
 הרשות לפינוי מוקשים

 2013והשוואה לשנת   31.12.2014 -ביצוע תקציבי נכון ל 

 ם"רלפ -דוח כספי 

 2013יתרה  2014יתרה  2013ביצוע  2014ביצוע  2013תקציב  2014תקציב  ביאור נושא

 81,202 4,718,949 39,822,841 35,281,051 39,904,043 40,000,000 1 תקציב

1,179,305- 3,813,835 36,772,576 32,256,165 35,593,271 36,070,000 תפעול ומנהל  

 114,615 119,296 4,680 0 119,295 119,296 השתלמויות וקורסים, הדרכה

   הכנות לפינוי מוקשים

2 33,308,854 32,842,250 

296,689 321,744 

2,297,841 -2,778,560  
 27,075,152 26,369,265   פינוי מוקשים

 פיקוח על פינוי מוקשים
  

4,345,059 8,223,914 

 485,845 266,231 64,253 346,967 550,098 613,198 א פרסום והסברה"הוצל

 רכישות שוטפות

873,513 701,109 

97,644 121,086 

 156,000 177,832 תקורות עובדים -רכישות שוטפות  424,023 598,037

 574,771 932,430 825,229 622,709 1,400,000 1,555,139 יועצים

 הכנסה -תרומות ועזבונות מיועדות 
  

0 -19,482  0 -19,482  0 0 

400,000- 1 הכנסה -מתן שירותים השתתפות   0 0 0 -400,000  0 

 1,260,507 905,114 3,050,265 3,024,886 4,310,772 3,930,000 כוח אדם

 שכר עובדי מדינה

3 

3,148,915 2,850,000 2,368,780 1,782,756 780,135 1,067,244 

 166,647 0 183,353 51,085 350,000 51,085 ם"רלפ -שכר משימתי 

 26,616 124,979 1,084,156 605,021 1,110,772 730,000 ם"רלפ -י "שכר תק



 2014עבור נתוני שנת  -פירוט ביאורים 

 2014תקציב שנת  - 1ביאור 

העברות במימון   + ח במימון לאחר קבלת אישור הכנסת "מש 13.5תוקצבו 

 משנים קודמות

ההכנסה במימון תירשם לאחר קבלת התשלום במסגרת ההזמנה  .ח בהתקשרות בלבד "אש 400תוקצבו 

 .ל"שיצאה בגין הנ

פיקוח והכנות לפינוי  , פינוי  - 2ביאור 

 מוקשים

סכום התקשרות 

  2014בשנת 

 (ח"בש)

סכום התקשרות 

 -ח קודם "בדו

 הערות (  ח"בש) 2013

 11,013,992 3,267,934 מכרז לפינוי מוקשים בחד נס  

 הסתיים

מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים  

 1,674,400 310,220 חד נס

 7,381,129 4,515,618 מכרז לפינוי מוקשים עמקים צפון  

 1,860,000 2,012,148 מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים עמקים צפון .  2015סוף פברואר  -צפי סיום 

 - 266,604 '  מכרז לפינוי מוקשים עמקים ב

 - 129,693 'מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים עמקים ב בגין פינוי שער הירדן

 -( דונם 180)חלק ראשון  - 5,084,856 מכרז לפינוי מוקשים באתר שניר 

 - 474,485 מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים באתר שניר   הסתיים

חלק )מכרז לפינוי מוקשים באתר עין יהב 

  352 -כ ) -החלק הראשון  - 4,963,003 (ראשון 

צפי סיום  עד סוף , ( דונם

 2015פברואר 

מכרז לפיקוח על פינוי מוקשים באתר עין  

 - 1,298,000 יהב

מכרז פירוק מוקשים למען הצבת  )הכנות לפינוי מוקשים 

מחפרונים למבחני קבלה  , הקמת מתקן הכלבים, מ"חנ

 210,050 211,532 (וכדומה

22,534,093 22,139,571 

 א"כ - 3ביאור 

העובד המשימתי שהיה תוקננן  . )משרות בממוצע לשנה 8 -עבור כ  -שכר משימתי + שכר עובדי מדינה 

 (.  במהלך השנה

הכתובת תזוכה  . ם   חויב בשוגג מכתובת זו"בגין שכר שאינו שייך לשכר הרלפ, ח "אש 80 -סכום של כ 

 2015במהלך שנת 

 י"שכר תק

   31/12/15ר עד "עבור  משרת איש צבא אחד מושאל ממקהנ  -


