפוחים         –3,909         –45021530

50011207–         (-) 8,641(-) 53,580 משרד האוצר מיגון האוכלוסיה - השתתפות

59991113–         (-) 71,000(-) 76,000 רע"ם - הפחתה

59991114–         (-) 3,500(-) 3,500 גו"ז - הפחתה

59991115–         (-) 15,500(-) 15,500 מענה רפואי - הפחתות

הערכות העורף1484

40005500–         1,6201,210 כ"א צבאי

40104712–         –         81 בטל"א

40124700–         –         51 תר"י

45016701–         –         138 רכישת ציוד כללי

50016236–         (-) 1,620(-) 1,480 משרד הבריאות השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי 
לשנת 2009

תקציב מקורי 
לשנת 2008

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2009 -   נושאים לא מסווגים 
(באלפי  ש"ח)

ת/8202            -             012810501
עמודיםמתוךעמוד 3434

התקציביםאגף

פקע"ר

         –         –         –חומ"ס2801/29

חומ"ס1048

40005500–         9731,250 כ"א צבאי

40124700–         16070 תר"י

45016701–         764100 רכישת ציוד כללי

50016233–         (-) 1,897(-) 1,420 רכישת ציוד כללי מרכז חומ"ס - השתתפות

בלמ " ס 


