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הקדמה

בקרוב יובא תקציב המדינה לאישור הכנסת. חברי וחברות הכנסת יידרשו להצביע על מתווה התקציב לשנתיים 

הקרובות וכן על ביצוע רפורמות ושינויים כלכליים בשורה ארוכה של תחומים. הקצאת תקציב המדינה היא ככל הנראה 

הסוגיה המשמעותית ביותר בתחום המדיניות הציבורית ועבודת הממשלה. חלוקת התקציב בין המשרדים, הפעולות 

והנושאים השונים מבטאים במידה רבה את סדרי העדיפויות הלאומיים, את ההכרעות הפוליטיות ואת כוונותיה 

האופרטיביות של הממשלה וזרועותיה.

הליכי אישור תקציב המדינה מעוררים דיון ציבורי נרחב, המשמש מצע למחלוקות פוליטיות, למאבקים חברתיים ולזירת 

מיקוח בין קבוצות אינטרס ושחקני מפתח המבקשים להשפיע על חלוקת המשאבים הציבורית. התדיינות ציבורית זו 

זוכה מדי שנה לסיקור תקשורתי אינטנסיבי, לפרשנויות והרחבות, ולקידומם של מסרים, מאבקים וקמפיינים המופנים 

להשפעה על סעיפי התקציב ועל תכולתם. 

ברם, תקציב המדינה כפי שמאושר על ידי הכנסת רחוק מלבטא את משמעותו הממשית ואת השפעתו על מציאות חיינו. 

הסיבה לכך נעוצה בפערים משמעותיים שבין הקצאת התקציב לבין ניצול התקציב בפועל על ידי משרדי הממשלה 

וזרועות הביצוע השונות. פערים אלו, הנובעים מאוסף ארוך ומגוון של קשיים בתהליכי תכנון ויישום המדיניות, 

חושפים למעשה את אי מימושם של תכניות ויעדים ממשלתיים, גם כאשר הוקצו עבורם המשאבים. במילים אחרות, 

פערי ניצול התקציב משקפים את הכסף "האבוד", זה אשר תוכנן ואושר אך לא הגיע ליעדו ולא מימש את ייעודו 

עבור ציבור האזרחים. 

באופן מפתיע למדי, סוגיית ניצול התקציב ומימושו בפועל אינה זוכה לדיון ציבורי ולחשיפה ניכרת. לרוב כאמור, 

מתמקדים המאבקים הציבוריים והפוליטיים בשלב אישור התקציב בלבד, ללא מעקב ופיקוח מתמשך אחר ביצוע 

תכניות והוצאת הכסף. נתוני הביצוע בפועל של סעיפי ספר התקציב אינם מובאים דרך קבע כחלק מדיוני התקציב 

ואינם משמשים כמצע נתונים תומך המסייע באישור ספר התקציב. בנוסף, גם נתוני ניצול התקציב, המתפרסמים 

באתר משרד האוצר, מונגשים באופן מסורבל המקשה על בחינת סעיפי התקציב באופן שיטתי ועל פני זמן. על כן, 

תהליכי אישור התקציב מתבססים דרך קבע על מבט קדימה, על מה שיש לתכנן ולבצע, ללא התבוננות מפורטת 

ומבוססת נתונים על מה שבוצע, או לא בוצע, עד כה.

במהלך שנת 2016 פותח במרכז להעצמת האזרח אתר "ניצול התקציב" — כלי ניתוח תקציבי מקוון, המבוסס על נתוני 

משרד האוצר, אשר מציג את נתוני ניצול תקציב המדינה מעשרים השנים האחרונות באופן פשוט ומובן, ומכיל אפשרויות 

חיפוש מגוונות לפי משרדים, תחומי עניין, מספרי תקנות, רמת הניצול ועוד. האתר מכיל נתונים מעודכנים עבור כל 

אחד מסעיפי ספר התקציב, ומאפשר לבחון בקלות את "התנהגות" סעיפי התקציב ומידת ניצולם במבט רב-שנתי.

budget.ceci.org.il :האתר זמין ב

לקראת אישור תקציב המדינה הקרוב ביצענו, באמצעות תשתית האתר, בחינה שיטתית ורחבה של כלל סעיפי ספר 

התקציב, במטרה לזהות סעיפים אשר תמונת הניצול שלהם לאורך השנים מעידה על בעיה מתמשכת. באמצעות בחינה 

שיטתית זו, זיהינו סדרה ארוכה של סעיפי תקציב "בעייתיים", המצביעים על אי-ניצול מתמשך, ניצול-יתר קבוע, 

סעיפים המתנהגים כרזרבה חבויה ועוד. את כלל הסעיפים הללו פילחנו, ניתחנו וחילקנו ל-4 קטגוריות מרכזיות, 

אותן אנו מפרסמים בספר זה.

"ספר התקציב האבוד", הינו אפוא, ספר משלים לספר התקציב המוגש לאישור הכנסת. הספר מכיל מידע מפורט 

על מאות סעיפי תקציב אשר אופן ניצולם מעורר תהיות ושאלות שיש לבחון אותן בעת אישור התקציב הקרוב, וכן 

בבקרה ופיקוח קבוע לאורך שנת התקציב עצמה. הספר מוגש כשירות, הן עבור מקבלי החלטות ובכירי הממשל והן 

עבור הציבור הרחב, ארגונים ופעילים, על מנת לעשות בו שימוש מושכל ואפקטיבי. אנו מקווים כי השימוש בספר יתרום 

לטיוב עבודת הממשלה והשירות הציבורי, לשיפור הניהול השוטף של המשאבים הציבוריים ולהגברת האחריותיות 

מצד מערכות הממשל כלפי הציבור.  

http://budget.ceci.org.il/
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מתודולוגיה ודברי הסבר

ספר זה מכיל פילוחי נתונים שנותחו על ידי חוקרי "המרכז להעצמת האזרח", באמצעות כלי מעקב הניצול התקציבי 

שפותח במרכז. כלל נתוני התקציב המופיעים בספר מתבססים על הנתונים הרשמיים של ניצול התקציב המתפרסמים 

באתר משרד האוצר, הכוללים מידע משנת 1992 ואילך. במסגרת עבודת הניתוח בוצעה סדרה ארוכה של חיתוכים 

המאפשרים זיהוי של סעיפים בעלי התנהלות "בעייתית" על פני זמן, ועל גבי זיהוי זה התבצע מיפוי, איסוף וקיטלוג 

סעיפים לכדי ארבעת פרקי הספר )ר' להלן(. על כן, "ספר התקציב האבוד" אינו מכיל את כלל סעיפי ספר התקציב, 

אלא מאגד בתוכו כמה מאות סעיפים אשר מתנהלים באופן חריג על פני שלוש השנים האחרונות לפחות.

מספר הנחות יסוד גיבשו את ניתוח סעיפי התקציב ובניית הספר:

בחינת בעיות ניצול באופן מתמשך ולא חד-פעמי:

פערי זמנים בין תכנון לבין ביצוע בפועל הינם מקובלים ופעמים רבות גם לגיטימיים. תכנון מוצלח ככל שיהיה לעתים 

קרובות אינו צופה קשיים, בעיות ותהליכים בלתי צפויים המאריכים את משך הביצוע אל מעבר לשנת התקציב 

המתוכננת. בפרויקטים שונים המבוצעים על ידי משרד הממשלה, ובעיקר הגדולים והמרכזיים ביניהם, נכללים הליכי 

התקשרות, מכרוז, תפעול ועוד, אשר לעתים קרובות מייצרים חריגה משנת התקציב המתוכננת. במקרים רבים, תקציב 

שלא נוצל לפרויקט שכזה הופך ל"עודף מחוייב", המועבר לשנת התקציב הבאה לטובת מימוש התכנית. על כן, חריגה 

נקודתית של ניצול נמוך )או אפסי( בסעיף כלשהו אינה כלולה בספר זה, מתוך הנחה כי יתכן ומדובר באי ניצול שבסיסו 

תפעולי, ועל כן לגיטימי. סעיפי הניצול הנמוך שמוצגים בספר הינם, אפוא, רק סעיפים המציגים תת-ניצול מתמשך 
ורצוף, לפחות על פני 3 שנות התקציב האחרונות 2013, 2014, 1.2015

התייחסות לפערי ניצול בשיעורים גבוהים וחריגים:   

היכולת לממש את התקציב במלואו כרוכה הן בתכנון דייקני והן בהובלת תהליכי ביצוע אפקטיביים המנוהלים היטב. 

כמו מערכות גדולות ומורכבות אחרות, גם מערכות הביצוע הממשלתיות סובלות מחסמי ביצוע רבים ומגוונים, מסרבול 

ובירוקרטיה, המייצרים פערים בין התכנון לבין הביצוע בפועל. כל עוד פערים אלה מציגים פער סביר ביחס לתכנון, 

או מעידים על כשל ניצול נקודתי, הם אינם מופיעים בספר זה. סעיפי תת הניצול וכן ניצול-היתר המוצגים בספר זה 

כוללים אך ורק בעיות ניצול חריגות וכרוניות: ניצול נמוך אשר לא עולה על שיעור ממוצע של 30% בשלוש השנים 

האחרונות, ניצול-יתר אשר חורג באופן קבוע ביותר מ-120%, וכן הסטת סעיפי רזרבה )גלויה ולא גלויה( בשיעור 
מלא של 2.100%

חישוב אחוזי הביצוע ביחס לתקציב על שינוייו:

בסעיפי התקציב מתקיימים שינויים תכופים לאורך השנה, המבוצעים דרך הסטות תקציב המאושרות בוועדת הכספים 

בכנסת. כתוצאה מכך, סעיפים רבים מתוקצבים בסוף שנת התקציב בסכומים אחרים מאלה שאושרו בבסיס ספר 

התקציב.3 התקציב "על שינוייו", מבטא אם כן את מלוא המשאבים שתוכננו בפועל לטובת הפעילות או התחום, לאחר 

הסטות התקציב במהלך השנה, ועל כן משקף באופן אמיתי יותר את הבסיס לחישוב ניצול התקציב בפועל. בספר זה 

נתוני שנת 2016 אינם כלולים בספר זה שכן נתוני ניצול התקציב הסופיים מתפרסמים רק בתום שנת התקציב. נתוני 2016 צפויים להתפרסם   1

רק בראשית שנת 2017. 

בפרק א', הכולל ניצול תקציבי נמוך וקבוע, כללנו גם מספר סעיפים בעלי שיעור ניצול ממוצע הגבוה מ-30% )אך נמוך מ-50%(, כיוון שמצאנו בהם   2

סעיפים בעלי עניין ציבורי גבוה. 

הסטות התקציב מסתכמות בשנים האחרונות בעשרות מיליארדי שקלים, ובכך מייצרות שינויים משמעותיים ומקיפים ביחס לאישור ספר התקציב במקור.  3
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אם כן, מחושב שיעור הניצול עבור סעיפי התקציב כתוצאת היחס שבין התקציב המבוצע בפועל לבין התקציב על 
שינוייו, כלומר ביחס לתקציב לאחר הסטות התקציב.4

הצגת נתונים ברמת תקנות )8 ספרות(:

ספר התקציב המובא לאישור הכנסת במסגרת חוק התקציב כולל מידע ותכנון ברמת תכניות )6 ספרות(. רמת הפירוט 

הנוספת — רמת התקנות )8 ספרות( — הינה ברזולוציה גבוהה יותר, ואינה מפורטת במסגרת דיוני אישור התקציב, 

אלא משמשת להמשך האינטראקציה בין משרדי הממשלה לבין אגף התקציבים באוצר במהלך השנה. גם הדיון הציבורי 

בתקציב אינו יורד לרוב לרמת התקנות, למעט מקרים של עוולה או מאבק ציבורי פרטני העוסק בתקנה זו או אחרת. 

למרות האמור לעיל, בספר זה מוצגים הנתונים ברמת תקנות ולא ברמת תכניות. הסיבה העיקרית לכך היא שעיסוק 

ברמת התקנות מאפשר מבט משמעותי הרבה יותר על סוגיית הניצול התקציבי, בעיקר בכל הקשור למימוש אמיתי של 

ייעוד המשאבים הציבוריים. המעבר בין תכניות לתקנות אכן מאפשר גמישות אשר נדרשת למשרדי הממשלה לביצוע 

תיקונים והסטות ולמתן מענה לצרכים משתנים. יחד עם זאת, רק בדיקה שיטתית וקבועה של ניצול סעיפי התקנות 

יכולה להעיד על אפקטיביות שינויים והתאמות אלה, כפי שמתבטאות בקצה פעולת המדיניות וההשפעה על האזרח. 

מבט שיטתי זה הוא המניע העיקרי לספר זה, ועל כן כלל הנתונים המוצגים בספר מדגימים את הביצוע ברמת התקנה 

ולא ברמת התכנית.

אבחנה בין רזרבות גלויות לסמויות:

חלק מפרקי ספר זה עוסקים בסעיפי רזרבה. הכוונה לסעיפי תקציב אשר ייעודם משתנה ומאפשר גמישות ומתן מענה 

לצרכים בלתי צפויים. ספר התקציב מכיל סעיפי רזרבה רבים, כאשר המרכזי בהם הוא סעיף "הרזרבה הכללית" המתוקצב 

באופן קבוע בבסיס התקציב, ומשמש גם ככתובת להסטות תקציביות במהלך השנה. במהלך עבודת הניתוח על סעיפי 

הספר נעשה ניסיון להבחין בין סעיפי רזרבה "גלויים", אשר שמם מעיד על היותם מיועדים לרזרבה, )כולל את המלים 

'רזרבה', 'רזרבות', 'עתודה', 'יעודה' וכיו״ב(, לבין סעיפי רזרבה "סמויים" אשר שמם אינו מציין את היותם סעיף רזרבה, 

אך התנהגותם התקציבית מדי שנה מעידה כי סעיפים אלה משמשים כעתודה להסטות תקציב קבועות ושיטתיות. 

כיוון שסעיפי רזרבה אמורים להיות בשימוש משתנה על פי צורך, ספר זה מביא את פירוט סעיפי הרזרבה, הגלויים 

והסמויים, בהם נעשה שימוש מלא בלבד, כלומר הוסט מהם 100% מכלל התקציב שתוכנן בהם, באופן קבוע ורצוף על 

פני שלוש השנים האחרונות לפחות. בנוסף, עבור סעיפים אלה מצוין סך השנים בהם הסטה מלאה זו מתבצעת ברצף. 

מעקב אחר רצף שינויים בסעיפי התקציב:

בספר התקציב נעשים דרך קבע שינויים במבנה וחלוקת הסעיפים, בשמות ומספרי התכניות והתקנות ובשיוך למשרדי 

הממשלה. שינויים אלה הפכו משמעותיים יותר במהלך השנים האחרונות, על רקע ביצוע תכנית "חריש עמוק" לצמצום 

ואיחוד סעיפים בספר התקציב, המובלת על ידי משרד האוצר. "חריש עמוק" מבצע שינויים ואיחודים המשפיעים על 

שמות ומספרי הסעיפים בספר, ועל כן מייצר קושי ביצירת רצף ברור של התנהגות סעיפים על פני שנים. כיוון שספר 

זה מתמקד בתופעות ניצול התקציב לאורך שנים, עבודת ניתוח הסעיפים כללה הצלבה של מספרי סעיפים ושמותיהם, 

במטרה לאבחן את הרצפים הנדרשים. הספר מציג, אם כן, תמונה רצופה של סעיפי תקציב , גם אם נעשה בהם שינוי 
בשם או במספור בשנים האחרונות.5

חישוב שיעורי הניצול המוצגים בספר זה שונה מהאופן בו מפורסמים אחוזי הניצול על ידי משרד האוצר, אשר נוהג להציג נתוני ניצול כוללים מדי שנה   4

על בסיס חישוב היחס בין הניצול בפועל לבין התקציב המקורי בבסיס.

בטבלאות הספר ניתן לזהות סעיפים בהם נעשה שינוי במספור, עבורם מצוינים שני מספרי סעיפים לצד שם אחד.  5



ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

8

CECI

פרקי הספר

ספר זה מחולק לארבעה פרקים. כל פרק מאגד בתוכו טבלאות נתונים של סעיפי תקציב המעידים על בעיה או קושי 

שיטתי בכל הקשור לניצול התקציב ביחס לייעודו המקורי. הפרקים כוללים טבלאות נתונים אחידות המפולחות לפי 

משרדי ממשלה ויחידות תקציב נוספות המופיעות בספר התקציב. עבור כל אחת מהן מוצג פירוט סעיפי התקציב 

מתוך המשרד, אשר ביחס אליהם זוהתה התנהלות בעייתית במהלך שלוש השנים האחרונות ברציפות )לפחות(. בכל 

שורת סעיף מוצגים הנתונים לפי המקרא הבא:

הסכום שהוקצה לסעיף עם אישור חוק התקציב. "תקציב מקורי" — 

הסכום שהוקצה לסעיף בתום שנת התקציב לאחר שינויים והעברות בוועדת הכספים  "תקציב לאחר שינויים" — 

)"תקציב על שינוייו"(.

הסכום שבו נעשה שימוש בסוף השנה. "ניצול בפועל" — 

סה"כ הסכום שלא נוצל מתוך התקציב לאחר שינויים )וכן "חריגת תקציב" בפרק הרביעי,  "תקציב לא מנוצל" — 

המציג את סה"כ התקציב החורג ביחס לתקציב לאחר שינויים(.

היחס שבין התקציב המבוצע בפועל לבין התקציב המתוכנן לאחר שינויים. "אחוז הביצוע" — 

ארבעת פרקי הספר הם:

פרק א' — סעיפים בתת-ניצול קבוע

הפרק הראשון של הספר מציג את פירוט הסעיפים המצויים בתת-ניצול רצוף במהלך 3 שנות התקציב האחרונות לפחות. 

סעיפים אלו הינם סעיפי ספר התקציב המעידים על אי-ניצול כרוני של המשאבים ואי מימוש ייעודם הציבורי. הפרק 

מציג בחתך משרדים את כלל הסעיפים בהם ניצול התקציב בין השנים 2013-2015 היה נמוך באופן שיטתי, וממוצע 

הניצול בשנים אלו היה נמוך מ-30%. עבור כל סעיף מוצג גם תחשיב סך התקציב הלא-מנוצל על פני שלוש השנים.

פרק ב' — "רזרבות נסתרות"

הפרק השני של הספר מציג את פירוט הסעיפים אשר אינם מוגדרים כסעיפי רזרבה, ובאופן שיטתי מוסט מהם כלל 

התקציב שהוקצה עבורם במסגרת ההסטות התקציביות. התנהלות קבועה זו מעידה על שימוש בסעיפים אלו כרזרבה 

בלתי גלויה, המופנית דרך קבע למימון צרכים אחרים. הפרק מציג בפירוט את תמונת ההסטות המלאות הללו בחתך 

משרדים, על פני 3 שנות התקציב האחרונות. לצד כל סעיף מצוינות גם סך השנים הרצופות בהן מתבצעות הסטות 

מלאות מתוך הסעיף. 

פרק ג' — רזרבות המנוצלות במלואן

הפרק השלישי של הספר מציג את פירוט הסעיפים אשר משמשים כסעיפי רזרבה )על פי שמם(, ובאופן שיטתי מוסט 

מהם כלל התקציב שהוקצה עבורם במסגרת ההסטות התקציביות. בשונה מהפרק השני, פרק זה מתמקד בניצול קבוע 

וחוזר של הרזרבות על מנת להצביע על קושי קבוע בתכנון. ניצול רזרבות הוא כלי מקובל ולגיטימי, אך זיהוי סעיפים 

מהם מתבצעת משיכה מלאה וקבועה של תקציב, עשוי להעיד כי יש מקום לעדכן ולהקצות מלכתחילה את התקציב 

לפעילות האמורה במסגרת סעיפי ביצוע ולא באמצעות סעיפי רזרבה חוזרים. הפרק מציג בפירוט את תמונת ההסטות 

המלאות הללו בחתך משרדים, על פני 3 שנות התקציב האחרונות. לצד כל סעיף מצוינות גם סך השנים הרצופות בהן 

מתבצעות הסטות מלאות מתוך הסעיף. 



9

פרקי הספר

פרק ד' — סעיפים בניצול יתר

הפרק הרביעי של הספר מציג סעיפים תקציביים בהם מתקיימת חריגת ניצול-יתר של התקציב, ביחס לסכום המאושר 

לאחר הסטות ושינויים. פרק זה כולל סעיפים אשר החריגה בהם הינה משמעותית, ומתקיימת ברציפות על פני  שלוש 

השנים האחרונות לפחות. סעיפים אלו הינם סעיפים המבטאים חריגה שיטתית וכרונית ממסגרת התקציב המאושרת, 

לצד בעיה תכנונית החוזרת משנה לשנה. הפרק מציג בחתך משרדים את כלל הסעיפים בהם ניצול התקציב בין השנים 

2013-2015 חרג בעקביות בעשרות אחוזים ביחס לתקציב, גם לאחר ביצוע הסטות תקציביות. עבור כל סעיף מוצג 

גם תחשיב סך התקציב המנוצל ביתר על פני שלוש השנים, וכן סך השנים הרצופות בהן מתקיימת חריגה תקציבית.
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דגשים והערות בקריאת הספר

"ספר התקציב האבוד" נועד לשמש ככלי קונסטרוקטיבי לשיפור תכנונו והפעלתו של תקציב 
המדינה. 

ניתוח סעיפי התקציב ומידת ניצולם, לצד הנגשתם הציבורית מכוונים לסייע ביצירת שיח מתקדם בנושא התקציב, 

בשיפור כלי הפיקוח והבקרה מצד הכנסת והחברה האזרחית ובהגברת האחריותיות מצד מערכות הממשל. הבחירה 

בהצגת נתוני "הקיצון", המשקפים תת-ניצול מתמשך, רזרבות חבויות וחריגות תקציב קבועות אינם מכוונים ליצירת 

זעזוע ציבורי או "עליהום" על משרתי הציבור, אלא לטובת העמדת מידע המסייע בזיהוי בעיות וקידום פתרונן.  

הקריאה בספר הינה הזמנה להמשך בדיקה והעמקה של הנתונים. 

הצגת הנתונים באמצעות טבלאות התקציב ושיעורי הניצול הינה שלב מקדים בלבד בהבנת ה"סיפור" שמאחורי 

ביצוע התקציב עבור כל אחד מהסעיפים. כיוון שמערכות הממשל והמגזר הציבורי בישראל הינן מערכות מורכבות, 

המתאפיינות במגוון סוגי חסמים ובעיות תפקוד, הצבעה על תמונת ניצול התקציב הינה בגדר כלי עזר אפקטיבי לזיהוי 

בעיות ולהמשך בירור ובקרה דרך שאילת שאלות פרטניות, דרישת תשובות והשלמת מידע חסר.

זיהוי תקלות קבועות בניצול התקציב לא מוביל בהכרח למסקנות זהות. 

הסעיפים המוצגים בספר זה כוללים השקעת משאבים וביצוע פעולות ציבוריות בשלל תחומים ויעדים ממשלתיים. אי 

מימוש תקציב בסעיף זה או אחר יכול להתפרש ככשל תפעולי המחייב תיקון מערכתי ושיפור הביצוע, ובאותה מידה 

עשוי להצביע על מקור תקציבי זמין שיש לנצלו לטובת צרכים אחרים. נתוני הספר אינם קובעים קביעות נורמטיביות 

שכאלה, ונועדו לשרת את הדיון הציבורי-פוליטי, ולסייע בקידום הכרעות והחלטות במסגרתו.

ניצול תקציבי הוא מדד חלקי בלבד לביצועי הממשל ואפקטיביות של מדיניות. 

על אף הערך הרב בבחינת נתוני הניצול התקציבי, יש לזכור כי הקצאת תקציב כמו גם מימושו בפועל הינם כלי אבחון 

חד מימדי, אשר רחוק מלשקף תמונה מלאה של תשומות, מאמצים, השקעה אנושית ויעילות, ובאותה מידה גם מלשקף 

תוצאות "אמיתיות" במובן ההשפעה החיובית האפקטיבית על ציבור האזרחים.  יחד עם זאת, הדיון בשאלת הניצול 

בפועל המשתקף בספר זה, מקרב את השיח הציבורי על התקציב מעולם התכנון אל עולם הביצוע, ובכך מזין באופן 

חיובי את העיסוק בתוצאות של ממש ובהעמדת האזרח במרכז. 

העיסוק בניצול התקציב מאפשר לאבחן ולטפל באופן טוב יותר בתופעות אחרות בתקציב כגון 
רזרבות והסטות תקציביות. 

ניתוח תמונת הניצול של סעיפי הספר חשף תופעות שיטתיות בעשרות סעיפים, כגון ניצול נמוך במיוחד של סעיפים, 

גם כאשר הוסט להם כסף תוספתי באופן קבוע, או סעיפי רזרבות שנראה שמזינות באופן קבוע צרכים אחרים. תופעות 

אלה ואחרות אינן בעיות של ניצול תקציב במובן הישיר, אלא מתכתבות עם כשלים אחרים בתהליך התקצוב והתכנון 

התקציבי. במובן זה, הספר הוא כלי עזר באבחון כשלים אלה והתמודדות עמם.

״ספר התקציב האבוד״ נושא מסר של שקיפות ואחריותיות. 

פרסום הספר והעמדתו ככלי לשימוש הכלל מחזק פעם נוספת את המסר לפיו מידע ממשלתי הינו מידע ציבורי השייך 

לציבור. ספר התקציב, המשמש כאבן ראשה לפעילות הממשלתית כולה, חייב לשמש דוגמא ראשונה במעלה להעמדה 

זמינה ויזומה של נתונים מעודכנים מצד מערכות הממשל, המאפשרים קריאה מובנת וללא הסתרה. באותה מידה 

משמש ספר התקציב גם כתשתית להמשך פעילות אזרחית, בקרה, מחקר וניתוח, אשר צריכים לכוון יחד לשיפור 

וחיזוק עבודת הממשל. 



סעיפים בניצול נמוך

פרק א'
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משרד האוצר
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

5511213
רכישת שירותים 

מקצועיים

20133,017,000 ₪6,798,000 ₪301,000 ₪6,497,000 ₪4%

20143,017,000 ₪15,398,000 ₪2,963,000 ₪12,435,000 ₪19%

201518,359,000 ₪33,835,000 ₪9,035,000 ₪24,800,000 ₪27%

2013-201524,393,000 ₪56,031,000 ₪12,299,000 ₪43,732,000 ₪22%

5510606
שכר והסכמי 

עבודה — פעולות

20132,861,000 ₪6,422,000 ₪2,019,000 ₪4,403,000 ₪31%

20142,861,000 ₪6,946,000 ₪1,711,000 ₪5,235,000 ₪25%

20151,690,000 ₪6,818,000 ₪1,779,000 ₪5,039,000 ₪26%

2013-20157,412,000 ₪20,186,000 ₪5,509,000 ₪14,677,000 ₪27%

5511311
 מינהל הרכב — 

הדרכה ושכר 
לימוד

2013719,000 ₪765,000 ₪26,000 ₪739,000 ₪3%

2014719,000 ₪996,000 ₪181,000 ₪815,000 ₪18%

2015820,000 ₪527,000 ₪127,000 ₪400,000 ₪24%

2013-20152,258,000 ₪2,288,000 ₪334,000 ₪1,954,000 ₪15%

המשרד לביטחון פנים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

7500215
 פרויקט עיר 
ללא אלימות

201360,915,000 ₪124,036,000 ₪55,843,000 ₪68,193,000 ₪45%

201460,916,000 ₪133,618,000 ₪61,174,000 ₪72,444,000 ₪46%

201573,649,000 ₪145,098,000 ₪68,507,000 ₪76,591,000 ₪47%

2013-2015195,480,000 ₪402,752,000 ₪185,524,000 ₪217,228,000 ₪46%

7500208
 קניות — 

קידום פרויקטים

201396,909,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2014115,970,000 ₪2,353,000 ₪0 ₪2,353,000 ₪0%

201528,118,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2013-2015240,997,000 ₪2,353,000 ₪0 ₪2,353,000 ₪0%

7800404
 משטרת ישראל 
 תקציב עקיף — 

שוטרי קבע

201311,822,000 ₪11,822,000 ₪3,074,000 ₪8,748,000 ₪26%

201411,940,000 ₪11,940,000 ₪4,435,000 ₪7,505,000 ₪37%

20159,500,000 ₪9,500,000 ₪4,990,000 ₪4,510,000 ₪53%

2013-201533,262,000 ₪33,262,000 ₪12,499,000 ₪20,763,000 ₪38%

7500223
משימות ורכישות 

בזרועות

2013

20146,688,000 ₪3,399,000 ₪810,000 ₪2,589,000 ₪24%

20154,342,000 ₪5,882,000 ₪617,000 ₪5,265,000 ₪10%

2013-201511,030,000 ₪9,281,000 ₪1,427,000 ₪7,854,000 ₪15%



ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל המרכז להעצמת האזרח
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CECI

משרד הבריאות
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

24072311
טיפולי שיניים 

לקשישים

20131,265,000 ₪600,000 ₪41,000 ₪559,000 ₪7%

2014963,000 ₪560,000 ₪40,000 ₪520,000 ₪7%

2015302,000 ₪466,000 ₪64,000 ₪402,000 ₪14%

2013-20152,530,000 ₪1,626,000 ₪145,000 ₪1,481,000 ₪9%

24193007
בקרת גופים 

נתמכים

2013138,000 ₪138,000 ₪0 ₪138,000 ₪0%

2014138,000 ₪155,000 ₪0 ₪155,000 ₪0%

2015138,000 ₪151,000 ₪0 ₪151,000 ₪0%

2013-2015414,000 ₪444,000 ₪0 ₪444,000 ₪0%

24070716
 חוק החולה 
הנוטה למות

2013122,000 ₪70,000 ₪16,000 ₪54,000 ₪23%

2014103,000 ₪105,000 ₪24,000 ₪81,000 ₪23%

2015103,000 ₪182,000 ₪57,000 ₪125,000 ₪31%

2013-2015328,000 ₪357,000 ₪97,000 ₪260,000 ₪27%

24021039
בריאות 

דיגיטאלית

2013

20140 ₪5,800,000 ₪0 ₪5,800,000 ₪0%

201572,736,000 ₪77,061,000 ₪13,270,000 ₪63,791,000 ₪17%

2013-201572,736,000 ₪82,861,000 ₪13,270,000 ₪69,591,000 ₪16%

24023050
 בקרת רו"ח על 
קופות החולים

2013654,000 ₪3,526,000 ₪1,183,000 ₪2,343,000 ₪34%

2014615,000 ₪4,825,000 ₪998,000 ₪3,827,000 ₪21%

20156,647,000 ₪6,363,000 ₪2,295,000 ₪4,068,000 ₪36%

2013-20157,916,000 ₪14,714,000 ₪4,476,000 ₪10,238,000 ₪30%

24070736
 מינהל הרפואה — 

פרויקט מניעת 
אלימות

20132,220,000 ₪3,113,000 ₪1,090,000 ₪2,023,000 ₪35%

20142,220,000 ₪5,802,000 ₪2,183,000 ₪3,619,000 ₪38%

20152,260,000 ₪7,948,000 ₪3,156,000 ₪4,792,000 ₪40%

2013-20156,700,000 ₪16,863,000 ₪6,429,000 ₪10,434,000 ₪38%

המשרד להגנת הסביבה
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

26130107
 הקרן 

לשמירת הניקיון — 
תמיכות

2013150,000,000 ₪563,485,000 ₪87,116,000 ₪476,369,000 ₪15%

2014150,000,000 ₪862,108,000 ₪82,334,000 ₪779,774,000 ₪10%

2015397,200,000 ₪1,093,847,000 ₪93,658,000 ₪1,000,189,000 ₪9%

2013-2015697,200,000 ₪2,519,440,000 ₪263,108,000 ₪2,256,332,000 ₪10%
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26130208
 הקרן 

לשמירת הניקיון — 
תמיכות

20130 ₪3,817,000 ₪230,000 ₪3,587,000 ₪6%

20140 ₪10,585,000 ₪1,167,000 ₪9,418,000 ₪11%

20150 ₪17,802,000 ₪129,000 ₪17,673,000 ₪1%

2013-20150 ₪32,204,000 ₪1,526,000 ₪30,678,000 ₪5%

26130106
 הקרן 

לשמירת הניקיון — 
פעולות מקצועיות

201387,617,000 ₪122,875,000 ₪37,023,000 ₪85,852,000 ₪30%

201487,514,000 ₪93,230,000 ₪27,203,000 ₪66,027,000 ₪29%

201550,000,000 ₪160,375,000 ₪17,376,000 ₪142,999,000 ₪11%

2013-2015225,131,000 ₪376,480,000 ₪81,602,000 ₪294,878,000 ₪22%

26130207
 הקרן 

לשמירת הניקיון — 
פעולות מקצועיות

201312,997,000 ₪38,933,000 ₪8,329,000 ₪30,604,000 ₪21%

201412,918,000 ₪45,813,000 ₪11,466,000 ₪34,347,000 ₪25%

201520,795,000 ₪43,097,000 ₪10,379,000 ₪32,718,000 ₪24%

2013-201546,710,000 ₪127,843,000 ₪30,174,000 ₪97,669,000 ₪24%

26130108

 הקרן לשמירת 
 הניקיון — 

 תמיכות באזור
יהודה ושומרון

201340,000,000 ₪168,372,000 ₪1,216,000 ₪167,156,000 ₪1%

201440,000,000 ₪149,156,000 ₪4,913,000 ₪144,243,000 ₪3%

201524,000,000 ₪179,350,000 ₪3,673,000 ₪175,677,000 ₪2%

2013-2015104,000,000 ₪496,878,000 ₪9,802,000 ₪487,076,000 ₪2%

26130116

הקרן לשמירת 
 הניקיון — 

 פעולות באזור
יהודה ושומרון

2013

20140 ₪35,234,000 ₪4,978,000 ₪30,256,000 ₪14%

201515,800,000 ₪57,741,000 ₪4,158,000 ₪53,583,000 ₪7%

2013-201515,800,000 ₪92,975,000 ₪9,136,000 ₪83,839,000 ₪10%

26130408
הקרן למניעת 

 זיהום הים בשמן — 
פעולות מקצועיות

201328,615,000 ₪56,055,000 ₪4,246,000 ₪51,809,000 ₪8%

201427,290,000 ₪74,544,000 ₪3,906,000 ₪70,638,000 ₪5%

201528,110,000 ₪79,266,000 ₪5,464,000 ₪73,802,000 ₪7%

2013-201584,015,000 ₪209,865,000 ₪13,616,000 ₪196,249,000 ₪6%

26130411
הקרן למניעת 

זיהום הים בשמן — 
תמיכות

20130 ₪1,500,000 ₪0 ₪1,500,000 ₪0%

20140 ₪4,870,000 ₪521,000 ₪4,349,000 ₪11%

201518,534,000 ₪18,534,000 ₪568,000 ₪17,966,000 ₪3%

2013-201518,534,000 ₪24,904,000 ₪1,089,000 ₪23,815,000 ₪4%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול



ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

16

CECI

26110210
 שכר ותפעול — 
רכישת שירותי 

ייעוץ

20131,000,000 ₪22,849,000 ₪7,396,000 ₪15,453,000 ₪32%

20141,000,000 ₪22,824,000 ₪7,604,000 ₪15,220,000 ₪33%

20152,000,000 ₪16,420,000 ₪3,768,000 ₪12,652,000 ₪23%

2013-20154,000,000 ₪62,093,000 ₪18,768,000 ₪43,325,000 ₪30%

26120101
 פעולות 

יחידות המשרד — 
תמיכות שונות

20134,490,000 ₪7,994,000 ₪4,430,000 ₪3,564,000 ₪55%

20143,753,000 ₪12,639,000 ₪3,265,000 ₪9,374,000 ₪26%

20155,349,000 ₪14,723,000 ₪1,443,000 ₪13,280,000 ₪10%

2013-201513,592,000 ₪35,356,000 ₪9,138,000 ₪26,218,000 ₪26%

26120117
 פעולות 

 יחידות המשרד — 
מדען ראשי

2013785,000 ₪9,377,000 ₪2,602,000 ₪6,775,000 ₪28%

2014769,000 ₪7,228,000 ₪1,969,000 ₪5,259,000 ₪27%

20154,000,000 ₪10,511,000 ₪2,204,000 ₪8,307,000 ₪21%

2013-20155,554,000 ₪27,116,000 ₪6,775,000 ₪20,341,000 ₪25%

26120116
 פעולות אגף 
איכות אוויר

20134,000,000 ₪17,247,000 ₪9,272,000 ₪7,975,000 ₪54%

20144,000,000 ₪18,721,000 ₪4,361,000 ₪14,360,000 ₪23%

201527,000,000 ₪29,352,000 ₪9,354,000 ₪19,998,000 ₪32%

2013-201535,000,000 ₪65,320,000 ₪22,987,000 ₪42,333,000 ₪35%

26120114
 פעולות אשכול 

תכנון מדיניות

20132,000,000 ₪12,682,000 ₪5,752,000 ₪6,930,000 ₪45%

20142,000,000 ₪23,891,000 ₪6,314,000 ₪17,577,000 ₪26%

201512,300,000 ₪26,413,000 ₪3,494,000 ₪22,919,000 ₪13%

2013-201516,300,000 ₪62,986,000 ₪15,560,000 ₪47,426,000 ₪25%

26120123
 פעולות 

לשיקום נחלים

20132,000,000 ₪11,439,000 ₪4,470,000 ₪6,969,000 ₪39%

20142,000,000 ₪12,529,000 ₪5,734,000 ₪6,795,000 ₪46%

20159,000,000 ₪9,595,000 ₪2,033,000 ₪7,562,000 ₪21%

2013-201513,000,000 ₪33,563,000 ₪12,237,000 ₪21,326,000 ₪36%

משרד החוץ
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

9510220
פיתוח ובינוי 

בחו"ל

201348,094,000 ₪118,351,000 ₪8,609,000 ₪109,742,000 ₪7%

201451,349,000 ₪125,689,000 ₪16,047,000 ₪109,642,000 ₪13%

201550,072,000 ₪157,546,000 ₪32,967,000 ₪124,579,000 ₪21%

2013-2015149,515,000 ₪401,586,000 ₪57,623,000 ₪343,963,000 ₪14%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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9510301
פעולות אגף 

ארגונים בינ"ל 
ועצרת האו"ם

20132,264,000 ₪3,236,000 ₪1,005,000 ₪2,231,000 ₪31%

20142,184,000 ₪4,224,000 ₪836,000 ₪3,388,000 ₪20%

20152,841,000 ₪6,138,000 ₪1,254,000 ₪4,884,000 ₪20%

2013-20157,289,000 ₪13,598,000 ₪3,095,000 ₪10,503,000 ₪23%

9510115
תפעול מטה בארץ 

— פעולות

201310,975,000 ₪13,316,000 ₪4,703,000 ₪8,613,000 ₪35%

201413,287,000 ₪24,926,000 ₪6,066,000 ₪18,860,000 ₪24%

201514,637,000 ₪40,508,000 ₪7,769,000 ₪32,739,000 ₪19%

2013-201538,899,000 ₪78,750,000 ₪18,538,000 ₪60,212,000 ₪24%

משרד החינוך
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

 חינוך עצמאי — 20290856
 תכנית הבראה 

לרשת הגנים

201312,805,000 ₪35,482,000 ₪8,668,000 ₪26,814,000 ₪24%

201412,933,000 ₪38,627,000 ₪0 ₪38,627,000 ₪0%

20430201
201512,409,000 ₪45,184,000 ₪0 ₪45,184,000 ₪0%

2013-201538,147,000 ₪119,293,000 ₪8,668,000 ₪110,625,000 ₪7%

20270990
 תמיכה 

בלימודי יהדות

201372,453,000 ₪34,722,000 ₪6,583,000 ₪28,139,000 ₪19%

201459,143,000 ₪34,968,000 ₪4,959,000 ₪30,009,000 ₪14%

20440107
201526,684,000 ₪50,242,000 ₪5,104,000 ₪45,138,000 ₪10%

2013-2015158,280,000 ₪119,932,000 ₪16,646,000 ₪103,286,000 ₪14%

20210399
 החזרי 

תמיכות עודפות

20138,000,000 ₪8,000,000 ₪0 ₪8,000,000 ₪0%

20148,000,000 ₪8,000,000 ₪0 ₪8,000,000 ₪0%

20400308
20158,000,000 ₪8,000,000 ₪0 ₪8,000,000 ₪0%

2013-201524,000,000 ₪24,000,000 ₪0 ₪24,000,000 ₪0%

20282057
 הפעלת בחינות 

בחינוך התיישבותי

20133,500,000 ₪3,500,000 ₪452,000 ₪3,048,000 ₪13%

20143,500,000 ₪3,500,000 ₪683,000 ₪2,817,000 ₪20%

20450708
20153,500,000 ₪3,500,000 ₪673,000 ₪2,827,000 ₪19%

2013-201510,500,000 ₪10,500,000 ₪1,808,000 ₪8,692,000 ₪17%

פעולות היורומד20210857

20133,000,000 ₪3,588,000 ₪652,000 ₪2,936,000 ₪18%

20143,000,000 ₪3,616,000 ₪31,000 ₪3,585,000 ₪1%

20151,500,000 ₪1,955,000 ₪145,000 ₪1,810,000 ₪7%

2013-20157,500,000 ₪9,159,000 ₪828,000 ₪8,331,000 ₪9%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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CECI

השתתפות 20281949
במתנ"סים 
במועצות 
האזוריות

20131,704,000 ₪4,000 ₪0 ₪4,000 ₪0%

20141,718,000 ₪27,000 ₪0 ₪27,000 ₪0%

20400204
20151,732,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2013-20155,154,000 ₪31,000 ₪0 ₪31,000 ₪0%

20280560
 תלמידי חוץ
חינוך מיוחד

20131,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20141,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20450605
20151,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

2013-20153,000,000 ₪3,000,000 ₪0 ₪3,000,000 ₪0%

20260593
 תנועות נוער 

עולמיות

201368,000 ₪680,000 ₪0 ₪680,000 ₪0%

201460,000 ₪521,000 ₪0 ₪521,000 ₪0%

20460402
201551,000 ₪566,000 ₪0 ₪566,000 ₪0%

2013-2015179,000 ₪1,767,000 ₪0 ₪1,767,000 ₪0%

אחזקת תלמידים 20280467
 בפנימיות — 
פרוייקטים 

חינוכיים

20131,569,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

20141,584,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

20450515
20151,068,000 ₪693,000 ₪0 ₪693,000 ₪0%

2013-20154,221,000 ₪693,000 ₪0 ₪693,000 ₪0%

חודש לימודים 20251049
 נוסף 

בגני ילדים

2013584,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2014589,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

20460236
2015564,000 ₪564,000 ₪0 ₪564,000 ₪0%

2013-20151,737,000 ₪564,000 ₪0 ₪564,000 ₪0%

 תכנית לפיתוח 20231041
מנהלי מחלקות 

חינוך

2013221,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2014221,000 ₪219,000 ₪0 ₪219,000 ₪0%

20470207
2015201,000 ₪201,000 ₪0 ₪201,000 ₪0%

2013-2015643,000 ₪420,000 ₪0 ₪420,000 ₪0%

20281779
חינוך התיישבותי 
— פעולות ויוזמות

20135,015,000 ₪3,704,000 ₪1,813,000 ₪1,891,000 ₪49%

20149,681,000 ₪24,021,000 ₪8,210,000 ₪15,811,000 ₪34%

20450813
201510,678,000 ₪49,585,000 ₪10,275,000 ₪39,310,000 ₪21%

2013-201525,374,000 ₪77,310,000 ₪20,298,000 ₪57,012,000 ₪26%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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20261249
 ציוד מיוחד 

לחינוך המיוחד

20134,494,000 ₪7,101,000 ₪4,363,000 ₪2,738,000 ₪61%

20144,494,000 ₪9,990,000 ₪2,019,000 ₪7,971,000 ₪20%

20410127
201539,699,000 ₪47,409,000 ₪7,064,000 ₪40,345,000 ₪15%

2013-201548,687,000 ₪64,500,000 ₪13,446,000 ₪51,054,000 ₪21%

20290841
 מינהל 

החינוך העצמאי

20134,421,000 ₪45,154,000 ₪19,726,000 ₪25,428,000 ₪44%

20143,918,000 ₪31,948,000 ₪14,600,000 ₪17,348,000 ₪46%

20430205
201511,327,000 ₪16,333,000 ₪16,105,000 ₪228,000 ₪99%

2013-201519,666,000 ₪93,435,000 ₪50,431,000 ₪43,004,000 ₪54%

20241495
חינוך לא פורמאלי 

— פעולות של"ח

201316,999,000 ₪32,576,000 ₪9,089,000 ₪23,487,000 ₪28%

201414,947,000 ₪39,608,000 ₪18,964,000 ₪20,644,000 ₪48%

20460432
20157,837,000 ₪28,496,000 ₪9,148,000 ₪19,348,000 ₪32%

2013-201539,783,000 ₪100,680,000 ₪37,201,000 ₪63,479,000 ₪37%

20240516
תכנית בחירת 
הורים מבוקרת

20130 ₪11,508,000 ₪3,033,000 ₪8,475,000 ₪26%

20140 ₪18,737,000 ₪2,925,000 ₪15,812,000 ₪16%

20152,975,000 ₪18,624,000 ₪6,144,000 ₪12,480,000 ₪33%

2013-20152,975,000 ₪48,869,000 ₪12,102,000 ₪36,767,000 ₪25%

20460428

חוק הנוער

201311,149,000 ₪10,149,000 ₪5,855,000 ₪4,294,000 ₪58%

201410,642,000 ₪14,037,000 ₪6,641,000 ₪7,396,000 ₪47%

20241467
201517,170,000 ₪20,167,000 ₪4,650,000 ₪15,517,000 ₪23%

2013-201538,961,000 ₪44,353,000 ₪17,146,000 ₪27,207,000 ₪39%

20240151

תכניות פדגוגיות 
— תכנית החומש 

למגזר הבדואי 
בצפון

2013477,000 ₪13,584,000 ₪4,822,000 ₪8,762,000 ₪35%

2014477,000 ₪13,118,000 ₪7,633,000 ₪5,485,000 ₪58%

2015

2013-2015954,000 ₪26,702,000 ₪12,455,000 ₪14,247,000 ₪47%

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מספר 
סעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

33060105
הפחתת השימוש 

בחומרי הדברה

20138,924,000 ₪50,908,000 ₪20,619,000 ₪30,289,000 ₪41%

20148,924,000 ₪56,073,000 ₪22,609,000 ₪33,464,000 ₪40%

20158,400,000 ₪50,164,000 ₪16,400,000 ₪33,764,000 ₪33%

2013-201526,248,000 ₪157,145,000 ₪59,628,000 ₪97,517,000 ₪38%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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33060114
 עידוד קליטת 

עובדים ישראלים

2013

20140 ₪9,614,000 ₪280,000 ₪9,334,000 ₪3%

20151,000,000 ₪12,821,000 ₪3,978,000 ₪8,843,000 ₪31%

2013-20151,000,000 ₪22,435,000 ₪4,258,000 ₪18,177,000 ₪19%

 תמיכות שנתיות 33060106
 ביצרן — 

הדרכה פרטית

20130 ₪7,750,000 ₪103,000 ₪7,647,000 ₪1%

20140 ₪11,500,000 ₪223,000 ₪11,277,000 ₪2%

32500106
20151,000,000 ₪12,821,000 ₪3,978,000 ₪8,843,000 ₪31%

2013-20151,000,000 ₪32,071,000 ₪4,304,000 ₪27,767,000 ₪13%

33060122
 החברה להקמת 
השוק הסיטונאי

201313,286,000 ₪13,286,000 ₪4,963,000 ₪8,323,000 ₪37%

201413,286,000 ₪13,782,000 ₪4,512,000 ₪9,270,000 ₪33%

32500404
20151,000,000 ₪12,821,000 ₪3,978,000 ₪8,843,000 ₪31%

2013-201527,572,000 ₪39,889,000 ₪13,453,000 ₪26,436,000 ₪34%

משרד הכלכלה
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

36420301

עידוד תעסוקת 
אוכלוסיות 

ייעודיות — חרדים 
לעתידם

20130 ₪25,745,000 ₪2,654,000 ₪23,091,000 ₪10%

20140 ₪22,630,000 ₪5,493,000 ₪17,137,000 ₪24%

20150 ₪16,966,000 ₪0 ₪16,966,000 ₪0%

2013-20150 ₪65,341,000 ₪8,147,000 ₪57,194,000 ₪12%

36410112
בינוי והסבת 

מבנים למעונות 
יום

201325,000,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

201492,000,000 ₪26,523,000 ₪1,452,000 ₪25,071,000 ₪5%

201531,745,000 ₪77,905,000 ₪10,236,000 ₪67,669,000 ₪13%

2013-2015148,745,000 ₪104,428,000 ₪11,688,000 ₪92,740,000 ₪11%

הכשרות 36440301
מקצועיות 

באמצעות מכללות 
למבוגרים

201316,226,000 ₪46,441,000 ₪22,312,000 ₪24,129,000 ₪48%

201428,707,000 ₪55,174,000 ₪16,619,000 ₪38,555,000 ₪30%

36420140
201521,552,000 ₪44,850,000 ₪19,044,000 ₪25,806,000 ₪42%

2013-201566,485,000 ₪146,465,000 ₪57,975,000 ₪88,490,000 ₪40%

36440307
הכשרה מקצועית 

מבוגרים — 
שוברים

201311,805,000 ₪18,939,000 ₪2,798,000 ₪16,141,000 ₪15%

201413,531,000 ₪27,379,000 ₪7,387,000 ₪19,992,000 ₪27%

201513,193,000 ₪32,985,000 ₪13,945,000 ₪19,040,000 ₪42%

2013-201538,529,000 ₪79,303,000 ₪24,130,000 ₪55,173,000 ₪30%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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36440510

הכשרה 
מקצועית — בתי 
ספר — תמיכות 

בבינוי, שיפוצים 
והצטיידות

20135,721,000 ₪13,023,000 ₪6,150,000 ₪6,873,000 ₪47%

20145,590,000 ₪19,107,000 ₪5,509,000 ₪13,598,000 ₪29%

201510,347,000 ₪29,809,000 ₪8,300,000 ₪21,509,000 ₪28%

2013-201521,658,000 ₪61,939,000 ₪19,959,000 ₪41,980,000 ₪32%

36440308
הכשרת מבוגרים 

OJT —

20134,059,000 ₪9,489,000 ₪3,563,000 ₪5,926,000 ₪38%

20144,139,000 ₪12,696,000 ₪3,585,000 ₪9,111,000 ₪28%

201510,000,000 ₪18,978,000 ₪6,784,000 ₪12,194,000 ₪36%

2013-201518,198,000 ₪41,163,000 ₪13,932,000 ₪27,231,000 ₪34%

 פעולות 36420501
 לעידוד תעסוקת 

הורים יחידים

20136,250,000 ₪8,558,000 ₪1,761,000 ₪6,797,000 ₪21%

201415,000,000 ₪9,688,000 ₪6,181,000 ₪3,507,000 ₪64%

36420180
20154,100,000 ₪7,180,000 ₪1,824,000 ₪5,356,000 ₪25%

2013-201525,350,000 ₪25,426,000 ₪9,766,000 ₪15,660,000 ₪38%

36410105
עידוד תעסוקת 

הורים — הדרכת 
מטפלות ותפעולן

20131,265,000 ₪600,000 ₪41,000 ₪559,000 ₪7%

2014963,000 ₪560,000 ₪40,000 ₪520,000 ₪7%

2015302,000 ₪466,000 ₪64,000 ₪402,000 ₪14%

2013-20152,530,000 ₪1,626,000 ₪145,000 ₪1,481,000 ₪9%

משרד המדע והטכנולוגיה
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

פרחי מדע19400101

20139,800,000 ₪40,760,000 ₪12,080,000 ₪28,680,000 ₪30%

20149,400,000 ₪63,909,000 ₪24,547,000 ₪39,362,000 ₪38%

201528,920,000 ₪70,595,000 ₪20,921,000 ₪49,674,000 ₪30%

2013-201548,120,000 ₪175,264,000 ₪57,548,000 ₪117,716,000 ₪33%

19400207
 מחקר תשתיתי — 

 פעילות במימון 
גורמי חוץ

201327,381,000 ₪42,886,000 ₪14,379,000 ₪28,507,000 ₪34%

201427,381,000 ₪20,381,000 ₪8,909,000 ₪11,472,000 ₪44%

201527,381,000 ₪27,381,000 ₪4,766,000 ₪22,615,000 ₪17%

2013-201582,143,000 ₪90,648,000 ₪28,054,000 ₪62,594,000 ₪31%

19400202
סוכנות החלל 

הישראלית

20132,377,000 ₪9,173,000 ₪3,761,000 ₪5,412,000 ₪41%

20142,425,000 ₪9,014,000 ₪4,277,000 ₪4,737,000 ₪47%

20152,425,000 ₪7,115,000 ₪1,835,000 ₪5,280,000 ₪26%

2013-20157,227,000 ₪25,302,000 ₪9,873,000 ₪15,429,000 ₪39%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול



ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

22

CECI

משרד המשפטים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

8530111
 בתי הדין — 

הוצאות תפעול

201318,623,000 ₪34,682,000 ₪16,925,000 ₪17,757,000 ₪49%

201422,474,000 ₪46,385,000 ₪18,625,000 ₪27,760,000 ₪40%

201529,459,000 ₪67,675,000 ₪20,236,000 ₪47,439,000 ₪30%

2013-201570,556,000 ₪148,742,000 ₪55,786,000 ₪92,956,000 ₪38%

8510313
פרקליטות המדינה 

— הוצאות תפעול

201328,492,000 ₪44,251,000 ₪18,061,000 ₪26,190,000 ₪41%

201428,492,000 ₪49,961,000 ₪18,599,000 ₪31,362,000 ₪37%

201527,192,000 ₪55,151,000 ₪15,889,000 ₪39,262,000 ₪29%

2013-201584,176,000 ₪149,363,000 ₪52,549,000 ₪96,814,000 ₪35%

8511607
נציבות שוויון 

זכויות — פעולות

2013823,000 ₪5,278,000 ₪1,128,000 ₪4,150,000 ₪21%

2014823,000 ₪4,964,000 ₪1,268,000 ₪3,696,000 ₪26%

2015

2013-20151,646,000 ₪10,242,000 ₪2,396,000 ₪7,846,000 ₪23%

8510123
 קרן 

לתובענות 
ייצוגיות

20131,231,000 1,652,000 ₪257,000 ₪1,395,000 ₪16%

20141,231,000 2,337,000 ₪288,000 ₪2,049,000 ₪12%

20151,231,000 2,918,000 ₪407,000 ₪2,511,000 ₪14%

2013-20150 ₪6,907,000 ₪952,000 ₪5,955,000 ₪14%

8510312

פרקליטות המדינה 
 — 

טיפול בסמכות 
אוניברסאלית

201329,300,00010,388,000 ₪4,581,000 ₪5,807,000 ₪44%

201429,300,00030,193,000 ₪8,873,000 ₪21,320,000 ₪29%

201526,000,00024,673,000 ₪4,926,000 ₪19,747,000 ₪20%

2013-201584,600,000 ₪65,254,000 ₪18,380,000 ₪46,874,000 ₪28%

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

4630303
 פעולות לפיתוח 

הנגב והגליל

201394,526,000 ₪156,530,000 ₪33,164,000 ₪123,366,000 ₪21%

201498,107,000 ₪220,122,000 ₪69,597,000 ₪150,525,000 ₪32%

201568,330,000 ₪96,132,000 ₪26,326,000 ₪69,806,000 ₪27%

2013-2015260,963,000 ₪472,784,000 ₪129,087,000 ₪343,697,000 ₪27%

עלה נגב4630306

20133,500,000 ₪18,595,000 ₪11,797,000 ₪6,798,000 ₪63%

20142,500,000 ₪12,457,000 ₪2,904,000 ₪9,553,000 ₪23%

20152,000,000 ₪1,200,000 ₪0 ₪1,200,000 ₪0%

2013-20158,000,000 ₪32,252,000 ₪14,701,000 ₪17,551,000 ₪46%
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4630301
הרשות לפיתוח 

הנגב

20138,000,000 ₪49,657,000 ₪18,401,000 ₪31,256,000 ₪37%

20148,000,000 ₪90,981,000 ₪52,566,000 ₪38,415,000 ₪58%

201524,500,000 ₪43,879,000 ₪6,361,000 ₪37,518,000 ₪14%

2013-201540,500,000 ₪184,517,000 ₪77,328,000 ₪107,189,000 ₪42%

4630302
הרשות לפיתוח 

הגליל 

20138,000,000 ₪44,783,000 ₪22,165,000 ₪22,618,000 ₪49%

20148,000,000 ₪73,295,000 ₪45,272,000 ₪28,023,000 ₪62%

201513,400,000 ₪34,592,000 ₪8,770,000 ₪25,822,000 ₪25%

2013-201529,400,000 ₪152,670,000 ₪76,207,000 ₪76,463,000 ₪50%

4630312
פיתוח הנגב 

והגליל — מוסדות 
ציבור

2013

20140 ₪10,000,000 ₪0 ₪10,000,000 ₪0%

201586,500,000 ₪7,950,000 ₪2,702,000 ₪5,248,000 ₪34%

2013-201586,500,000 ₪17,950,000 ₪2,702,000 ₪15,248,000 ₪15%

משרד הפנים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

6200129
 הנהלת המשרד — 

בינוי מחוז צפון

201306,617,000 ₪16,000 ₪6,601,000 ₪0%

201406,470,000 ₪0 ₪6,470,000 ₪0%

2015236,000 ₪7,561,000 ₪0 ₪7,561,000 ₪0%

2013-2015236,000 ₪20,648,000 ₪16,000 ₪20,632,000 ₪0%

6220208
 מבני דת 

לדרוזים וצ'רקסים

2013016,781,000 ₪4,568,000 ₪12,213,000 ₪27%

2014019,968,000 ₪3,253,000 ₪16,715,000 ₪16%

2015020,552,000 ₪3,530,000 ₪17,022,000 ₪17%

2013-20150 ₪57,301,000 ₪11,351,000 ₪45,950,000 ₪20%

מבני דת לדרוזים6220201

2013509,0001,357,000 ₪365,000 ₪992,000 ₪27%

2014467,0001,439,000 ₪0 ₪1,439,000 ₪0%

2015467,0001,883,000 ₪519,000 ₪1,364,000 ₪28%

2013-20151,443,000 ₪4,679,000 ₪884,000 ₪3,795,000 ₪19%

6220202
 מבני דת 

לעדות לא יהודיות

20131,443,00012,161,000 ₪2,489,000 ₪9,672,000 ₪20%

20141,163,00010,521,000 ₪4,472,000 ₪6,049,000 ₪43%

20151,041,0007,992,000 ₪2,831,000 ₪5,161,000 ₪35%

2013-20153,647,000 ₪30,674,000 ₪9,792,000 ₪20,882,000 ₪32%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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6220209
מבני דת בדואים 

צפון

201304,950,000 ₪208,000 ₪4,742,000 ₪4%

201406,247,000 ₪1,089,000 ₪5,158,000 ₪17%

201506,707,000 ₪1,913,000 ₪4,794,000 ₪29%

2013-20150 ₪17,904,000 ₪3,210,000 ₪14,694,000 ₪18%

6220210
 הקמה ואחזקת

 מבני דת
עדות לא יהודיות

2013

201401,480,000 ₪0 ₪1,480,000 ₪0%

201502,950,000 ₪139,000 ₪2,811,000 ₪5%

2013-20150 ₪4,430,000 ₪139,000 ₪4,291,000 ₪3%

6200123
 פרויקט מחשוב — 

מינהל שלטון 
מקומי

201306,894,000 ₪0 ₪6,894,000 ₪0%

2014011,346,000 ₪227,000 ₪11,119,000 ₪2%

2015011,008,000 ₪317,000 ₪10,691,000 ₪3%

2013-20150 ₪29,248,000 ₪544,000 ₪28,704,000 ₪2%

6300228
תכנית צוערים 

עתידים

2013

20140406,000 ₪149,000 ₪257,000 ₪37%

20151,500,0001,754,000 ₪467,000 ₪1,287,000 ₪27%

2013-20151,500,000 ₪2,160,000 ₪616,000 ₪1,544,000 ₪29%

6300225
 מינהל התכנון — 

 ייעוץ תפעול 
ושירותי תכנון

20134,800,0006,540,000 ₪2,530,000 ₪4,010,000 ₪39%

20144,800,0009,217,000 ₪4,676,000 ₪4,541,000 ₪51%

201536,700,00016,100,000 ₪4,169,000 ₪11,931,000 ₪26%

2013-201546,300,000 ₪31,857,000 ₪11,375,000 ₪20,482,000 ₪36%

6300209
 מינהל התכנון — 

הדרכה ושכר 
לימוד

2013250,0001,556,000 ₪362,000 ₪1,194,000 ₪23%

2014250,0001,822,000 ₪585,000 ₪1,237,000 ₪32%

20151,200,0001,575,000 ₪438,000 ₪1,137,000 ₪28%

2013-20151,700,000 ₪4,953,000 ₪1,385,000 ₪3,568,000 ₪28%

המשרד לקליטת העלייה
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

30120203
מרכזי הכוון 
תעסוקתיים

20136,000,000 ₪12,032,000 ₪2,014,000 ₪10,018,000 ₪17%

20146,000,000 ₪10,622,000 ₪483,000 ₪10,139,000 ₪5%

20152,994,000 ₪13,133,000 ₪1,707,000 ₪11,426,000 ₪13%

2013-201514,994,000 ₪35,787,000 ₪4,204,000 ₪31,583,000 ₪12%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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30120211
פעולות לתכניות 

המרכז לקליטה 
במדע

20133,500,000 ₪4,499,000 ₪1,176,000 ₪3,323,000 ₪26%

20143,500,000 ₪5,184,000 ₪1,190,000 ₪3,994,000 ₪23%

20152,391,000 ₪6,392,000 ₪1,682,000 ₪4,710,000 ₪26%

2013-20159,391,000 ₪16,075,000 ₪4,048,000 ₪12,027,000 ₪25%

30120701
 תכנית החומש 

לעולי אתיופיה 

201312,000,000 ₪30,965,000 ₪11,379,000 ₪19,586,000 ₪37%

201412,000,000 ₪26,590,000 ₪6,012,000 ₪20,578,000 ₪23%

20159,581,000 ₪30,130,000 ₪10,085,000 ₪20,045,000 ₪33%

2013-201533,581,000 ₪87,685,000 ₪27,476,000 ₪60,209,000 ₪31%

30120102
 הוצאות הפעלה 

למקבצי דיור

2013350,000 ₪593,000 ₪168,000 ₪425,000 ₪28%

2014350,000 ₪775,000 ₪236,000 ₪539,000 ₪30%

2015237,000 ₪775,000 ₪244,000 ₪531,000 ₪31%

2013-2015937,000 ₪2,143,000 ₪648,000 ₪1,495,000 ₪30%

30120811
 עידוד עלייה — 

תכניות מיוחדות

2013

20140 ₪19,041,000 ₪0 ₪19,041,000 ₪0%

201553,198,000 ₪71,578,000 ₪3,888,000 ₪67,690,000 ₪5%

2013-201553,198,000 ₪90,619,000 ₪3,888,000 ₪86,731,000 ₪4%

30120401
קליטה חברתית 

ברשויות 
המקומיות

201311,250,000 ₪48,899,000 ₪15,744,000 ₪33,155,000 ₪32%

201412,035,000 ₪45,164,000 ₪16,704,000 ₪28,460,000 ₪37%

201530,591,000 ₪54,023,000 ₪16,642,000 ₪37,381,000 ₪31%

2013-201553,876,000 ₪148,086,000 ₪49,090,000 ₪98,996,000 ₪33%

פעולות הנהלה30110201

20138,190,000 ₪17,060,000 ₪4,712,000 ₪12,348,000 ₪28%

20148,190,000 ₪17,049,000 ₪6,221,000 ₪10,828,000 ₪36%

20158,162,000 ₪19,108,000 ₪4,592,000 ₪14,516,000 ₪24%

2013-201524,542,000 ₪53,217,000 ₪15,525,000 ₪37,692,000 ₪29%

30120501
 פעולות רווחה 

לעולים

20132,000,000 ₪9,197,000 ₪3,594,000 ₪5,603,000 ₪39%

20144,000,000 ₪12,414,000 ₪4,001,000 ₪8,413,000 ₪32%

20158,831,000 ₪15,613,000 ₪5,000,000 ₪10,613,000 ₪32%

2013-201514,831,000 ₪37,224,000 ₪12,595,000 ₪24,629,000 ₪34%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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30120603

 ציוד 
 לעולים מאתיופיה 

 לפי הסכם 
עם הסוכנות

20135,500,000 ₪6,405,000 ₪875,000 ₪5,530,000 ₪14%

20145,500,000 ₪11,030,000 ₪3,294,000 ₪7,736,000 ₪30%

20154,170,000 ₪10,780,000 ₪691,000 ₪10,089,000 ₪6%

2013-201515,170,000 ₪28,215,000 ₪4,860,000 ₪23,355,000 ₪17%

30120413
 קליטה בקהילה — 

מרכזי צעירים 
לנגב ולגליל

20131,600,000 ₪2,966,000 ₪1,101,000 ₪1,865,000 ₪37%

20141,600,000 ₪4,602,000 ₪1,225,000 ₪3,377,000 ₪27%

20153,019,000 ₪5,447,000 ₪1,179,000 ₪4,268,000 ₪22%

2013-20156,219,000 ₪13,015,000 ₪3,505,000 ₪9,510,000 ₪27%

30120403
 קליטה בקהילה — 
תמיכה בעמותות 
לקליטה חברתית

20132,000,000 ₪5,499,000 ₪2,238,000 ₪3,261,000 ₪41%

20142,000,000 ₪5,261,000 ₪1,886,000 ₪3,375,000 ₪36%

20151,932,000 ₪5,293,000 ₪727,000 ₪4,566,000 ₪14%

2013-20155,932,000 ₪16,053,000 ₪4,851,000 ₪11,202,000 ₪30%

משרד ראש הממשלה
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

4510131
 פעולות מטה 

ההסברה הלאומי

20134,345,000 ₪6,593,000 ₪1,735,000 ₪4,858,000 ₪26%

20144,345,000 ₪8,447,000 ₪2,393,000 ₪6,054,000 ₪28%

20157,900,000 ₪13,666,000 ₪2,824,000 ₪10,842,000 ₪21%

2013-201516,590,000 ₪28,706,000 ₪6,952,000 ₪21,754,000 ₪24%

4510411
הקמת אתר הנצחה 

בלטרון

20131,250,000 ₪4,975,000 ₪3,432,000 ₪1,543,000 ₪69%

20142,000,000 ₪3,432,000 ₪0 ₪3,432,000 ₪0%

20150 ₪3,432,000 ₪0 ₪3,432,000 ₪0%

2013-20153,250,000 ₪11,839,000 ₪3,432,000 ₪8,407,000 ₪29%

4510110
 מטה המשרד — 

פעולות

201336,586,000 ₪28,999,000 ₪10,819,000 ₪18,180,000 ₪37%

201436,586,000 ₪27,613,000 ₪10,983,000 ₪16,630,000 ₪40%

201555,585,000 ₪54,446,000 ₪20,610,000 ₪33,836,000 ₪38%

2013-2015128,757,000 ₪111,058,000 ₪42,412,000 ₪68,646,000 ₪38%

4520314
פעולות הסברה 

ותפוצות

201321,955,000 ₪30,165,000 ₪13,598,000 ₪16,567,000 ₪45%

201417,555,000 ₪31,040,000 ₪14,436,000 ₪16,604,000 ₪47%

201525,080,000 ₪47,977,000 ₪21,029,000 ₪26,948,000 ₪44%

2013-201564,590,000 ₪109,182,000 ₪49,063,000 ₪60,119,000 ₪45%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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4550123

 נציבות שירות 
 המדינה — 

 המטה ליישום 
הרפורמה

20130 ₪1,000,000 ₪21,000 ₪979,000 ₪2%

20140 ₪10,389,000 ₪1,892,000 ₪8,497,000 ₪18%

20150 ₪22,872,000 ₪7,010,000 ₪15,862,000 ₪31%

2013-20150 ₪34,261,000 ₪8,923,000 ₪25,338,000 ₪26%

4510130
 תכנון מדיניות 

עבודת הממשלה

20132,800,000 ₪4,228,000 ₪1,430,000 ₪2,798,000 ₪34%

20143,300,000 ₪4,992,000 ₪824,000 ₪4,168,000 ₪17%

20152,500,000 ₪14,652,000 ₪1,692,000 ₪12,960,000 ₪12%

2013-20158,600,000 ₪23,872,000 ₪3,946,000 ₪19,926,000 ₪17%

4511404
פעולות מטה 

ישראל דיגיטאלית

2013

20140 ₪4,600,000 ₪0 ₪4,600,000 ₪0%

201510,251,000 ₪11,736,000 ₪1,694,000 ₪10,042,000 ₪14%

2013-201510,251,000 ₪16,336,000 ₪1,694,000 ₪14,642,000 ₪10%

4510401
 תמיכות 

בארגוני הנצחה

20132,100,000 ₪5,265,000 ₪2,415,000 ₪2,850,000 ₪46%

20142,100,000 ₪5,905,000 ₪1,587,000 ₪4,318,000 ₪27%

20153,250,000 ₪7,449,000 ₪2,410,000 ₪5,039,000 ₪32%

2013-20157,450,000 ₪18,619,000 ₪6,412,000 ₪12,207,000 ₪34%

4510716
 ארכיון המדינה — 

בית העצמאות

2013800,000 ₪2,155,000 ₪306,000 ₪1,849,000 ₪14%

2014800,000 ₪1,707,000 ₪491,000 ₪1,216,000 ₪29%

20150 ₪5,215,000 ₪650,000 ₪4,565,000 ₪12%

2013-20151,600,000 ₪9,077,000 ₪1,447,000 ₪7,630,000 ₪16%

4511051
פרויקטים 

והחלטות ממשלה 
— מרכזי צעירים

20130 ₪6,200,000 ₪1,926,000 ₪4,274,000 ₪31%

20140 ₪4,098,000 ₪520,000 ₪3,578,000 ₪13%

20150 ₪3,578,000 ₪410,000 ₪3,168,000 ₪11%

2013-20150 ₪13,876,000 ₪2,856,000 ₪11,020,000 ₪21%

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

23120321
מיגון מוסדות 

רווחה

201310,000,00025,000,000 ₪1,591,000 ₪23,409,000 ₪6%

201421,500,00044,011,000 ₪95,000 ₪43,916,000 ₪0%

201521,000,00064,477,000 ₪3,329,000 ₪61,148,000 ₪5%

2013-201552,500,000 ₪133,488,000 ₪5,015,000 ₪128,473,000 ₪4%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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23120304
 שיפוץ 

לשכות רווחה

201311,095,00024,695,000 ₪6,743,000 ₪17,952,000 ₪27%

201410,995,00028,116,000 ₪4,545,000 ₪23,571,000 ₪16%

201510,995,00034,330,000 ₪7,035,000 ₪27,295,000 ₪20%

2013-201533,085,000 ₪87,141,000 ₪18,323,000 ₪68,818,000 ₪21%

23101343
 ייעוץ ארגוני -
לשכות רווחה

20133,000,0003,000,000 ₪874,000 ₪2,126,000 ₪29%

20145,000,0006,282,000 ₪1,037,000 ₪5,245,000 ₪17%

20154,850,0009,900,000 ₪2,978,000 ₪6,922,000 ₪30%

2013-201512,850,000 ₪19,182,000 ₪4,889,000 ₪14,293,000 ₪25%

23120501

מעונות ומפתנים 
— השתתפות 

בשיפוצים בנייה 
והצטיידות

20139,706,00028,707,000 ₪13,940,000 ₪14,767,000 ₪49%

201419,650,00033,613,000 ₪9,549,000 ₪24,064,000 ₪28%

20152,150,00065,938,000 ₪6,361,000 ₪59,577,000 ₪10%

2013-201531,506,000 ₪128,258,000 ₪29,850,000 ₪98,408,000 ₪23%

23120502

מעונות ומפתנים 
— תמיכה 

בשיפוצים 
והצטיידות חסות 

הנוער

20131,256,0004,313,0001,140,0003,173,000 ₪26%

20141,224,0005,833,0002,221,0003,612,000 ₪38%

20152,224,0006,996,0001,986,0005,010,000 ₪28%

2013-20154,704,000 ₪17,142,000 ₪5,347,000 ₪11,795,000 ₪31%

23103896
התכנית הלאומית 

לילדים בסיכון 
משרד החינוך

2013

20142,000,00074,660,00029,689,00044,971,000 ₪40%

201575,000,000117,752,00051,814,00065,938,000 ₪44%

2013-201577,000,000 ₪192,412,000 ₪81,503,000 ₪110,909,000 ₪42%

23103899
התכנית הלאומית 

 לילדים בסיכון 
משרד הקליטה

20133,000,0005,267,000986,0004,281,000 ₪19%

201402,300,00002,300,000 ₪0%

2015

2013-20153,000,000 ₪7,567,000 ₪986,000 ₪6,581,000 ₪13%

23104020
 תכנית אשלים 

 בשיתוף הג'וינט 
לילדים בסיכון

201322,925,00053,936,00017,100,00036,836,000 ₪32%

201422,925,00054,766,00015,754,00039,012,000 ₪29%

201520,263,00052,197,0005,052,00047,145,000 ₪10%

2013-201566,113,000 ₪160,899,000 ₪37,906,000 ₪122,993,000 ₪24%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול



29

פרק א׳ סעיפים בניצול נמוך

23102612
ליווי משפחות 

במצוקה

2013

2014097,952,000097,952,000 ₪0%

2015081,147,00011,020,00070,127,000 ₪14%

2013-20150 ₪179,099,000 ₪11,020,000 ₪168,079,000 ₪6%

23116535

 נוער צעירים 
 ושרותי תיקון -
 הכשרה ופיתוח 

כוח אדם

2013264,0001,735,000296,0001,439,000 ₪17%

20141,963,0002,403,000393,0002,010,000 ₪16%

20151,863,0002,691,000693,0001,998,000 ₪26%

2013-20154,090,000 ₪6,829,000 ₪1,382,000 ₪5,447,000 ₪20%

23120405

 פיתוח שירותים 
 למפגר — 

השתתפות 
בשיפוצים 
והצטיידות

20133,211,00037,692,00019,408,00018,284,000 ₪51%

20143,128,00033,317,00011,288,00022,029,000 ₪34%

201527,688,00035,673,00016,471,00019,202,000 ₪46%

2013-201534,027,000 ₪106,682,000 ₪47,167,000 ₪59,515,000 ₪44%

23120901
 שירותים לזקן — 

תמיכה בשיפוצים 
לקשיש והצטיידות

2013532,0001,215,000400,000815,000 ₪33%

2014519,000 1,322,00001,322,000 ₪0%

2015519,0001,828,000348,0001,480,000 ₪19%

2013-20151,051,000 ₪4,365,000 ₪748,000 ₪3,617,000 ₪17%

23121003
 שירותי שיקום — 

תמיכה בשיפוצים 
שיקום והצטיידות

2013213,000288,0000288,000 ₪0%

2014207,000485,0000485,000 ₪0%

2015207,000687,000150,000537,000 ₪22%

2013-2015627,000 ₪1,460,000 ₪150,000 ₪1,310,000 ₪10%

23120302

שיפוצים 
והצטיידות 

במוסדות רווחה 
ופנימיות

2013130,000138,0000138,000 ₪0%

2014126,000244,0000244,000 ₪0%

2015126,000259,0000259,000 ₪0%

2013-2015382,000 ₪641,000 ₪0 ₪641,000 ₪0%

23101412
 תכנית רווחה 
למגזר הבדואי

2013

201405,500,00005,500,000 ₪0%

20155,000,00029,245,0001,717,00027,528,000 ₪6%

2013-20155,000,000 ₪34,745,000 ₪1,717,000 ₪33,028,000 ₪5%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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23103846

השירות לילד 
ולנער — פיתוח 

 והכשרת 
 כח אדם

וועדות איבחון

20134,233,0006,928,0002,078,0004,850,000 ₪30%

20144,033,0009,697,0003,241,0006,456,000 ₪33%

20156,400,00011,369,0002,238,0009,131,000 ₪20%

2013-201514,666,000 ₪27,994,000 ₪7,557,000 ₪20,437,000 ₪27%

23013201
שירות ייעוץ 

לאזרח — פעולות 
התנדבות

20133,617,00012,320,0004,085,0008,235,000 ₪33%

20143,592,00012,125,0005,409,0006,716,000 ₪45%

20153,194,00010,650,0004,116,0006,534,000 ₪39%

2013-201510,403,000 ₪35,095,000 ₪13,610,000 ₪21,485,000 ₪39%

23011004

 פעולות מחקר, 
 ניהול ידע 

בשיטת הרף 
ופיקוח

20132,608,0008,894,0002,115,0006,779,000 ₪24%

20142,495,0008,613,0002,285,0006,328,000 ₪27%

20152,495,0008,958,0001,618,0007,340,000 ₪18%

2013-20157,598,000 ₪26,465,000 ₪6,018,000 ₪20,447,000 ₪23%

23062255
 אגף השיקום — 

מידע ותפעול

2013546,0002,235,000838,0001,397,000 ₪37%

2014470,0002,971,000663,0002,308,000 ₪22%

2015420,0005,295,000741,0004,554,000 ₪14%

2013-20151,436,000 ₪10,501,000 ₪2,242,000 ₪8,259,000 ₪21%

משרד השיכון
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

70050903
חוק הדיור 

הציבורי — רכישת 
דירות

2013

20140 ₪1,025,000,000 ₪367,000 ₪1,024,633,000 ₪0%

2015570,000,000 ₪974,362,000 ₪176,508,000 ₪797,854,000 ₪18%

2013-2015570,000,000 ₪1,999,362,000 ₪176,875,000 ₪1,822,487,000 ₪9%

70010301
 הלוואות לדיור — 

אשראי מסובסד 
לזכאים

201368,721,000 ₪68,721,000 ₪38,049,000 ₪30,672,000 ₪55%

201468,721,000 ₪98,635,000 ₪25,920,000 ₪72,715,000 ₪26%

201541,500,000 ₪102,202,000 ₪81,000 ₪102,121,000 ₪0%

2013-2015178,942,000 ₪269,558,000 ₪64,050,000 ₪205,508,000 ₪24%

70010101
 הלוואות לדיור — 

אשראי לעולים

201362,114,000 ₪62,114,000 ₪46,133,000 ₪15,981,000 ₪74%

201462,114,000 ₪64,885,000 ₪26,936,000 ₪37,949,000 ₪42%

201533,000,000 ₪58,949,000 ₪19,617,000 ₪39,332,000 ₪33%

2013-2015157,228,000 ₪185,948,000 ₪92,686,000 ₪93,262,000 ₪50%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול



31

פרק א׳ סעיפים בניצול נמוך

70020201
 עבודות פיתוח — 

ביצוע ישיר

2013307,254,000 ₪968,623,000 ₪326,551,000 ₪642,072,000 ₪34%

2014307,254,000 ₪930,406,000 ₪353,980,000 ₪576,426,000 ₪38%

2015360,828,000 ₪1,800,506,000 ₪388,366,000 ₪1,412,140,000 ₪22%

2013-2015975,336,000 ₪3,699,535,000 ₪1,068,897,000 ₪2,630,638,000 ₪29%

70020203

 עבודות פיתוח — 
ביצוע ישיר 

באיזורי עדיפות 
לאומית

2013247,000,000 ₪687,817,000 ₪122,258,000 ₪565,559,000 ₪18%

2014250,000,000 ₪745,240,000 ₪181,725,000 ₪563,515,000 ₪24%

2015270,000,000 ₪997,776,000 ₪302,790,000 ₪694,986,000 ₪30%

2013-2015767,000,000 ₪2,430,833,000 ₪606,773,000 ₪1,824,060,000 ₪25%

70021201
 משק סגור חריש — 

תכנון ופיתוח 
תשתיות

2013260,000,000 ₪398,902,000 ₪36,317,000 ₪362,585,000 ₪9%

2014260,000,000 ₪541,613,000 ₪65,880,000 ₪475,733,000 ₪12%

2015304,000,000 ₪817,192,000 ₪130,776,000 ₪686,416,000 ₪16%

2013-2015824,000,000 ₪1,757,707,000 ₪232,973,000 ₪1,524,734,000 ₪13%

70020701
 משק סגור אלעד -

 תכנון ופיתוח 
תשתיות

201332,000,000 ₪27,410,000 ₪3,648,000 ₪23,762,000 ₪13%

201432,000,000 ₪43,721,000 ₪4,974,000 ₪38,747,000 ₪11%

201512,000,000 ₪18,748,000 ₪1,200,000 ₪17,548,000 ₪6%

2013-201576,000,000 ₪89,879,000 ₪9,822,000 ₪80,057,000 ₪11%

70020801

משק סגור מעלה 
 אדומים — 

תכנון ופיתוח 
תשתיות

201334,000,000 ₪88,056,000 ₪13,224,000 ₪74,832,000 ₪15%

201434,000,000 ₪113,661,000 ₪15,165,000 ₪98,496,000 ₪13%

201517,000,000 ₪103,729,000 ₪3,432,000 ₪100,297,000 ₪3%

2013-201585,000,000 ₪305,446,000 ₪31,821,000 ₪273,625,000 ₪10%

70030605

תקן מוסדות ציבור 
1223 בהתאם 

להחלטת מועצת 
מינהל

201330,000,000 ₪86,500,000 ₪8,491,000 ₪78,009,000 ₪10%

201430,000,000 ₪106,962,000 ₪31,348,000 ₪75,614,000 ₪29%

201530,000,000 ₪142,990,000 ₪20,971,000 ₪122,019,000 ₪15%

2013-201590,000,000 ₪336,452,000 ₪60,810,000 ₪275,642,000 ₪18%

70020504
שיקום תשתיות 

 במסגרת פרוייקט 
ישן מול חדש

201332,000,000 ₪71,023,000 ₪14,193,000 ₪56,830,000 ₪20%

201432,000,000 ₪80,575,000 ₪11,901,000 ₪68,674,000 ₪15%

201530,000,000 ₪123,332,000 ₪10,641,000 ₪112,691,000 ₪9%

2013-201594,000,000 ₪274,930,000 ₪36,735,000 ₪238,195,000 ₪13%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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70020307

 תשתיות לבנייה 
 חדשה — 

 תכנון ופיתוח 
תשתיות מגזר 

ערבי

201335,000,000 ₪68,157,000 ₪23,720,000 ₪44,437,000 ₪35%

201435,000,000 ₪76,273,000 ₪31,332,000 ₪44,941,000 ₪41%

201537,000,000 ₪107,398,000 ₪48,702,000 ₪58,696,000 ₪45%

2013-2015107,000,000 ₪251,828,000 ₪103,754,000 ₪148,074,000 ₪41%

70010201
הלוואות למפוני 

ההתנתקות

20132,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

20142,000,000 ₪6,625,000 ₪0 ₪6,625,000 ₪0%

20151,960,000 ₪8,585,000 ₪0 ₪8,585,000 ₪0%

2013-20155,960,000 ₪17,210,000 ₪0 ₪17,210,000 ₪0%

70030106
תמיכה בחיזוק 

מבנים מפני 
רעידות אדמה

2013500,000 ₪1,600,000 ₪64,000 ₪1,536,000 ₪4%

2014500,000 ₪1,996,000 ₪16,000 ₪1,980,000 ₪1%

201547,000,000 ₪38,960,000 ₪830,000 ₪38,130,000 ₪2%

2013-201548,000,000 ₪42,556,000 ₪910,000 ₪41,646,000 ₪2%

70010207
אשראי לקיבוצים 

ומושבים

20131,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20141,000,000 ₪3,884,000 ₪0 ₪3,884,000 ₪0%

20151,480,000 ₪7,034,000 ₪0 ₪7,034,000 ₪0%

2013-20153,480,000 ₪11,918,000 ₪0 ₪11,918,000 ₪0%

70020105
השתתפות במרכז 

למיפוי ישראל

20132,000,000 ₪1,000,000 ₪134,000 ₪866,000 ₪13%

20142,000,000 ₪2,000,000 ₪563,000 ₪1,437,000 ₪28%

20151,500,000 ₪1,500,000 ₪387,000 ₪1,113,000 ₪26%

2013-20155,500,000 ₪4,500,000 ₪1,084,000 ₪3,416,000 ₪24%

29020103

 שיקום שכונות 
 חברתי — 

פעולות ביישובי 
הדרוזים 

והצ'רקסים

20130 ₪10,177,000 ₪2,701,000 ₪7,476,000 ₪27%

20140 ₪12,577,000 ₪3,637,000 ₪8,940,000 ₪29%

20155,000,000 ₪13,848,000 ₪2,440,000 ₪11,408,000 ₪18%

2013-20155,000,000 ₪36,602,000 ₪8,778,000 ₪27,824,000 ₪24%

29020102

 שיקום שכונות 
 חברתי — 

פעולות ביישובי 
הסאוים בצפון

20130 ₪9,356,000 ₪97,000 ₪9,259,000 ₪1%

20140 ₪11,574,000 ₪1,832,000 ₪9,742,000 ₪16%

20152,500,000 ₪12,144,000 ₪2,173,000 ₪9,971,000 ₪18%

2013-20152,500,000 ₪33,074,000 ₪4,102,000 ₪28,972,000 ₪12%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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29020101

 שיקום שכונות 
 חברתי —  

פעולות חברתיות 
בשכונות

2013500,000 ₪14,707,000 ₪4,738,000 ₪9,969,000 ₪32%

20141,000,000 ₪11,269,000 ₪4,288,000 ₪6,981,000 ₪38%

20154,275,000 ₪11,112,000 ₪3,067,000 ₪8,045,000 ₪28%

2013-20155,775,000 ₪37,088,000 ₪12,093,000 ₪24,995,000 ₪33%

29020105

 שיקום שכונות 
 חברתי — 

 קהילות 
מחוללות שינוי

20130 ₪4,096,000 ₪2,203,000 ₪1,893,000 ₪54%

20140 ₪9,855,000 ₪1,320,000 ₪8,535,000 ₪13%

20150 ₪8,450,000 ₪885,000 ₪7,565,000 ₪10%

2013-20150 ₪22,401,000 ₪4,408,000 ₪17,993,000 ₪20%

29020106

 שיקום שכונות
 חברתי — 

 תכנית החומש
לעולי אתיופיה

20134,500,000 ₪13,965,000 ₪3,142,000 ₪10,823,000 ₪22%

20140 ₪12,153,000 ₪4,735,000 ₪7,418,000 ₪39%

20150 ₪7,417,000 ₪3,208,000 ₪4,209,000 ₪43%

2013-20154,500,000 ₪33,535,000 ₪7,877,000 ₪25,658,000 ₪23%

29010212
מחקרים וסקרים 

כלכליים

201344,000 ₪4,943,000 ₪1,015,000 ₪3,928,000 ₪21%

2014232,000 ₪5,927,000 ₪813,000 ₪5,114,000 ₪14%

20151,050,000 ₪8,140,000 ₪2,635,000 ₪5,505,000 ₪32%

2013-20151,326,000 ₪19,010,000 ₪4,463,000 ₪14,547,000 ₪23%

29010205
 משרד ראשי — 

יועצים

2013930,000 ₪7,478,000 ₪1,515,000 ₪5,963,000 ₪20%

2014827,000 ₪6,724,000 ₪1,653,000 ₪5,071,000 ₪25%

2015540,000 ₪6,317,000 ₪1,261,000 ₪5,056,000 ₪20%

2013-20152,297,000 ₪20,519,000 ₪4,429,000 ₪16,090,000 ₪22%

29010306
 פעולות אכלוס — 

חברות עירוניות

2013500,000 ₪8,623,000 ₪3,919,000 ₪4,704,000 ₪45%

20141,264,000 ₪4,348,000 ₪225,000 ₪4,123,000 ₪5%

2015569,000 ₪4,691,000 ₪350,000 ₪4,341,000 ₪7%

2013-20152,333,000 ₪17,662,000 ₪4,494,000 ₪13,168,000 ₪25%

29010224
תפעול משרד 

ראשי — חוק המכר

20132,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

20142,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

20153,616,000 ₪3,616,000 ₪619,000 ₪2,997,000 ₪17%

2013-20157,616,000 ₪7,616,000 ₪619,000 ₪6,997,000 ₪8%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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תפעול ופרסומים29010220

20133,000,000 ₪7,231,000 ₪829,000 ₪6,402,000 ₪11%

20143,000,000 ₪9,750,000 ₪2,411,000 ₪7,339,000 ₪25%

20152,000,000 ₪12,154,000 ₪1,788,000 ₪10,366,000 ₪15%

2013-20155,000,000 ₪29,135,000 ₪5,028,000 ₪24,107,000 ₪17%

המשרד לשיתוף פעולה איזורי
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

פעולות4560113

201322,110,000 ₪33,137,000 ₪9,550,000 ₪23,587,000 ₪29%

201421,616,000 ₪28,354,000 ₪12,322,000 ₪16,032,000 ₪43%

20158,980,000 ₪20,277,000 ₪3,788,000 ₪16,489,000 ₪19%

2013-201552,706,000 ₪81,768,000 ₪25,660,000 ₪56,108,000 ₪31%

המשרד לשירותי דת
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

קבורה רוויה4620311

201315,000,000 ₪15,358,000 ₪0 ₪15,358,000 ₪0%

201410,000,000 ₪24,650,000 ₪4,596,000 ₪20,054,000 ₪19%

20157,500,000 ₪27,353,000 ₪4,277,000 ₪23,076,000 ₪16%

2013-201532,500,000 ₪67,361,000 ₪8,873,000 ₪58,488,000 ₪13%

4620402
הקמת מוסדות דת 

שוטף

20133,200,000 ₪3,200,000 ₪0 ₪3,200,000 ₪0%

20143,104,000 ₪10,116,000 ₪2,192,000 ₪7,924,000 ₪22%

201523,704,000 ₪24,549,000 ₪4,635,000 ₪19,914,000 ₪19%

2013-201530,008,000 ₪37,865,000 ₪6,827,000 ₪31,038,000 ₪18%

קבורה חילונית4620307

2013300,000 ₪4,682,000 ₪0 ₪4,682,000 ₪0%

2014300,000 ₪6,389,000 ₪981,000 ₪5,408,000 ₪15%

2015300,000 ₪5,653,000 ₪192,000 ₪5,461,000 ₪3%

2013-2015900,000 ₪16,724,000 ₪1,173,000 ₪15,551,000 ₪7%

4620104
הדרכה במועצות 

הדתיות

2013891,000 ₪1,906,000 ₪213,000 ₪1,693,000 ₪11%

2014891,000 ₪2,548,000 ₪694,000 ₪1,854,000 ₪27%

2015591,000 ₪2,425,000 ₪692,000 ₪1,733,000 ₪29%

2013-20152,373,000 ₪6,879,000 ₪1,599,000 ₪5,280,000 ₪23%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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4620310
פיתוח בית העלמין 

ברקת

201323,280,000 ₪61,530,000 ₪243,000 ₪61,287,000 ₪0%

20140 ₪60,062,000 ₪224,000 ₪59,838,000 ₪0%

20150 ₪59,240,000 ₪218,000 ₪59,022,000 ₪0%

2013-201523,280,000 ₪180,832,000 ₪685,000 ₪180,147,000 ₪0%

4620109
 הלוואות 

למועצות דתיות

20130 ₪6,238,000 ₪0 ₪6,238,000 ₪0%

20140 ₪6,113,000 ₪1,372,000 ₪4,741,000 ₪22%

20150 ₪4,694,000 ₪0 ₪4,694,000 ₪0%

2013-20150 ₪17,045,000 ₪1,372,000 ₪15,673,000 ₪8%

4620215
 תמיכה 

בייעוץ לנישואין

2013

2014500,000 ₪4,100,000 ₪0 ₪4,100,000 ₪0%

2015500,000 ₪4,000,000 ₪0 ₪4,000,000 ₪0%

2013-20151,000,000 ₪8,100,000 ₪0 ₪8,100,000 ₪0%

4620401
 תמיכה בהקמת 

מוסדות דת 
המשכיים

201323,200,000 ₪91,582,000 ₪38,250,000 ₪53,332,000 ₪42%

201422,310,000 ₪68,742,000 ₪26,754,000 ₪41,988,000 ₪39%

201516,310,000 ₪60,968,000 ₪18,635,000 ₪42,333,000 ₪31%

2013-201561,820,000 ₪221,292,000 ₪83,639,000 ₪137,653,000 ₪38%

פיקוח ובקרה4620206

20133,560,000 ₪15,075,000 ₪7,125,000 ₪7,950,000 ₪47%

20143,560,000 ₪22,847,000 ₪7,711,000 ₪15,136,000 ₪34%

20158,456,000 ₪26,238,000 ₪6,223,000 ₪20,015,000 ₪24%

2013-201515,576,000 ₪64,160,000 ₪21,059,000 ₪43,101,000 ₪33%

4620213
תמיכה בשירותי 

דת — זהות יהודית

2013

20142,428,000 ₪17,428,000 ₪123,000 ₪17,305,000 ₪1%

201510,328,000 ₪24,948,000 ₪3,917,000 ₪21,031,000 ₪16%

2013-201512,756,000 ₪42,376,000 ₪4,040,000 ₪38,336,000 ₪10%

4620218
תמיכה בשירותי 

דת — זהות יהודית

2013

20142,428,000 ₪2,870,000 ₪0 ₪2,870,000 ₪0%

20152,428,000 ₪15,591,000 ₪5,314,000 ₪10,277,000 ₪34%

2013-20154,856,000 ₪18,461,000 ₪5,314,000 ₪13,147,000 ₪29%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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4620216
תמיכה בשירותי 

דת — מנהלת זהות 
יהודית

20130 ₪14,000,000 ₪104,000 ₪13,896,000 ₪1%

20140 ₪13,846,000 ₪3,364,000 ₪10,482,000 ₪24%

20150 ₪10,275,000 ₪4,626,000 ₪5,649,000 ₪45%

2013-20150 ₪38,121,000 ₪8,094,000 ₪30,027,000 ₪21%

פיתוח בתי עלמין4620303

20137,000,000 ₪21,492,000 ₪8,251,000 ₪13,241,000 ₪38%

20144,000,000 ₪20,275,000 ₪7,276,000 ₪12,999,000 ₪36%

20157,000,000 ₪20,671,000 ₪6,118,000 ₪14,553,000 ₪30%

2013-201518,000,000 ₪62,438,000 ₪21,645,000 ₪40,793,000 ₪35%

יועצים4620604

20131,450,000 ₪3,281,000 ₪1,067,000 ₪2,214,000 ₪33%

20141,450,000 ₪5,120,000 ₪1,676,000 ₪3,444,000 ₪33%

20152,650,000 ₪6,559,000 ₪1,687,000 ₪4,872,000 ₪26%

2013-20155,550,000 ₪14,960,000 ₪4,430,000 ₪10,530,000 ₪30%

משרד התיירות
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

ארועים ומופעים37020803

20131,000,000 ₪9,402,000 ₪1,889,000 ₪7,513,000 ₪20%

20141,000,000 ₪10,927,000 ₪2,573,000 ₪8,354,000 ₪24%

20152,800,000 ₪10,965,000 ₪3,623,000 ₪7,342,000 ₪33%

2013-20154,800,000 ₪31,294,000 ₪8,085,000 ₪23,209,000 ₪26%

37040517
 פעולות 

 תכנון וכלכלה — 
חונכות עסקית

2013212,000 ₪3,628,000 ₪764,000 ₪2,864,000 ₪21%

2014212,000 ₪3,209,000 ₪791,000 ₪2,418,000 ₪25%

2015212,000 ₪2,572,000 ₪621,000 ₪1,951,000 ₪24%

2013-2015636,000 ₪9,409,000 ₪2,176,000 ₪7,233,000 ₪23%

37020808
הכשרת כח אדם 

בתיירות

20132,600,000 ₪6,362,000 ₪2,993,000 ₪3,369,000 ₪47%

20142,600,000 ₪5,615,000 ₪2,222,000 ₪3,393,000 ₪40%

20151,600,000 ₪6,317,000 ₪2,811,000 ₪3,506,000 ₪44%

2013-20156,800,000 ₪18,294,000 ₪8,026,000 ₪10,268,000 ₪44%

78010401
 פיתוח תיירות — 

טבריה וסובב 
כנרת

20133,500,000 ₪500,000 ₪0 ₪500,000 ₪0%

20143,500,000 ₪1,488,000 ₪54,000 ₪1,434,000 ₪4%

20155,000,000 ₪3,420,000 ₪407,000 ₪3,013,000 ₪12%

2013-201512,000,000 ₪5,408,000 ₪461,000 ₪4,947,000 ₪9%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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משרד התרבות והספורט
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

19420248
פעולות כלליות 

בתרבות

201340,915,000 ₪82,006,000 ₪31,670,000 ₪50,336,000 ₪39%

201456,014,000 ₪107,707,000 ₪49,991,000 ₪57,716,000 ₪46%

201563,775,000 ₪132,389,000 ₪52,051,000 ₪80,338,000 ₪39%

2013-2015160,704,000 ₪322,102,000 ₪133,712,000 ₪188,390,000 ₪42%

19430110
מתקנים ואתרי 

ספורט

20137,000,000 ₪47,899,000 ₪24,695,000 ₪23,204,000 ₪52%

20147,000,000 ₪46,490,000 ₪14,305,000 ₪32,185,000 ₪31%

20155,000,000 ₪75,204,000 ₪12,207,000 ₪62,997,000 ₪16%

2013-201519,000,000 ₪169,593,000 ₪51,207,000 ₪118,386,000 ₪30%

19420210
תמיכה בשיפוצי 

מוסדות

20133,800,000 ₪39,559,000 ₪6,381,000 ₪33,178,000 ₪16%

20143,880,000 ₪44,414,000 ₪2,488,000 ₪41,926,000 ₪6%

201511,000,000 ₪54,520,000 ₪2,939,000 ₪51,581,000 ₪5%

2013-201518,680,000 ₪138,493,000 ₪11,808,000 ₪126,685,000 ₪9%

19420204
 מינהל התרבות — 

בית התפוצות

201311,400,000 ₪49,648,000 ₪12,450,000 ₪37,198,000 ₪25%

201411,640,000 ₪54,998,000 ₪11,871,000 ₪43,127,000 ₪22%

20157,500,000 ₪50,627,000 ₪17,696,000 ₪32,931,000 ₪35%

2013-201530,540,000 ₪155,273,000 ₪42,017,000 ₪113,256,000 ₪27%

19430202

 הרשות 
לנהיגה 

 ספורטיבית — 
יוזמות

20132,188,000 ₪4,625,000 ₪1,063,000 ₪3,562,000 ₪23%

20142,088,000 ₪5,927,000 ₪1,266,000 ₪4,661,000 ₪21%

20153,350,000 ₪7,589,000 ₪1,799,000 ₪5,790,000 ₪24%

2013-20157,626,000 ₪18,141,000 ₪4,128,000 ₪14,013,000 ₪23%

יוזמות בספורט19430105

201310,239,000 ₪34,060,000 ₪12,766,000 ₪21,294,000 ₪37%

201410,239,000 ₪32,934,000 ₪13,393,000 ₪19,541,000 ₪41%

201512,140,000 ₪30,002,000 ₪13,163,000 ₪16,839,000 ₪44%

2013-201532,618,000 ₪96,996,000 ₪39,322,000 ₪57,674,000 ₪41%

פרחי ספורט19430130

2013

20140 ₪25,000,000 ₪3,800,000 ₪21,200,000 ₪15%

201522,500,000 ₪28,647,000 ₪13,213,000 ₪15,434,000 ₪46%

2013-201522,500,000 ₪53,647,000 ₪17,013,000 ₪36,634,000 ₪32%
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19420227
החלטות ממשלה 

מורשת ועובדת

20141,552,000 ₪3,600,000 ₪0 ₪3,600,000 ₪0%

2015500,000 ₪4,100,000 ₪0 ₪4,100,000 ₪0%

2013-20153,572,000 ₪9,700,000 ₪0 ₪9,700,000 ₪0%

19420244
המועצה לתרבות 

היידיש

20131,000,000 ₪2,386,000 ₪0 ₪2,386,000 ₪0%

20141,000,000 ₪3,387,000 ₪1,083,000 ₪2,304,000 ₪32%

20151,000,000 ₪3,303,000 ₪917,000 ₪2,386,000 ₪28%

2013-20153,000,000 ₪9,076,000 ₪2,000,000 ₪7,076,000 ₪22%

שירות הסרטים19420211

2013690,000 ₪1,885,000 ₪542,000 ₪1,343,000 ₪29%

2014694,000 ₪2,249,000 ₪576,000 ₪1,673,000 ₪26%

20151,650,000 ₪3,219,000 ₪779,000 ₪2,440,000 ₪24%

2013-20153,034,000 ₪7,353,000 ₪1,897,000 ₪5,456,000 ₪26%

19420253
מינהל התרבות 

— מרכז למורשת 
יהדות אתיופיה

2013

20143,500,000 ₪3,500,000 ₪0 ₪3,500,000 ₪0%

20153,500,000 ₪3,693,000 ₪216,000 ₪3,477,000 ₪6%

2013-20157,000,000 ₪7,193,000 ₪216,000 ₪6,977,000 ₪3%

משרד התשתיות הלאומיות
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

34310203
פעולות מינהל 
המחקר למדעי 

האדמה והים

201341,421,000 ₪55,537,000 ₪12,323,000 ₪43,214,000 ₪22%

201437,617,000 ₪58,078,000 ₪16,954,000 ₪41,124,000 ₪29%

201537,570,000 ₪55,392,000 ₪14,423,000 ₪40,969,000 ₪26%

2013-2015116,608,000 ₪169,007,000 ₪43,700,000 ₪125,307,000 ₪26%

34310210
שדרוג המערך 

הסיסמי

20133,650,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

20143,650,000 ₪7,690,000 ₪2,568,000 ₪5,122,000 ₪33%

20153,825,000 ₪8,717,000 ₪2,285,000 ₪6,432,000 ₪26%

2013-201511,125,000 ₪16,407,000 ₪4,853,000 ₪11,554,000 ₪30%

34300301
יעילות השימוש 

 באנרגיה — 
שימור אנרגיה

2013595,000 ₪23,071,000 ₪5,330,000 ₪17,741,000 ₪23%

2014595,000 ₪51,822,000 ₪6,398,000 ₪45,424,000 ₪12%

20157,584,000 ₪42,919,000 ₪11,324,000 ₪31,595,000 ₪26%

2013-20158,774,000 ₪117,812,000 ₪23,052,000 ₪94,760,000 ₪20%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול



39

פרק א׳ סעיפים בניצול נמוך

34300502
פעולות אוצרות 

טבע

201315,300,000 ₪9,836,000 ₪1,664,000 ₪8,172,000 ₪17%

201415,300,000 ₪16,620,000 ₪4,933,000 ₪11,687,000 ₪30%

34300308
20159,279,000 ₪23,299,000 ₪10,196,000 ₪13,103,000 ₪44%

2013-201539,879,000 ₪49,755,000 ₪16,793,000 ₪32,962,000 ₪34%

הכנסת
מספר 
סעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

2050103
 תוספת מבנה -
בינוי והחזר הון

201323,100,000 ₪56,150,000 ₪0 ₪56,150,000 ₪0%

201423,720,000 ₪79,680,000 ₪25,188,000 ₪54,492,000 ₪32%

201521,740,000 ₪75,200,000 ₪10,000,000 ₪65,200,000 ₪13%

2013-201568,560,000 ₪211,030,000 ₪35,188,000 ₪175,842,000 ₪17%

2030124
 שידרוג והעתקת

אולפן ערוץ 
הכנסת

2013700,000 ₪3,000,000 ₪896,000 ₪2,104,000 ₪30%

2014700,000 ₪2,800,000 ₪177,000 ₪2,623,000 ₪6%

20158,200,000 ₪10,500,000 ₪1,019,000 ₪9,481,000 ₪10%

2013-20159,600,000 ₪16,300,000 ₪2,092,000 ₪14,208,000 ₪13%

2090103
 תפעול 

מוזיאון הכנסת

2013500,000 ₪3,500,000 ₪136,000 ₪3,364,000 ₪4%

2014500,000 ₪3,800,000 ₪64,000 ₪3,736,000 ₪2%

2015500,000 ₪1,800,000 ₪57,000 ₪1,743,000 ₪3%

2013-20151,500,000 ₪9,100,000 ₪257,000 ₪8,843,000 ₪3%

2030704
השתתפות 

בפרוייקט מרכב"ה

2013500,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

2014500,000 ₪2,500,000 ₪0 ₪2,500,000 ₪0%

2015500,000 ₪3,000,000 ₪0 ₪3,000,000 ₪0%

2013-20151,500,000 ₪7,500,000 ₪0 ₪7,500,000 ₪0%

2070101
שירותי משרד 

ליושבי ראש 
הכנסת לשעבר

20131,250,000 ₪1,250,000 ₪274,000 ₪976,000 ₪22%

2014400,000 ₪400,000 ₪57,000 ₪343,000 ₪14%

2015400,000 ₪400,000 ₪37,000 ₪363,000 ₪9%

2013-20152,050,000 ₪2,050,000 ₪368,000 ₪1,682,000 ₪18%

2020212

השתתפות 
בהוצאות 

משפטיות של 
חכי"ם

2013100,000 ₪100,000 ₪0 ₪100,000 ₪0%

2014100,000 ₪100,000 ₪0 ₪100,000 ₪0%

2015100,000 ₪100,000 ₪0 ₪100,000 ₪0%

2013-2015300,000 ₪300,000 ₪0 ₪300,000 ₪0%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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רכישת בית פרומין2090101

20130 ₪64,370,000 ₪0 ₪64,370,000 ₪0%

20140 ₪64,370,000 ₪10,000 ₪64,360,000 ₪0%

20150 ₪64,370,000 ₪3,000 ₪64,367,000 ₪0%

2013-20150 ₪193,110,000 ₪13,000 ₪193,097,000 ₪0%

שיפוץ בית פרומין2090102

20130 ₪13,570,000 ₪316,000 ₪13,254,000 ₪2%

20140 ₪13,250,000 ₪487,000 ₪12,763,000 ₪4%

20150 ₪14,760,000 ₪1,254,000 ₪13,506,000 ₪8%

2013-20150 ₪41,580,000 ₪2,057,000 ₪39,523,000 ₪5%

בתי חולים ממשלתיים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

החזר הוצאות רכב94100202

20131,499,000 ₪1,499,000 ₪163,000 ₪1,336,000 ₪11%

20141,543,000 ₪1,744,000 ₪171,000 ₪1,573,000 ₪10%

20151,956,000 ₪1,984,000 ₪161,000 ₪1,823,000 ₪8%

2013-20154,998,000 ₪5,227,000 ₪495,000 ₪4,732,000 ₪9%

גמלאות ופיצויים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

12130107
מחשוב מנהלת 

הגמלאות

20131,994,000 ₪3,621,000 ₪678,000 ₪2,943,000 ₪19%

20141,994,000 ₪3,319,000 ₪1,081,000 ₪2,238,000 ₪33%

20151,994,000 ₪4,106,000 ₪633,000 ₪3,473,000 ₪15%

2013-20155,982,000 ₪11,046,000 ₪2,392,000 ₪8,654,000 ₪22%

דיור ממשלתי
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

51070104
תכנון ובינוי קרייה 

מחוזית נצרת

20135,066,000 ₪10,884,000 ₪332,000 ₪10,552,000 ₪3%

201410,866,000 ₪10,149,000 ₪877,000 ₪9,272,000 ₪9%

20151,500,000 ₪3,930,000 ₪816,000 ₪3,114,000 ₪21%

2013-201517,432,000 ₪24,963,000 ₪2,025,000 ₪22,938,000 ₪8%

תכנון בתי משפט51070201

20132,000,000 ₪2,597,000 ₪708,000 ₪1,889,000 ₪27%

20141,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20152,000,000 ₪2,495,000 ₪756,000 ₪1,739,000 ₪30%

2013-20155,000,000 ₪6,092,000 ₪1,464,000 ₪4,628,000 ₪24%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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הוצאות מינהל מקרקעי ישראל
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

98220515
הסכם דרום 

הקרייה — הוצאות 
פיתוח

201325,000,000 ₪25,000,000 ₪3,468,000 ₪21,532,000 ₪14%

201430,000,000 ₪55,700,000 ₪9,092,000 ₪46,608,000 ₪16%

201557,041,000 ₪37,041,000 ₪3,193,000 ₪33,848,000 ₪9%

2013-2015112,041,000 ₪117,741,000 ₪15,753,000 ₪101,988,000 ₪13%

98220512
שיקום המצוק 

החופי

201340,000,000 ₪40,000,000 ₪0 ₪40,000,000 ₪0%

201440,000,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

201525,000,000 ₪25,000,000 ₪0 ₪25,000,000 ₪0%

2013-2015105,000,000 ₪65,000,000 ₪0 ₪65,000,000 ₪0%

98220510
מוסדות ציבור 

שיווקי עבר

201345,000,000 ₪46,300,000 ₪12,747,000 ₪33,553,000 ₪28%

201420,000,000 ₪21,950,000 ₪6,013,000 ₪15,937,000 ₪27%

201515,000,000 ₪15,000,000 ₪4,600,000 ₪10,400,000 ₪31%

2013-201580,000,000 ₪83,250,000 ₪23,360,000 ₪59,890,000 ₪28%

98200207
בינוי מחוז צפון — 
השתתפות בדיור 

הממשלתי

20132,533,000 ₪2,533,000 ₪0 ₪2,533,000 ₪0%

20143,333,000 ₪5,000,000 ₪0 ₪5,000,000 ₪0%

20155,000,000 ₪3,615,000 ₪0 ₪3,615,000 ₪0%

2013-201510,866,000 ₪11,148,000 ₪0 ₪11,148,000 ₪0%

98220509
 סבסוד 

חפירות הצלה

20133,500,000 ₪3,500,000 ₪0 ₪3,500,000 ₪0%

20143,500,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

20153,500,000 ₪3,500,000 ₪0 ₪3,500,000 ₪0%

2013-201510,500,000 ₪7,000,000 ₪0 ₪7,000,000 ₪0%

98220604
 פינוי מחנה 

חפץ חיים

20132,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

20142,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

20152,000,000 ₪2,000,000 ₪0 ₪2,000,000 ₪0%

2013-20156,000,000 ₪6,000,000 ₪0 ₪6,000,000 ₪0%

98200215
 דמי שימוש 
ממשלתיים

20132,587,000 ₪2,587,000 ₪0 ₪2,587,000 ₪0%

20142,587,000 ₪397,000 ₪0 ₪397,000 ₪0%

20152,807,000 ₪2,807,000 ₪0 ₪2,807,000 ₪0%

2013-20157,981,000 ₪5,791,000 ₪0 ₪5,791,000 ₪0%
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98210106
השתתפות בפיתוח 

תשתיות מרעה

20131,000,000 ₪1,000,000 ₪250,000 ₪750,000 ₪25%

20141,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20151,000,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

2013-20153,000,000 ₪3,000,000 ₪250,000 ₪2,750,000 ₪8%

הוצאות פיתוח אחרות
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

83050401

מרכב"ה וממשל 
זמין — פרויקטי 

 מחשוב 
שיתוף מידע 

201356,879,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

201463,475,000 ₪1,574,000 ₪0 ₪1,574,000 ₪0%

201521,000,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2013-2015141,354,000 ₪1,574,000 ₪0 ₪1,574,000 ₪0%

83060396

השקעות בחברות 
— הבראת תעשיות 

בטחוניות — 
רפא"ל

201310,215,000 ₪1,000,000 ₪0 ₪1,000,000 ₪0%

20149,846,000 ₪3,677,000 ₪0 ₪3,677,000 ₪0%

20156,283,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2013-201526,344,000 ₪4,677,000 ₪0 ₪4,677,000 ₪0%

הוצאות שונות
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

13010538
 פעולות לעידוד 

סחר ישראלי

201329,924,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

201430,535,000 ₪8,039,000 ₪0 ₪8,039,000 ₪0%

201530,382,000 ₪0 ₪0 ₪0 ₪0%

2013-201590,841,000 ₪8,039,000 ₪0 ₪8,039,000 ₪0%

המטה לביטחון לאומי
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

פרויקטים וכנסים10510120

20131,717,000 ₪6,455,000 ₪719,000 ₪5,736,000 ₪11%

20141,722,000 ₪7,010,000 ₪508,000 ₪6,502,000 ₪7%

20151,722,000 ₪7,136,000 ₪1,469,000 ₪5,667,000 ₪21%

2013-20155,161,000 ₪20,601,000 ₪2,696,000 ₪17,905,000 ₪13%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול
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המרכז למיפוי ישראל
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

43030109
 מידע 

בשוק הנדל"ן

20132,700,000 ₪6,672,000 ₪2,007,000 ₪4,665,000 ₪30%

20143,000,000 ₪7,535,000 ₪2,434,000 ₪5,101,000 ₪32%

20158,930,000 ₪11,533,000 ₪3,173,000 ₪8,360,000 ₪28%

2013-201514,630,000 ₪25,740,000 ₪7,614,000 ₪18,126,000 ₪30%

43030104
מערכות 

ופרוייקטים — 
הסדר קרקעות

2013300,000 ₪3,932,000 ₪288,000 ₪3,644,000 ₪7%

2014300,000 ₪3,871,000 ₪347,000 ₪3,524,000 ₪9%

2015300,000 ₪4,229,000 ₪660,000 ₪3,569,000 ₪16%

2013-2015900,000 ₪12,032,000 ₪1,295,000 ₪10,737,000 ₪11%

מחקרים וסקרים43030105

20131,400,000 ₪1,898,000 ₪278,000 ₪1,620,000 ₪15%

20141,400,000 ₪4,168,000 ₪587,000 ₪3,581,000 ₪14%

20152,400,000 ₪5,666,000 ₪1,623,000 ₪4,043,000 ₪29%

2013-20155,200,000 ₪11,732,000 ₪2,488,000 ₪9,244,000 ₪21%

רשויות פיקוח
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

41300304

הרשות 
הממשלתית למים 

 וביוב — 
חברת בקרה 

בינ"ל לפיקוח על 
מקורות

201315,681,000 ₪3,290,000 ₪0 ₪3,290,000 ₪0%

201415,459,000 ₪2,927,000 ₪0 ₪2,927,000 ₪0%

20152,500,000 ₪2,198,000 ₪48,000 ₪2,150,000 ₪2%

2013-201533,640,000 ₪8,415,000 ₪48,000 ₪8,367,000 ₪1%

54130105
רשות הטבע 

והגנים — קרן 
כיבוי אש

2013600,000 ₪600,000 ₪0 ₪600,000 ₪0%

2014600,000 ₪1,188,000 ₪218,000 ₪970,000 ₪18%

2015600,000 ₪1,538,000 ₪0 ₪1,538,000 ₪0%

2013-20151,800,000 ₪3,326,000 ₪218,000 ₪3,108,000 ₪7%

תגמולים לנכים
מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול

ארכיון25010213

20138,807,000 ₪1,356,000 ₪0 ₪1,356,000 ₪0%

20148,807,000 ₪7,532,000 ₪0 ₪7,532,000 ₪0%

20158,200,000 ₪8,200,000 ₪0 ₪8,200,000 ₪0%

2013-201525,814,000 ₪17,088,000 ₪0 ₪17,088,000 ₪0%

מספר 
סעיף  

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

תקציב לא 
מנוצל

אחוז 
ניצול





רזרבות נסתרות

פרק ב'
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משרד הבריאות
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

הסכמי תקינה24311004

20138,684,000 ₪0 ₪0 ₪

14
20148,684,000 ₪0 ₪0 ₪

20158,684,000 ₪0 ₪0 ₪

2013-201526,052,000 ₪0 ₪0 ₪

24166641
תגבור בריאות 

הציבור

201356,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201478,000 ₪0 ₪0 ₪

2015631,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 765,000סה"כ 2013-2015

24192004
תמיכה בבית חולים 

לניאדו

201318,200,000 ₪0 ₪0 ₪

6
201429,095,000 ₪0 ₪0 ₪

201529,095,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 76,390,000סה"כ 2013-2015

24024001
משרד ראשי 

— שכ"א ויסות 
פעילויות

201317,266,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201423,316,000 ₪0 ₪0 ₪

20156,066,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 46,648,000סה"כ 2013-2015

המשרד להגנת הסביבה
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

26120110
פעולות יחידות 

המשרד — 
פרוייקטים כלכליים

201331,283,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201412,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201518,099,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 61,382,000סה"כ 2013-2015

משרד החינוך
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

שיפוצים והצטיידות 20301504
—  הצטיידות 

במחוזות

201321,458,000 ₪0 ₪0 ₪

16
201421,458,000 ₪0 ₪0 ₪

20480304
20157,125,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 50,041,000סה"כ 2013-2015
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יוזמות ופרוייקטים 20270550
לקידום מערכת 

החינוך

20132,556,000 ₪0 ₪0 ₪

18
20142,281,000 ₪0 ₪0 ₪

20460247
20152,074,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 6,911,000סה"כ 2013-2015

הוראת המקצועות 20260541
— מיזמים משותפים 

במערכת החינוך

201352,530,000 ₪0 ₪0 ₪
5

201453,055,000 ₪0 ₪0 ₪

20460246
201548,226,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 153,811,000סה"כ 2013-2015

חינוך על יסודי 20271245
— סיוע וטיפוח 

בפנימיות

201312,412,000 ₪0 ₪0 ₪

23
201412,512,000 ₪0 ₪0 ₪

20460438
201512,612,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 37,536,000סה"כ 2013-2015

אחזקת המשרד 20220453
— פעולות לייעול 

המערכת

20139,555,000 ₪0 ₪0 ₪

18
20149,555,000 ₪0 ₪0 ₪

20400313
201513,555,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 32,665,000סה"כ 2013-2015

20290843
החינוך העצמאי — 

שרתים ומזכירים

20134,907,000 ₪0 ₪0 ₪

4
20144,956,000 ₪0 ₪0 ₪

20430206
20155,006,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 14,869,000סה"כ 2013-2015

שירותי עזר 20260962
במערכת — תגבור 

שירותי חינוך

201326,416,000 ₪0 ₪0 ₪

19
201426,680,000 ₪0 ₪0 ₪

20480113
20151,251,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 54,347,000סה"כ 2013-2015

שכר לימוד על יסודי 20270939
— תוספת שעות 

הוראה

201313,228,000 ₪0 ₪0 ₪

7
201423,060,000 ₪0 ₪0 ₪

20440104
20153,291,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 39,579,000סה"כ 2013-2015

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה
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חינוך בלתי 20241436
פורמאלי — תמיכות 

מוזאונים לשואה

2013483,000 ₪0 ₪0 ₪

5
2014488,000 ₪0 ₪0 ₪

20460415
2015468,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 1,439,000סה"כ 2013-2015

משרד הכלכלה
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

36440502
הכשרת נוער 

— גמרי חשבון 
והתחייבויות עבר

201352,714,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201471,066,000 ₪0 ₪0 ₪

20152,746,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 126,526,000סה"כ 2013-2015

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

23111006
קציני מבחן נוער 

ומבוגרים — יישום 
שינוי מבני

20138,111,000 ₪0 ₪0 ₪

5
20148,192,000 ₪0 ₪0 ₪

20158,192,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 24,495,000סה"כ 2013-2015

משרד השיכון
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

70040111
חיזוק מבני ציבור 

מפני רעידות אדמה

20135,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20145,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201535,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 45,000,000סה"כ 2013-2015

42010211
סיוע מיוחד — 

הוועדה להקלה 
בהחזרי משכנתא

201337,243,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201430,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201515,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 82,243,000סה"כ 2013-2015

42020107

עולים חדשים — 
שכירות ארוכת 

טווח ממרכזי קליטה 
לעולי אתיופיה

201310,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20145,000,000 ₪0 ₪0 ₪

20155,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 20,000,000סה"כ 2013-2015

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה
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משרד התיירות
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

37090102
סבסוד ריבית 

להלוואות לענף 
המלונאות

201313,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201415,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201513,963,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 41,963,000סה"כ 2013-2015

הוצאות פיתוח אחרות
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

83060313
גופים במשבר — 

החזר אשראי חברת 
תעש

201322,949,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201423,893,000 ₪0 ₪0 ₪

201522,249,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 69,091,000סה"כ 2013-2015

83040142
השקעות שונות — 

פרוייקטים בשלטון 
מקומי

201313,229,000 ₪0 ₪0 ₪

6
201413,354,000 ₪0 ₪0 ₪

201512,338,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 38,921,000סה"כ 2013-2015

הוצאות שונות
מספר 
סעיף 

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

13010542
הוצאות שונות — 

OECD-הצטרפות ל

201356,600,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201458,600,000 ₪0 ₪0 ₪

20154,100,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 119,300,000סה"כ 2013-2015

13011001
שיפוי רשויות 

מקומיות

201355,708,000 ₪0 ₪0 ₪

8
201433,100,000 ₪0 ₪0 ₪

201532,935,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 121,743,000סה"כ 2013-2015
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המשרד לאזרחים ותיקים
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

4520218
רזרבה לפעולות 

המשרד

20133,346,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20145,246,000 ₪0 ₪0 ₪

20154,850,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 13,442,000סה"כ 2013-2015

משרד החינוך
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

20220473
אחזקת המשרד 

רזרבה לדיור

20135,758,000 ₪0 ₪0 ₪

22
20148,758,000 ₪0 ₪0 ₪

20400331
20158,758,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 23,274,000סה"כ 2013-2015

משרד המדע
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

19400204

מחקר תשתיתי — 

עתודה להקמת 

תשתיות מדעיות

201311,416,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201411,081,000 ₪0 ₪0 ₪

20159,015,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 31,512,000סה"כ 2013-2015

משרד ראש הממשלה
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

4520131
חברי הממשלה — 

רזרבה לקניות

201350,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201450,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201529,950,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 129,950,000סה"כ 2013-2015

משרד השיכון
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

עתודה לעמלות42030103

201332,000,000 ₪0 ₪0 ₪

7
201432,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201518,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 82,000,000סה"כ 2013-2015
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70040117
רזרבה לסיכום 

תקציבי

201370,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201480,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201539,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 189,000,000סה"כ 2013-2015

משרד התחבורה
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

79530199

פיתוח משרדי — 

רזרבה לפיתוח 

משרדי

20133,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20143,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201511,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 17,000,000סה"כ 2013-2015

40500109
רזרבה לעבודה 

בלתי צמיתה

20131,350,000 ₪0 ₪0 ₪

5
20141,364,000 ₪0 ₪0 ₪

20151,364,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 4,078,000סה"כ 2013-2015

בחירות ומימון מפלגות
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

14100102
רזרבה למימון 

מפלגות

201326,873,000 ₪0 ₪0 ₪

7
201417,480,000 ₪0 ₪0 ₪

201538,374,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 82,727,000סה"כ 2013-2015

גמלאות ופיצויים
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

12120109
הסדר קרנות פנסיה 

— רזרבה

2013500,000,000 ₪0 ₪0 ₪

9
2014500,000,000 ₪0 ₪0 ₪

20151,000,000 ₪0 ₪0 ₪

סה"כ 2013-2015
 ₪

1,003,000,0000 ₪0 ₪

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה
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דיור ממשלתי
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

51070199

רזרבה לבניית קריות 

ממשלה וקריות 

הלאום

20136,388,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20148,506,000 ₪0 ₪0 ₪

20153,639,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 18,533,000סה"כ 2013-2015

51080299
רזרבה לפעולות 

מרכזיות

20135,742,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201412,609,000 ₪0 ₪0 ₪

201518,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 36,351,000סה"כ 2013-2015

51070399

רזרבה לשיפוץ 

והנגשת משרדי 

ממשלה

201311,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201415,991,000 ₪0 ₪0 ₪

201510,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 36,991,000סה"כ 2013-2015

הוצאות מינהל מקרקעי ישראל
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

רזרבה לפינויים98220699

2013160,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
2014290,291,000 ₪0 ₪0 ₪

201528,341,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 478,632,000סה"כ 2013-2015

רזרבה לפיתוח98220599

2013195,679,000 ₪0 ₪0 ₪

6
2014346,265,000 ₪0 ₪0 ₪

201550,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 591,944,000סה"כ 2013-2015

98220199
רזרבה לתשלום 

פיצויים ורכישות

201335,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201435,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201537,192,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 107,192,000סה"כ 2013-2015

רזרבה לתכנון98220499

201330,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201450,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201530,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 110,000,000סה"כ 2013-2015
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98200199
רזרבה לפרישה 

לשינוי ארגוני

201335,790,000 ₪0 ₪0 ₪

5
201443,525,000 ₪0 ₪0 ₪

201520,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 99,315,000סה"כ 2013-2015

98210199
רזרבה לשמירה 

על קרקע

201315,000,000 ₪0 ₪0 ₪

7
201435,000,000 ₪0 ₪0 ₪

20159,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 59,000,000סה"כ 2013-2015

הוצאות פיתוח אחרות
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

83040132

השקעות שונות -

ייעודה להוצאות 

ביטחון

2013182,830,000 ₪0 ₪0 ₪

6
2014186,137,000 ₪0 ₪0 ₪

201557,069,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 426,036,000סה"כ 2013-2015

83070101

מימון תכניות הבראה 

— עתודה להחלטות 

מותנות

2013381,310,000 ₪0 ₪0 ₪

10
2014383,310,000 ₪0 ₪0 ₪

2015124,600,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 889,220,000סה"כ 2013-2015

83070104

מימון תכניות 

הבראה — עתודה 

להתייקרויות חומרי 

גלם

2013332,987,000 ₪0 ₪0 ₪

4
2014396,931,000 ₪0 ₪0 ₪

201578,700,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 808,618,000סה"כ 2013-2015

הוצאות שונות
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

13013015

רזרבה לפעולות 

מיוחדות — עתודה 

לחירום

2013266,046,000 ₪0 ₪0 ₪

4
2014266,046,000 ₪0 ₪0 ₪

201555,300,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 587,392,000סה"כ 2013-2015

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה
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13010520
הוצאות שונות — 

עתודה לתביעות

2013305,431,000 ₪0 ₪0 ₪

5
2014295,431,000 ₪0 ₪0 ₪

201521,900,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 622,762,000סה"כ 2013-2015

13010522
רזרבה ליישום מס 

הכנסה שלילי

2013937,561,000 ₪0 ₪0 ₪

4
2014987,561,000 ₪0 ₪0 ₪

2015982,623,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 2,907,745,000סה"כ 2013-2015

13010553
עתודה לפעילויות 

בלתי צפויות

2013150,000,000 ₪0 ₪0 ₪

5
2014130,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201547,600,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 327,600,000סה"כ 2013-2015

13010539
עתודה לפעולות 

בתחום התיירות

20138,302,000 ₪0 ₪0 ₪

3
20148,385,000 ₪0 ₪0 ₪

20158,343,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 25,030,000סה"כ 2013-2015

משפטים ובתי משפט
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

עתודה לפיתוח53100150

201361,445,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201465,000,000 ₪0 ₪0 ₪

201510,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 136,445,000סה"כ 2013-2015

רשויות מקומיות
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

18110146
רזרבה למימון 

איחודים

201330,477,000 ₪0 ₪0 ₪

11
201430,100,000 ₪0 ₪0 ₪

201590,000,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 150,577,000סה"כ 2013-2015

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה



ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

58

CECI

רשויות פיקוח
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

54130113

רשות הטבע והגנים 

— עתודה לתכנית רב 

שנתית

201310,000,000 ₪0 ₪0 ₪

3
201410,000,000 ₪0 ₪0 ₪

20155,853,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 25,853,000סה"כ 2013-2015

54320102
רזרבה לאיגוד ערים 

כנרת

201318,223,000 ₪0 ₪0 ₪

8
201418,869,000 ₪0 ₪0 ₪

20152,671,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 39,763,000סה"כ 2013-2015

תמיכות בענפי המשק
מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם הסעיף
תקציב לאחר 

שינויים
ניצול בפועל 

סה"כ שנים של 
הסטה מלאה

38300103

עתודה להתאמת 

תקציבי פרוייקטים 

במו"פ

201330,037,000 ₪0 ₪0 ₪

4
201456,991,000 ₪0 ₪0 ₪

201520,541,000 ₪0 ₪0 ₪

₪ ₪0 ₪0 107,569,000סה"כ 2013-2015
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משרד הביטחון

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם סעיף
תקציב לאחר 

שינויים
חריגת תקציבניצול בפועל 

ב 
צי

ק
ת

מ
ע 

צו
בי

ז 
חו

א
ים

וי
ינ

ש
ר 

אח
ל

ת 
נו

ש
ר 

ספ
מ

צף 
בר

ה 
יג

חר

15010223
אחזקת 

מבנים

2013294,880,000 ₪294,880,000 ₪1,861,211,000 ₪1,566,331,000 ₪631%

8
2014301,088,000 ₪301,088,000 ₪1,840,404,000 ₪1,539,316,000 ₪611%

20151,812,906,000 ₪1,812,906,000 ₪1,942,133,000 ₪129,227,000 ₪107%

2013-20152,408,874,000 ₪2,408,874,000 ₪5,643,748,000 ₪3,234,874,000 ₪234%

15010216
 גמלאות 

 משרד 
הביטחון

2013340,517,000 ₪340,517,000 ₪615,817,000 ₪275,300,000 ₪181%

8
2014203,481,000 ₪203,481,000 ₪680,713,000 ₪477,232,000 ₪335%

2015679,700,000 ₪679,700,000 ₪711,991,000 ₪32,291,000 ₪105%

2013-20151,223,698,000 ₪1,223,698,000 ₪2,008,521,000 ₪784,823,000 ₪164%

15010213
מענקי 
פרישה 

לגמלאים

2013224,955,000 ₪224,955,000 ₪327,715,000 ₪102,760,000 ₪146%

4
2014272,401,000 ₪272,401,000 ₪336,894,000 ₪64,493,000 ₪124%

2015327,715,000 ₪327,715,000 ₪403,723,000 ₪76,008,000 ₪123%

2013-2015825,071,000 ₪825,071,000 ₪1,068,332,000 ₪243,261,000 ₪129%

15010222
עבודות 

בינוי

2013660,255,000 ₪660,255,000 ₪1,391,480,000 ₪731,225,000 ₪211%

7
2014674,155,000 ₪674,155,000 ₪1,059,694,000 ₪385,539,000 ₪157%

20151,526,919,000 ₪1,526,919,000 ₪1,476,240,000 ₪-50,679,000 ₪97%

2013-20152,861,329,000 ₪2,861,329,000 ₪3,927,414,000 ₪1,066,085,000 ₪137%

15010243
הוצאות 

חשמל

2013408,905,000 ₪408,905,000 ₪647,407,000 ₪238,502,000 ₪158%

4
2014417,513,000 ₪417,513,000 ₪573,950,000 ₪156,437,000 ₪137%

2015496,511,000 ₪496,511,000 ₪508,890,000 ₪12,379,000 ₪102%

2013-20151,322,929,000 ₪1,322,929,000 ₪1,730,247,000 ₪407,318,000 ₪131%
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CECI

בתי חולים ממשלתיים

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם סעיף
תקציב לאחר 

שינויים
חריגת תקציבניצול בפועל 

ב 
צי

ק
ת

מ
ע 

צו
בי

ז 
חו

א
ים

וי
ינ

ש
ר 

אח
ל

ת 
נו

ש
ר 

ספ
מ

צף 
בר

ה 
יג

חר

94010110

מרכז רפואי 
ע"ש שיבא 

 — 
תורנויות 

רופאים

201333,895,000 ₪53,002,000 ₪57,056,000 ₪4,054,000 ₪108%

12
201435,381,000 ₪60,101,000 ₪66,323,000 ₪6,222,000 ₪110%

201569,229,000 ₪41,975,000 ₪73,728,000 ₪31,753,000 ₪176%

2013-2015138,505,000 ₪155,078,000 ₪197,107,000 ₪42,029,000 ₪127%

94040114

בי"ח ע"ש 
 וולפסון — 

חודשי 
עבודה

201324,337,000 ₪21,865,000 ₪38,903,000 ₪17,038,000 ₪178%

6
201425,404,000 ₪25,254,000 ₪33,679,000 ₪8,425,000 ₪133%

201535,749,000 ₪34,772,000 ₪36,764,000 ₪1,992,000 ₪106%

2013-201585,490,000 ₪81,891,000 ₪109,346,000 ₪27,455,000 ₪134%

94030110
בי"ח נהריה 

— תורנות 
רופאים

201329,999,000 ₪28,297,000 ₪45,576,000 ₪17,279,000 ₪161%

5
201431,315,000 ₪31,652,000 ₪51,813,000 ₪20,161,000 ₪164%

201554,305,000 ₪19,463,000 ₪58,759,000 ₪39,296,000 ₪302%

2013-2015115,619,000 ₪79,412,000 ₪156,148,000 ₪76,736,000 ₪197%

94070111

מרכז רפואי 
ע"ש ברזילי 

— כוננות 
רופאים

201339,827,000 ₪36,423,000 ₪45,364,000 ₪8,941,000 ₪125%

4
201441,574,000 ₪40,735,000 ₪51,257,000 ₪10,522,000 ₪126%

201552,567,000 ₪35,806,000 ₪55,133,000 ₪19,327,000 ₪154%

2013-2015133,968,000 ₪112,964,000 ₪151,754,000 ₪38,790,000 ₪134%

94040202

בי"ח ע"ש 
וולפסון 
— החזר 

הוצאות רכב

20134,297,000 ₪4,297,000 ₪5,823,000 ₪1,526,000 ₪136%

8
20144,424,000 ₪4,578,000 ₪6,087,000 ₪1,509,000 ₪133%

20153,395,000 ₪3,510,000 ₪5,793,000 ₪2,283,000 ₪165%

2013-201512,116,000 ₪12,385,000 ₪17,703,000 ₪5,318,000 ₪143%
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פרק ד׳ סעיפים בניצול יתר

הוצאות מינהל מקרקעי ישראל

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם סעיף
תקציב לאחר 

שינויים
חריגת תקציבניצול בפועל 

ב 
צי

ק
ת

מ
ע 

צו
בי

ז 
חו

א
ים

וי
ינ

ש
ר 

אח
ל

ת 
נו

ש
ר 

ספ
מ

צף 
בר

ה 
יג

חר

98230101

העברות 
לבעלים — 

 הלוואות 
רשות 

הפיתוח

2013641,000,000 ₪416,000,000 ₪597,499,000 ₪181,499,000 ₪144%

3
2014641,000,000 ₪641,000,000 ₪834,208,000 ₪193,208,000 ₪130%

2015300,000,000 ₪300,000,000 ₪2,185,397,000 ₪1,885,397,000 ₪728%

2013-20151,582,000,000 ₪1,357,000,000 ₪3,617,104,000 ₪2,260,104,000 ₪267%

98230103
 העברות 

לקרן קיימת 
לישראל 

2013690,000,000 ₪990,000,000 ₪1,004,871,000 ₪14,871,000 ₪102%

11
2014690,000,000 ₪690,000,000 ₪878,124,000 ₪188,124,000 ₪127%

20151,072,000,000 ₪1,072,000,000 ₪1,377,228,000 ₪305,228,000 ₪128%

2013-20152,452,000,000 ₪2,752,000,000 ₪3,260,223,000 ₪508,223,000 ₪118%

98220704

הנחות 
בקרקע — 
הקצאות 

ביישובים 
חקלאיים

201350,000,000 ₪50,000,000 ₪58,950,000 ₪8,950,000 ₪118%

4
201440,000,000 ₪60,662,000 ₪83,133,000 ₪22,471,000 ₪137%

201532,000,000 ₪40,000,000 ₪48,863,000 ₪8,863,000 ₪122%

2013-2015122,000,000 ₪150,662,000 ₪190,946,000 ₪40,284,000 ₪127%

הכנסת

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם סעיף
תקציב לאחר 

שינויים
חריגת תקציבניצול בפועל 

ב 
צי

ק
ת

מ
ע 

צו
בי

ז 
חו

א
ים

וי
ינ

ש
ר 

אח
ל

ת 
נו

ש
ר 

ספ
מ

צף 
בר

ה 
יג

חר

2030402

הוצאות 
עובדי 

 הכנסת — 
עבודה בלתי 

צמיתה

201310,830,000 ₪10,830,000 ₪20,800,000 ₪9,970,000 ₪192%

5
201412,150,000 ₪12,150,000 ₪26,859,000 ₪14,709,000 ₪221%

201512,400,000 ₪12,400,000 ₪27,237,000 ₪14,837,000 ₪220%

2013-201535,380,000 ₪35,380,000 ₪74,896,000 ₪39,516,000 ₪212%

2030403

הוצאות 
עובדי 

 הכנסת — 
שעות 

נוספות

20133,200,000 ₪3,200,000 ₪5,464,000 ₪2,264,000 ₪171%

6
20143,200,000 ₪3,200,000 ₪5,771,000 ₪2,571,000 ₪180%

20153,200,000 ₪3,200,000 ₪5,764,000 ₪2,564,000 ₪180%

2013-20159,600,000 ₪9,600,000 ₪16,999,000 ₪7,399,000 ₪177%
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CECI

מפעלי משרד ראש הממשלה

מספר 
הסעיף

תקציב מקורישנהשם סעיף
תקציב לאחר 

שינויים
חריגת תקציבניצול בפועל 

ב 
צי

ק
ת

מ
ע 

צו
בי

ז 
חו

א
ים

וי
ינ

ש
ר 

אח
ל

ת 
נו

ש
ר 

ספ
מ

צף 
בר

ה 
יג

חר

89020116

פעילות 
לשכת 

 הפרסום — 
פרסום 

במערכות 
ממוכנות

201316,660,000 ₪16,660,000 ₪36,170,000 ₪19,510,000 ₪217%

3
201417,000,000 ₪17,000,000 ₪59,595,000 ₪42,595,000 ₪351%

201517,000,000 ₪17,000,000 ₪66,675,000 ₪49,675,000 ₪392%

2013-201550,660,000 ₪50,660,000 ₪162,440,000 ₪111,780,000 ₪321%

89020114

פעילות 
לשכת 

הפרסום 
— פרסום 
בטלוויזיה

201352,920,000 ₪52,920,000 ₪81,032,000 ₪28,112,000 ₪153%

4
201454,000,000 ₪54,000,000 ₪66,517,000 ₪12,517,000 ₪123%

201554,000,000 ₪54,000,000 ₪80,116,000 ₪26,116,000 ₪148%

2013-2015160,920,000 ₪160,920,000 ₪227,665,000 ₪66,745,000 ₪141%

89020111

פעילות 
לשכת 

הפרסום — 
תפעול

20139,752,000 ₪9,752,000 ₪11,350,000 ₪1,598,000 ₪116%

3
20149,951,000 ₪9,951,000 ₪12,522,000 ₪2,571,000 ₪126%

20159,951,000 ₪9,951,000 ₪12,237,000 ₪2,286,000 ₪123%

2013-201529,654,000 ₪29,654,000 ₪36,109,000 ₪6,455,000 ₪122%






	תוכן העניינים
	הקדמה
	מתודולוגיה ודברי הסבר
	פרקי הספר
	דגשים והערות בקריאת הספר
	פרק א': סעיפים בניצול נמוך
	משרד האוצר
	המשרד לביטחון פנים
	משרד הבריאות
	המשרד להגנת הסביבה
	משרד החוץ
	משרד החינוך
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר
	משרד הכלכלה
	משרד המדע והטכנולוגיה
	משרד המשפטים
	המשרד לפיתוח הנגב והגליל
	משרד הפנים
	המשרד לקליטת העלייה
	משרד ראש הממשלה
	משרד הרווחה והשירותים החברתיים
	משרד השיכון
	המשרד לשיתוף פעולה איזורי
	המשרד לשירותי דת
	משרד התיירות
	משרד התרבות והספורט
	משרד התשתיות הלאומיות
	הכנסת
	בתי חולים ממשלתיים
	גמלאות ופיצויים
	דיור ממשלתי
	הוצאות מינהל מקרקעי ישראל
	הוצאות פיתוח אחרות
	הוצאות שונות
	המטה לביטחון לאומי
	המרכז למיפוי ישראל
	רשויות פיקוח
	תגמולים לנכים

	פרק ב': רזרבות נסתרות
	משרד הבריאות
	המשרד להגנת הסביבה
	משרד החינוך
	משרד הכלכלה
	משרד הרווחה והשירותים החברתיים
	משרד השיכון
	משרד התיירות
	הוצאות פיתוח אחרות
	הוצאות שונות

	פרק ג': רזרבות עם הסטה מלאה
	המשרד לאזרחים ותיקים
	משרד החינוך
	משרד המדע
	משרד ראש הממשלה
	משרד השיכון
	משרד התחבורה
	בחירות ומימון מפלגות
	גמלאות ופיצויים
	דיור ממשלתי
	הוצאות מינהל מקרקעי ישראל
	הוצאות פיתוח אחרות
	הוצאות שונות
	משפטים ובתי משפט
	רשויות מקומיות
	רשויות פיקוח
	תמיכות בענפי המשק

	סעיפים בניצול יתר
	משרד הביטחון
	בתי חולים ממשלתיים
	הוצאות מינהל מקרקעי ישראל
	הכנסת
	מפעלי משרד ראש הממשלה


