
 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  1עמוד 

 )בש"ח(   2015 -שנה הנוכחית ה. תקציב 7

הם נתוני תקציב המשכי. ,שלהלן ,הנתונים המוצגים בפרק –    2015בהעדר אישור תקציב       

 משרד החינוך (2015למאי )הנתונים מעודכנים 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 149,068,000 עובדי מינ-שיא כח אדם 20400101

 203,430,000 פיקוח -שיא כוח אדם  20400102

 564,000 -עבודה בלתי צמיתה  20400103

 6,281,000 -עבודה בלתי צמיתה  20400104

 6,016,000 עובדי -שעות נוספות  20400105

 8,467,000 פיקוח -שעות נוספות  20400106

 7,527,000 העסקת סטודנטים 20400107

 1,031,000 שעות כוננות 20400108

 45,404,000 החזר הוצאות רכב 20400109

 15,736,000 שכר עידוד 20400110

 105,000 רכישת שירותים בחברת 20400111

 449,000 קניית שרותים 20400112

 993,000 מועצת ייצור 20400115

 10,536,000 מענק כספי חד פעמי 20400116

 1,880,000 הדרכה והשתלמות 20400117

 4,756,000 פעולות בשתוף עם ועד 20400118

 660,000 פעולות הממונה למעמד 20400121

 290,000 נסיעות לחו"ל 20400122

 195,000 מענקים לעובדים מצטיי 20400123

 2,116,000 ייעודה לכח אדם 20400124

 70,000 ייעודה לשעות נוספות 20400125

 246,000 ייעודה לרכב 20400126

 566,000 כנסים בינלאומיים ואי 20400201

 615,000 הכרה בתארים מחו"ל 20400202

 1,500,000 פעולות היורומד 20400204

 73,000 פעולות ופרסומי הועד 20400205

 1,319,000 באונסקו דמי חבר 20400206

 63,000 השתתפות נציגי המשרד 20400207

 1,479,000 בקרת קורסים המקנים 20400208

 97,000 זכויות התלמיד 20400209

 2,734,000 פיתוח המנהיגות החינו 20400210

 10,000,000 הפעלת מינהלת הטיולים 20400211

 6,279,000 הוצאות מטה ניהול עצמ 20400212

 1,500,000 פעולות אגף רישוי בקר 20400213

 1,705,000 פרסי ישראל 20400214

 773,000 השתתפות במשרד התרבות 20400215

 129,000 פעולות המינהל לכח אד 20400216

 6,400,000 הטמעה ובקרה של יישום 20400217

 682,000 ארגוני הורים 20400218

 14,124,000 קידום פרויקטים במערכ 20400219

 2,000,000 אישור ספרי לימוד 20400220

 4,527,000 יעוץ מקצועי לועדות 20400223

 102,000 חקירות ובקרה על הגבי 20400224

 772,000 בקרות על -בקרת התקן  20400225

 2,095,000- השתתפות משרד הכלכלה 20400226



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  2עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 233,000,000 העסקת עובדים בבחינות 20400227

 98,000,000 הוצאות אמרכליות 20400228

 773,000 רכישות ופעולות שונות 20400230

 745,000 פעולות חינוכיות 20400231

 970,000 פעולות האגף הבכיר לכ 20400232

 4,960,000 פעולות ופרוייקטים 20400233

 5,000,000 פעולות המדען הראשי 20400234

 3,134,000 השתתפות בלשכה המרכזי 20400235

 5,500,000 פעולות לשכת הדובר 20400236

 5,304,000 רכישות מרכז תוכניות 20400239

 14,490,000 עזרה ראשונה 20400240

 2,853,000 רכישות מנהלי מחוזות 20400241

 61,000,000 פעולות הרשות הארצית 20400242

 44,095,000 רשות הזכרון "יד ושם" 20400244

 1,446,000 קרן וולף 20400246

 328,000 המועצה להשכלה גבוהה 20400247

 43,745,000 הספרייה הלאומית 20400248

 1,500,000 פעולות אגף תכנון 20400251

 58,000 תפעול רמת הגולן 20400301

 8,622,000 רכישת שירותים לחישוב 20400302

 17,423,000 קנית שרותי חוץ 20400303

 387,000 פסקי דין ופיצו תשלום 20400305

 8,000,000 החזרי תמיכות עודפות 20400308

 153,000 ציוד עיבוד 20400310

 815,000 חיובי אוצר לעמלות 20400311

 9,535,000 הוצאות שמירה ובטחון 20400312

 1,055,000 פעולות לייעול המערכת 20400313

 566,000 רכישת ציוד עיבוד 20400314

 489,000 פירסומים חינוכיים 20400315

 8,154,000 תפעול ציוד וחמרים 20400317

 17,300,000 שרותי דאר, גניזה, 20400319

 5,191,000 הוצאות חשמל 20400320

 40,000,000 אחזקה, תפעול ואירגון 20400321

 45,323,000 השתתפות במנהל הדיור 20400322

 24,534,000 בטוח תלמידים ורכוש 20400323

 3,082,000 השתתפות במנהל הרכב 20400324

 4,593,000 דמי שימוש בדיור ממשל 20400325

 2,198,000 רכישות, השכרות -רכב  20400326

 9,422,000 שרותי תקשורת 20400327

 112,000 פרסום מכרזים בעיתונו 20400330

 8,758,000 רזרבה לדיור 20400331

 162,000,000 מחשוב ויישומישירותי  20400332

 10,000,000 חוות דע -ענן מיחשוב  20400334

 45,000 השתתפות במשרד האוצר 20400335

 135,908,000 גני ילדים חינוך מיוח 20410101

 2,331,169,000 שעות תקן במוסדות 20410102

 934,656,000 סל שעות שילוב 20410103

 23,611,000 סל שילוב בחטיבה עליו 20410104

 109,525,000 הארכת שנת הלימודים 20410105

 50,000,000 שירותים רפואיים 20410106

 190,203,000 שעות תקן במוסדות 20410107



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  3עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 41,753,000 שעות תקן במוסדות 20410108

 265,000 גמול ליווי טיולים 20410109

 18,783,000 הארכת שנת הלימודים 20410110

 4,781,000 הארכת שנת הלימודים 20410111

 6,565,000 שירותים רפואים 20410112

 37,746,000 שירותים נלווים 20410113

 88,000 קניית שירותים  עבור 20410114

 207,508,000 שעות תקן במוסדות 20410115

 265,000 גמול ליווי טיולים 20410116

 23,628,000 הארכת שנת הלימודים 20410117

 78,372,000 -שירותים נלווים פארא 20410118

 421,000 קניית שרותים עבור 20410119

 11,183,000 שרותים רפואיים 20410120

 35,412,000 מרכזי תמיכה אזוריים 20410121

 11,081,000 אחזקת מרכזי תמיכה 20410122

 611,697,000 סייעות טיפוליות 20410124

 14,434,000 סייעות טיפוליות בחינ 20410125

 135,852,000 ליווי הסעות בחינוך 20410126

 6,734,000 ציוד מיוחד לחינוך 20410127

 23,140,000 שעורי עזר לתלמידים 20410128

 30,000,000 סיוע לתלמידים מרותקי 20410129

 4,589,000 פעולות החינוך המיוחד 20410130

 1,199,000 לחברי ועדותתשלומים  20410131

 43,996,000 פעולות העשרה לתלמידי 20410132

 58,725,000 הזנה בחינוך המיוחד 20410133

 1,184,000 השתתפות במשרד הרווחה 20410134

 10,468,000 השתתפות במשרד הרווחה 20410135

 65,000,000 גידול טבעי 20410136

 3,033,954,000 שכר לימוד לגני טרום 20420101

 3,074,232,000 גננות עובדות מדינה 20420102

 403,738,000 השתתפות בשכר עוזרות 20420104

 9,168,000 שילוב ילדי גן בחינוך 20420105

 28,382,000 שילוב ילדי גן בחינוך 20420106

 24,276,000 הפעלת יום חינוך ארוך 20420107

 35,000,000 גידול טבעי 20420108

 7,535,289,000 שעות תקן ביסודי 20430101

 3,927,376,000 שעות תקן בחטיבת ביני 20430102

 107,125,000 שעות מילוי מקום 20430103

 268,106,000 שעות פעילות בית ספרי 20430104

 1,850,000 העסקת מורים עולים 20430105

 2,017,000- השתתפות משרד הקליטה 20430106

 2,587,000 שכר מורים בבתי ספר 20430111

 68,215,000 גידול טבעי 20430112

 166,716,000 רזרבה להתייקרויות שכ 20430113

 12,279,000 תכנית הבראה לרשת הגנ 20430201

 20,133,000 רזרבה להתייקרויות שכ 20430215

 157,598,000 שעות תקן יסודי וחטיב 20430401

 19,216,000 במוסדותסל שילוב  20430403

 1,127,000 גמול ליווי טיולים 20430404

 484,000 פעולות המחוז החרדי 20430405

 167,265,000 שעות תקן יסודי וחטיב 20430406



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  4עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 29,422,000 סל שילוב במוסדות 20430407

 1,467,000 גמול ליווי טיולים 20430408

 139,000 פעולות האגף לחינוך 20430409

 2,508,000 פעולות מינהלת הרישוי 20430410

 6,023,000 סל שילוב במוסדות הפט 20430502

 6,762,956,000 שכר לימוד לחטיבה עלי 20440101

 12,630,000 הפעלה ואחזקה של מרכז 20440102

 144,684,000 תמיכה בבתי ספר בפריפ 20440103

 4,883,000 העסקת מורים עולים 20440106

 28,216,000 תמיכה בלימודי יהדות 20440107

 1,717,000 גמול הנחיית עבודות ג 20440108

 21,274,000 קרנות השתלמות בעל 20440109

 6,694,000 שעות פרופסיונליות 20440110

 41,912,000 שיפוי בעלויות בגין 20440111

 5,115,000 שירותי היקף 20440113

 10,000,000 ומחקרקריות לחינוך  20440114

 32,620,000 השתתפות במשרד הביטחו 20440115

 65,000,000 גידול טבעי 20440116

 97,812,000 רזרבה להתייקרויות שכ 20440117

 11,251,000 תכנית החומש לקידום 20460102

 448,000 תכניות החומש לקידום 20460104

 1,179,000 תכנית החומש לקידום 20460105

 113,366,000 מלגות ומענקים לתלמיד 20460106

 24,366,000 תגבור שירותי החינוך 20460108

 5,631,000 אחזקת ילדי צד"ל 20460109

 27,000,000 תוכנית הישובים רווחה 20460110

 4,458,000 פעולות תרבות בשכונות 20460111

 4,614,000 פעילות ויוזמות בילדי 20460113

 5,488,000 מילגות-פרויקט חונכות 20460115

 3,242,000 פעולות רווחה במגזרי 20460116

 10,820,000 שיפור הישגים בכיתות 20460118

 11,418,000 שיקום שכונות 20460119

 61,812,000 מועדוניות משפחתיות 20460121

 23,200,000 הנחיה, הדרכה, השמה 20460123

 55,000,000 מעקב אחרי ביקור סדיר 20460124

 102,889,000 שכר לימוד למסגרות נו 20460125

 29,811,000 שכר לימוד למסגרות נו 20460126

 7,700,000 תגבור שירותי החינוך 20460128

 400,000 פעולות בחינוך הדרוזי 20460129

 330,000 מילגות לתלמידים דרוז 20460130

 5,328,000 תוכנית החומש למגזר 20460131

 2,695,000 תוכנית החומש למגזר 20460132

 2,821,000 פעולות ויוזמות בקליט 20460133

 2,000,000 פעולות ויוזמות בקליט 20460134

 11,600,000 קליטת עולים יוצאי 20460135

 5,255,000 סל תלמיד עולה מאתיופ 20460136

 5,255,000- השתתפות משרד הקליטה 20460137

 20,205,000 העבר -תלמיד עולה סל  20460138

 40,364,000 ע -שעורי עזר לעולים  20460139

 1,375,000 אולפן לעולים בחינוך 20460140

 61,487,000 רזרבה לשכר 20460141



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  5עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 117,000 ציוד ומכשירים לחינוך 20460201

 354,000 רכישות לאירועי ספורט 20460202

 750,000 תחרויות וכנסי  ספורט 20460203

 200,000 חוגי ספורט ולימוד שח 20460204

 125,000 ציוד ימי 20460205

 103,000 העברה -חינוך ימי  20460206

 94,000 תשדירי ספורט 20460207

 5,581,000 חינוך יהודי בתפוצות 20460209

 9,568,000 מענק ירושלים לחינוך 20460210

 2,078,000 פעולות האגף הבכיר 20460211

 217,000 לימודי הסביבה 20460212

 4,794,000 העצמה רוחנית בחינוך 20460213

 1,302,000 תמיכות מינהל החינוך 20460214

 2,734,000 רכישות מינהל החינוך 20460215

 2,054,000 פה-חוגים לתורה שבעל 20460216

 2,994,000 רבנים במוסדות חינוך 20460217

 1,386,000 כיתות וחוגים תורניים 20460218

 842,000 פרויקט התנדבות 20460220

 14,187,000 שעות תגבור בגרות 20460221

 4,000,000 שעות רב ופעילות בלתי 20460222

 10,000,000 תכנית בחירת הורים 20460223

 2,500,000 תכנית בחירת הורים 20460224

 962,000 יוזמות פדגוגיות 20460225

 1,323,000 פעולות גף ניסויים 20460226

 1,872,000 מרכזי הדרכה לתלמידים 20460227

 129,000- השתתפות הכנסת בהדרכת 20460228

 19,507,000 פעולות ופרויקטים 20460229

 28,375,000 שיפור הישגי בגרות 20460231

 4,255,000 פעולות בחינוך 20460232

 7,250,000 ספריות בבתי ספר 20460233

 25,982,000 התכנית להשאלת ספרי 20460235

 594,000 חודש לימודים נוסף בג 20460236

 21,516,000 פעולות ויוזמות במערכ 20460237

 2,114,000 תמיכה בתיכונים חרדיי 20460239

 12,000,000 הקצבות לחינוך ותרבות 20460241

 16,000,000 פרויקט עתידים לעידוד 20460242

 9,728,000 חינ -תוכנית חפציב"ה  20460245

 48,226,000 מיזמים משותפים במערכ 20460246

 2,074,000 יוזמות ופרוייקטים 20460247

 7,550,000 הדרכה לזהירות בדרכים 20460248

 32,500,000 הפעלת  שעות לזהירות 20460249

 15,452,000- השתתפות הרשות הלאומי 20460250

 296,000- השתתפות הכנסת 20460251

 4,951,000 פעולות האגף לחינוך 20460253

 3,340,000 פעולות -יד בן צבי  20460254

 307,000 פעולות האגף למדעי 20460255

 7,901,000 פעולות בנושא תרבות 20460256

 3,000,000 הקצבות במדעי הרוח 20460257

 3,059,000 פעולות המטה לחינוך 20460258

 12,087,000 הוראת השפות 20460259

 133,000 פעולות האגף לאמנויות 20460260



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  6עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 200,000 הקצבות למקצועות 20460261

 1,342,000 -מרחבים מוזיקליים  20460262

 5,537,000 פעולות אגף מורשת 20460263

 3,000,000 הקצבות ללימוד מקצועו 20460264

 4,500,000 פעולות המזכירות 20460265

 800,000 הקצבות לשיח ושיג 20460266

 250,000 חינוך יהודי בתפוצות 20460267

 1,813,000 חינוך פיננסי 20460268

 1,926,000 פעילויות בנושא שוויו 20460269

 1,880,000 מפתח שגרירי הל"ב 20460270

 12,000,000 פעולות האגף לחינוך 20460271

 176,000,000 החופשבתי הספר של  20460272

 176,032,000 הפעלת שעות הוראה 20460273

 354,000- השתתפות הכנסת בהדרכת 20460275

 1,424,000 יוזמות מנהלי מחוזות 20460276

 245,580,000 אחזקת תחנות פסיכולוג 20460301

 320,000 מלחמה בסמים 20460302

 11,633,000 שיפור עבודת אנשי מקצ 20460306

 4,000,000 הכשרה ותגמול של רכזי 20460307

 9,884,000 ועדות התאמה לליקויי 20460308

 416,000 טיפול בפגיעות מיניות 20460309

 1,073,000 השתתפות במשרד הבריאו 20460310

 246,000 הרשות לחילופי נוער 20460401

 51,000 תנועות נוער עולמיות 20460402

 48,950,000 צבאיותמכינות קדם  20460403

 32,111,000- השתתפות משרד הביטחון 20460404

 102,909,000 החברה למתנ"סים 20460405

 942,000 מפגשים בין תלמידים 20460406

 475,000 מדרשות שילוב 20460407

 24,564,000 מתנדבים לשנת שירות 20460408

 5,699,000 הפעלת קבוצת מחנכים 20460409

 516,000 פעילות התנדבותית למע 20460410

 486,000 הפעלת מתנדבים במערכת 20460411

 475,000 מורשת כוחות המגן 20460412

 9,753,000 תכנית המסע הישראלי 20460413

 66,806,000 מדריכי של"ח )שדה, 20460414

 493,000 תמיכות מוזאונים לשוא 20460415

 18,705,000 תכנית נוער בוחר ערך 20460416

 79,434,000 תמיכה בתנועות נוער 20460418

 4,075,000 פעולות עם נוער בסיכו 20460419

 19,653,000 תמיכה בארגוני נוער 20460420

 1,694,000 המסע לפולין 20460421

 1,576,000 העברה -קידום נוער  20460422

 6,447,000 תמיכה במוסדות ציבור 20460423

 2,753,000 מכינות אופק לנוער 20460424

 3,408,000 תמיכה באכסניות חינוכ 20460425

 5,987,000 קידום מנהיגות צעירה 20460426

 13,000,000 חוק הנוער 20460428

 22,681,000 פעולות מינהל חברה 20460429

 198,000 סיורים -יד בן צבי  20460430

 3,079,000 שעות לימוד לבתי ספר 20460431



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  7עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 17,202,000 פעולות של"ח )שדה, 20460432

 87,000 חוגי סיור 20460433

 5,000,000 תעודת בגרות חברתית 20460434

 5,633,000 תמיכה במוזיאונים 20460435

 39,415,000 סל תרבות 20460436

 12,612,000 סיוע וטיפוח בפנימיות 20460438

 958,000 תוכניות פנאי לנכים 20460439

 8,184,000 השתתפות במכינות קדם 20460440

 7,884,000 תמיכה במדריכים 20460442

 1,013,000 תמיכה במרכז למחקר 20460443

 5,751,000 השתתפות במשרד לבטחון 20460502

 251,724,000 הזנה במערכת החינוך 20460503

 22,084,000 מסגרות לימודיות נוספ 20460505

 162,461,000 מסגרות לימודיות נוספ 20460506

 47,968,000 מסגרות לימודיות נוספ 20460507

 109,713,000 הזנה בתכנית מסגרות 20460508

 97,014,000 תכנית פנימיות יום 20460511

 5,008,000 מעורבות סטודנטים 20460513

 30,660,000 התאמת מערכת החינוך 20460601

 20,000,000 הסכמ - תכנית המיחשוב 20460603

 535,000 העברה -תכנית המחשוב  20460604

 3,872,000 תכניות מדערום וצפומד 20460605

 1,717,000- השתתפות משרד הביטחון 20460606

 8,058,000 -הצטיידות מעבדות  20460607

 65,811,000 פרויקטים של המינהל ל 20460608

 6,700,000 תחרויות ואולימפיאדות 20460609

 18,308,000 תמיכה ברשתות החינוך 20460611

 12,111,000 שילוב תלמידים בתעשיה 20460612

 1,850,000 נוער שוחר מדע 20460613

 5,971,000 פרוייקט ניסויי טו"ב 20460614

 17,221,000 טכנולוג-פעילות מדעית 20460615

 30,000,000 שילוב תלמידי חטיבה 20460616

 1,720,000 תוכנית חלוץ בחינוך 20460618

 22,017,000 תוכנות תשתית למערכת 20460620

 10,140,000 תוכנית לימודים לחינו 20460622

 38,000 פעולות אגף מדעים 20460623

 1,543,000 הקצבות להוראת המדעים 20460624

 3,000,000 פעולות לקידום מצוינו 20460625

 10,000,000 הקצבות לקידום מצוינו 20460626

 275,000 תמיכה במעבדות 20460627

 2,286,000 התנסות מדעית וטכנולו 20460628

 1,261,000 העב -הצטיידות מדעים  20460629

 93,841,000 רזרבה לשכר מורים 20460630

 2,173,000 טיפול בילדים מצטייני 20460701

 8,500,000 טיפול בילדים מחוננים 20460703

 684,000 יוזמות חינוכיות 20460704

 406,000 מרכזי העשרה למחוננים 20460705

 859,000 פעולות עם תלמידים 20460706

 5,777,000 נוער מחונן בחינוך 20460707

 3,500,000 תכנית אקדמיה למצטיינ 20460708

 63,975,000 שכר מורים באולפנים 20460802



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  8עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 10,430,000- משרד הקליטההשתתפות  20460803

 5,823,000 פעולות האגף לחינוך 20460805

 773,000- השתתפות משרד הביטחון 20460806

 3,370,000 פעולות חינוך מבוגרים 20460807

 300,000- השתתפות משרד ראש 20460808

 99,000 תמיכה במוסדות לחינוך 20460809

 18,440,000 מנהלי מרכזים פדגוגים 20470101

 5,406,000 הכשרה ופיתוח תכניות 20470102

 268,939,000 שעות הדרכה 20470103

 1,282,000 -מרכזים פדגוגים  20470104

 1,373,000 העברה -מרכזי פיסג"ה  20470105

 119,409,000 השתלמויות עובדי הורא 20470106

 625,828,000 שכר מורים בסמינרים 20470108

 13,857,000 הכשרת מורים חרדים 20470109

 30,080,000 שכר -אימוני הוראה  20470110

 113,416,000 שכר מורים בסמינרים 20470111

 77,332,000 השלמת שכר לימוד 20470112

 25,000,000 השתתפות בהוצאות מנהל 20470113

 374,000 הוצאות מינהליות 20470114

 16,702,000 המכון למנהיגות בית 20470115

 412,000 הכשרת מורים בחינוך 20470116

 36,097,000 התמחות וכניסה להוראה 20470117

 59,657,000 רזרבה להתייקרויות שכ 20470118

 47,041,000 קרן השתלמות לעובדי 20470201

 135,951,000 מענקי השתלמות ולימוד 20470202

 25,576,000 השתתפות בשכר דירה, 20470203

 5,844,000 שכר דירה למורים בדוא 20470204

 5,364,000 השתתפות בדמי רישום 20470205

 1,864,000 פעולות השתלמות של 20470206

 177,000 תכנית לפיתוח מנהלי 20470207

 15,782,000 הלוואות מותנות לתלמי 20470208

 44,301,000 השתתפות בפעולות ועד 20470209

 7,346,000 שאינם עובד שי למורים 20470210

 4,198,000 שיפוץ חדרי מורים 20470211

 9,846,000 דמי שתיה במוסדות חינ 20470212

 403,000 ספריות השאלה למורים 20470213

 35,834,000 השתתפות בדמי חבר 20470214

 27,469,000 קרן לקידום מקצועי 20470215

 10,967,000 השתתפות בקרן רווחה 20470216

 2,601,000 פעולות עם עובדי הורא 20470217

 15,412,000 הוצאות הגנה משפטית 20470218

 494,000 השתתפות במשרד הבריאו 20480102

 7,395,000 השתתתפות בשמירת מוסד 20480103

 26,540,000 פעולות אבטחה וציוד 20480104

 21,262,000 קציני ביטחון ברשויות 20480105

 558,000 השתתפות במשרד לבטחון 20480106

 2,191,000 פעולות לשעת חרום 20480107

 1,716,000 השתתפות במשרד לבטחון 20480108

 104,252,000 מורות מתנדבות 20480109

 5,924,000 דיור הכשרה והשתלמויו 20480110

 25,487,000 מורים ומורות בצה"ל 20480111



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  9עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 6,966,000 תגבור שירותי חינוך 20480113

 14,381,000 המגזר הבדואי בפזורה 20480114

 90,187,000 -אגרת שרותים נוספים  20480115

 847,381,000 שירותי היקף ביסודי 20480116

 425,427,000 שרותי היקף בחטיבות 20480117

 745,000 תמיכה ברשויות מרוחקו 20480118

 25,000,000 גידול טבעי 20480119

 992,091,000 הסעות בחינוך הרשמי 20480201

 13,514,000 הסעות בחינוך המוכר 20480202

 26,877,000 רכישת אוטובוסים למוע 20480203

 4,189,000 ועדת הסעות מרכזית 20480205

 15,000,000 גידול טבעי 20480206

 8,885,000 שכר דירה לחדרי לימוד 20480301

 2,209,000 פעולות המינהל לפיתוח 20480302

 2,481,000 הצטידות במחוזות 20480304

 75,000,000 שיפוצים בבתי ספר 20480305

 3,365,000 חימום בתי ספר 20480306

 65,000 מענקים לפיתוח 20480307

 753,000 מענקים לשיפוצים במוס 20480308

 477,000 מענקים לשיפוצים 20480309

 10,905,000 מענקים לשיפוצים 20480310

 659,000 רזרבה לפיתוח ושיפוצי 20480311

 14,831,000 תמיכה בשיעורי תורה 20490101

 624,000 תרבות יהודית רכישות 20490102

 34,000 התחדשות יהודית 20490103

 1,080,000 תרבות יהודית 20490104

 1,509,000 -מפעלי לימוד בסיסי  20490105

 698,000 פרסומים פעולות ורכיש 20490107

 5,914,000 מרכזים להעמקת החינוך 20490109

 6,876,000 מדרשות ליהדות וללימו 20490110

 486,000 רזרבה להתיקרויות שכר 20510101

 337,175,000 רזרבה להתייקרויות 20510102

 27,160,000 רזרבה לעמידה במגבלה 20510201

 44,764,470 מנהלהשתתפות בתקציב  21100101

 3,059,260 השתתפות בלשכה המרכזי 21100102

 7,672,470,463 השתתפות בתקציב המוסד 21110101

 50,000,000 השתתפות בתקציב הפיתו 21110102

 33,936,000 תכנית מרכזי המצוינות 21110103

 42,546,000 תכנית תל"מ 21110104

 201,193,956 רזרבה לסיכום רב שנתי 21110107

 22,615,225 השתתפות במשרדים 21110109

 174,400,000 מרכז הסיוע לסטודנטים 21110201

 35,000,000 מכינות קדם אקדמיות 21110202

 400,135,000 הקרן הלאומית למדע 21110301

 305,000,000 השתתפות בתכנית המו"פ 21110302

 ESRF 4,600,000דמי חבר  21110303

 12,100,000 האקדמיה הלאומית למדע 21110304

 267,336,778 רזרבה להתייקרויות 21120101

 74,000,000 התכנית הלאומית לילדי 23103896

 443,981,000 בינוי גני ילדים לגיל 60021009

 285,760,000 בנייה חדשה של כיתות 60021010



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  10עמוד 

 שם תקנה  מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 123,357,000 בנייה חדשה של כיתות 60021011

 154,255,000 בנייה חדשה של כיתות 60021012

 12,284,000 בנייה חדשה של כיתות 60021013

 40,943,000 בנייה חדשה של גני 60021014

 8,416,000 חיזוק מבנים לרעידות 60021016

 10,592,000 מענקים לתכנון מבני ח 60021020

 997,000 מפקד מבני חינוך בהתא 60021022

 4,414,000 הפקעת קרקעות במזרח 60021051

 30,895,000 תשתיות היקפיות למבני 60021501

 19,432,000 מענקים להצטידות כיתו 60030101

 74,441,000 מענקים לחידוש מבנים 60060101

 15,203,000 פיתוח תשתיות בבתי ספ 60060102

 16,005,000 פיתוח בתי ספר 60060105

 40,080,000 לרעידותחיזוק מבנים  60060106

 10,330,000 נגישות פרטנית למוסדו 60060107

 45,193,000 פיתוח תשתיות בבתי ספ 60060108

 44,605,000 התאמות נגשות  למוסדו 60060109

 2,648,000 פרוייקטים לעיצוב חזו 60060110

 942,000 התאמות ושינויים 60060112

 47,189,000 רזרבה לעמידה ביעד 60080101

 52,076,478,152   סה"כ

 
 החינוך משרד ,וחשבונות כספים בכיר אגף : הנתונים מקור

מוסדות תורניים  -משרד החינוך (2015 ליוני)הנתונים מעודכנים  

 שם תקנה מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 413,884,000 תמיכה במוסדות תורניים 20490202

 7,486,000 גרעין חינוכי לאומי 20490203

 2,777,000 פעולות האגף למוסדות תורניים 20490204

 411,000 גופי תיאום וקשר 20490205

 424,558,000  סה"כ

 

 תורניים מוסדות בכיר אגף ותחשב הנתונים: מקור

עצמאיהחינוך מרכז ה (2014 למאי)הנתונים מעודכנים  

 שם תקנה מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 55,466,000 שילוב ילדים בחינוך 20430203

 3,865,000 תפעול 20430204

 10,647,000 שכר עובדים 20430205

 832,002,000 שכר עובדי הוראה 20430208

 121,200,000 שכר גמלאים 20430209

 24,860,000 הסעות מורים 20430210

 70,000,000- מת"מ -השתתפות מש' החינוך  20430212

 70,000,000 הוצאות מת"מ 20430213

 181,000 קליטת עליה בחינוך 20430214



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  11עמוד 

 שם תקנה מספר תקנה

תקציב המשכי   

 2015תשלומים  

 154,340,000 תמיכה וליווי טיולים 20430501

 1,202,561,000  סה"כ

 
 עצמאי לחינוך המרכז חשבת : הנתונים מקור

( 2015למאי )הנתונים מעודכנים  מעיין החינוך התורני 

   2015תקציב המשכי  שם תקנה מספר תקנה

 32,921,000 רזרבה להתייקרויות שכר 20430301

 6,504,000 שכר, מטה ומינהלה במעיין החינוך 20430302

 414,964,000 שעות הוראה מעין החינוך התורני 20430303

 10,971,000 פעולות מעין החינוך התורני 20430304

 19,840,000 הסעות מורים ותלמידים 20430305

 1,500,000- הכנסות מרשויות מקומיות מכירות 20430306

 2,436,000 תמיכה בתלמודי תורה 20430307

 70,000,000 פעולות מיוחדות במעין החינוך פט 20430308

 70,000,000- השתתפות משרד החינוך בשרותי ע 20430309

 2,000,000- הכנסות משכר דירה, מכירות, מרכ 20430310

 100,000- הכנסות מהסעות וספקים 20430311

 20,462,000 שלוב ילדים בחינוך הרגיל במעין ה 20430313

 504,498,000  סה"כ

 
 התורני החינוך מעיין חשבות : הנתונים מקור

 תקציבי יחידות סמך

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער (2015לפברואר )הנתונים מעודכנים  

 שם תקנה מס' תקנה

תקציב תשלומים  נטו 

2015  

 30,384,000 שיא כח אדם 20450101

 17,009,000 בתי ספר -שיא כוח אדם  20450102

 2,742,000 עבודה בלתי צמיתה 20450103

 9,552,000 בתי -עבודה בלתי צמיתה  20450104

 799,000 שעות נוספות 20450105

 487,000 בתי ספר -שעות נוספות  20450106

 450,000 העסקת סטודנטים 20450107

 5,163,000 החזר הוצאות רכב 20450108

 2,321,000 שכר עידוד 20450109

 1,157,000 קניית שירותי כח אדם 20450111

 321,000 פעולות בשיתוף עם ועד 20450113

 847,000 פעולות מטה ייעוץ 20450201

 5,609,000 תפעול ואחזקה 20450202

 71,000 הוצאות חשמל 20450203

 981,000 השתתפות במנהל הרכב 20450204

 5,571,000 השתתפות במנהל הדיור 20450205

 2,852,000 שירותי מחשוב ורכישת 20450207

 2,344,000 דמי שימוש בדיור ממשלתי 20450208

 388,926,000 שעות תקן בחינוך הרגיל 20450303



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  12עמוד 

 שם תקנה מס' תקנה

תקציב תשלומים  נטו 

2015  

 75,203,000 שעות תקן בחינוך המיוחד 20450304

 14,703,000 השתתפות המשרד הראשי 20450306

 561,000 דמי שתיה לעובדי הוראה 20450307

 7,794,000 אגרת שירותים נוספים 20450308

 13,411,000 קליטת תלמידים עולים 20450309

 4,319,000 גמול ליווי טיולים 20450310

 25,257,000 רזרבה להתייקרויות בשכר 20450311

 92,899,000- השתתפות משרד החינוך 20450401

 65,312,000 הוראה, שכר מורים ומינהל 20450402

 14,256,000 הוצאות בית הספר 20450403

 13,104,000 הוצאות פנימיה וכפר 20450405

 228,000 אחזקת המשק החקלאי 20450407

 12,892,000 השתתפות המשרד הראשי 20450501

 39,689,000 אחזקת תלמידי נעלה 20450502

 250,579,000 אחזקת תלמידים ישראליים 20450504

 2,983,000 קציני ביקור בפנימיות 20450505

 24,893,000 אחזקת תלמידים טיפוליים 20450506

 16,603,000 עובדים סוציאלים 20450507

 1,989,000 בפעולותהשתתפות  20450508

 609,000 השתתפות ושיפוצים בחברות 20450509

 86,074,000 בתי ספר מודרכים 20450510

 2,336,000 פעולות חינוך והדרכה 20450511

 4,167,000 הפעלת הנוער לחינוך 20450512

 56,777,000 תמיכה במסגרות חינוך 20450513

 171,576,000 אחזקת תלמידים ופעולות 20450514

 1,440,000 פרוייקטים חינוכיים 20450515

 1,651,000 פעולות בפנימיות 20450516

 9,198,000 הפעלת מנהלת "נעל"ה" 20450517

 40,958,000 הוצאות שמירה ובטחון 20450522

 4,961,000 בטיחות במוסדות 20450523

 4,000,000 הסעות תלמידי פנימיה 20450524

 1,426,000 השתתפות המשרד הראשי 20450525

 3,263,000 העברת בתי ספר ממשלתיים 20450526

 42,149,000 הקצבות -בתי ספר ימיים  20450528

 4,685,000 השתתפות המשרד הראשי 20450601

 5,311,000 עובדי מינהל 20450602

 64,537,000 סל תלמיד בחטיבות 20450603

 2,050,000 סל תלמיד עולה 20450606

 825,000 סל קליטה לתלמידים 20450607

 825,000- השתתפות משרד הקליטה 20450608

 58,130,000 השתתפות המשרד הראשי 20450701

 1,154,808,000 שכר לימוד לחטיבה 20450702

 1,194,000 רכב מנהלים בבתי ספר על 20450703

 54,795,000 תמיכה בבתי ספר 20450704

 9,172,000 תמריצים למורים 20450707

 9,431,000 העסקת מורים בחוזים 20450710

 6,997,000 שיפוי בעלויות בגין 20450711

 1,676,000 העסקת מורים עולים 20450712

 634,000 השתתפות המשרד הראשי 20450713

 39,402,000 שעורי עזר לילדי עולים 20450714

 437,000 שעורי עזר לנכים 20450715



 2015י דוח שנת –משרד החינוך

 13מתוך  13עמוד 

 שם תקנה מס' תקנה

תקציב תשלומים  נטו 

2015  

 4,243,000 מורים מנחים שכר מורים 20450801

 429,000 השתתפות המשרד הראשי 20450802

 257,000 פעולות נוער 20450803

 190,000 עידוד יוזמות פדגוגיות 20450804

 306,000 הכשרת מורים ומדריכים 20450805

 12,418,000 מענקי השתלמות למורים 20450806

 1,370,000 טכנולוגימחשוב חינוך  20450807

 1,823,000 חממות, חקלאות בבתי ספר 20450808

 1,300,000- השתתפות המשרד לבטחון 20450809

 5,367,000 פעולות לקידום המשק 20450810

 1,842,000 קידום המשק החקלאי 20450811

 1,236,000 הוראת המקצועות 20450812

 9,778,000 פעולות ויוזמות 20450813

 907,000 הקצבות המשרד הראשי 20450814

 1,096,000 פעולות טיפוח ושיעורי 20450815

 1,732,000 השתתפות במתנסים במועצות 20450816

 4,085,000 מענקים לשיפוצים בכפרי 20450901

 167,000 מענקים לשיפוצים 20450906

 3,996,000 בניית כיתות לימוד 60021003

 5,557,000 במערכת החינוך חידוש מבנים 60030104

 2,867,806,000  סה"כ

 
 הנוער ועליית התיישבותי לחינוך המינהל : הנתונים מקור

הישראלית הטלוויזיה החינוכית  

   2015ימסרו לאחר אישור תקציב שנת  2015נתונים לגבי תקציב שנת . 
 

 הישראלית החינוכית הטלוויזיה כלכלי, לתכנון אגף : הנתונים מקור

 
 

 
 
 
 

    נספח

 2015 -תקציב השנה הנוכחית  
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