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ולבאכ ומיתמק ועצהמ 


2014 תשל םייפסכה תוחודה יות תיצמת 

 )ח"שיבאלפ(

2
 
3,183 :ימוקוא-יוצוס וגירד 
11,301 :בית משקי פרסמ 

2013 2014 2013 2014
 
8,216 9,892
 ותוטפש תבויותחייה 5,157 7,092
 

801 971
 
5,222 5,383
 

17,215 17,015
 ותצבוקמת תרוק 17,215 17,015 

5,742 2,655 

1,738 4,557 

 יבצבתק צטברמ ודףע יבצבתק צטברמ עוןרג
 ילרגה

 ר"בתב טוםמייז יםפדוע

30,653 32,290 30,653 32,290 
================= ================= 

 ועציב ועציב יבצקת

.2 

2.1 

% 2013  % 2014 2014 

24% 15,956 38% 25,832 16,473 

42% 28,141 45% 30,734 29,113 

18% 12,052 17% 11,579 11,579 

12% 8,026 

4% 2,479 1% 638 53 

100% 66,654 100% 68,783 57,218 
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ======== 

ועציב ועציב  יבצקת
% 2013 % 2014 2014 

41% 27,452 45% 29,492 28,848 

18% 12,066 22% 14,321 11,534 

1% 456 1% 500 320 

16% 10,596 2% 1,155 1,165 

8% 5,407 6% 4,081 3,477 

16% 11,045 17% 10,952 11,512 

1% 523 8% 5,195 362 

100% 67,545 100% 65,696 57,218 
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ======== 

(891) 3,087 
======= =============== 

 :יםבשתוה פרסמ

 זןאמ

תבויותחייה יםסכ 

 וטףש ושכר
 ותשקעה
 ותחרוא תוחיפתרוק תרוק סויכיל ותשקעה
 ותחרוא ותצבוקמת

 ילרגה
 ר"בתב פיסו עוןרג
 טוםמייזתעוורג

 ר"בתב

 גילרה התקציב וית

 ותסהכ

 תמיוצע ותסהכ
 שלהממ דירשמ
 יכלל קמע
 זוןאיל מלוה/קמע
 צטברמעוןרגתהקטלקמע
 םידחמיו יםקעמ
 םידעמיו יםקעמ

 ותצאוה

 שכרוותורשכמ
 ותולפע
 מוןמי
 תלוומ עוןרפ
 )מוןמי למעט( ותיכלל

 ותומותר תפויותתשה
 תמיועפחד
 צטברמןעורג תטקלה קעמ

 שהה )עוןרג( ודףע

 תלוומ מסעו

 שהה וףבס עוןרפלתלוומ ומסע
2013 2014 

12,617 11,471 
======= ======== 

1 

2.2 

.3 



   

  

  

  

      

      

    

      

  

    

      
  

    

      

      

     
   

      

  

  

  

 
 

  

  

    

      

                                

  

   

 

     

          

     
   

.4 

 ולבאכ ומיתמק ועצהמ

 2014 תשל םייפסכה תוחודה יות תיצמת

 )ח"שיבאלפ(

 גילר בלתי תקציב וית

 יםמולשת יםלובקת

 שהה ילתחלת 
35,806 31,926 שהה ילתחלת
 דוחה תשב 
5,609 11,906 דוחה תשב
 רוגסש םיטקרוייפ 
(8,026) רוגסש םיטקרוייפ
 שהה וףלס רהתי 
41,415 35,806 שהה וףלס רהתי

 ר"בתב טו מיז עוןרג ר"בתב טו מיז ודףע

 יםמ- םיוחייב גביה וחד והאר- םיוחייב גביה וחד

 שהה ילתחלת ובח יתרת 
5,091 7,188 שהה ילתחלת ובח יתרת
 שההבחיו
 תוש יםרוטפו ותחה

13,780 24,672
 
(4,774) (4,600)
 

 שההבחיו
 תוש יםרוטפו ותחה

 ימחל ותובחו יםקפוסמ ותובח 
(3,671) קהמחיל ותובחו יםקפוסמ ותובח
 25,163 12,523 ביהגל סך

7,432 18,355 

5,091 6,808 

5,091 5,012 

10,182 11,820 

 ביהגל סך
 דוחה תשב ביהג דוחה תשב ביהג

 שהה וףלס ובח יתרת שהה וףלס ובח יתרת
 ימחל ותובחו יםקפוסמ ותובח קהמחיל ותובחו יםקפוסמ ותובח

וללכ שה וףלס ותיתר כ"סה
 וללכ שה וףלס ותיתר כ"סה
 קהמחיל ותובחו יםקפוסמ ותובח

 ותובחו יםקפוסמ ותובח
 קהמחיל

 וחדה בשת גביה חסי וחדה בשת גביה חסי

 יםרוגיפל
 טו,תישהבלחיו

12% 79% 

127% 66% 

59% 73% 

 יםרוגיפל
 טו,תישהבלחיו

 ביהגל לסך

 שכר ותויעל וחד

 ביהגל לסך

 תיש צעוממ שכר כח צבתמ
 רהשמל ועלבפ ועלבפ שכר ותצאוה צעתוממ דםא

 ךחיו
 רווחה
 םיירבכ ותחרוא ליפיצמוי
 יםרחא ותחרוא ליפיצמוי
 םיחרב
פםירסיו 

 66 ופסט תוי על וססמב צגומה

(*) 2013 2014 2013 2014 2014 

132 141 16,784 18,548 131 

152 159 1,540 1,830 11 

437 458 1,881 1,968 4 

130 121 4,531 4,173 34 

968 759 871 820 1 

144 155 1,845 2,153 14 

144 150 27,452 29,492 197 
======== ================== ================= 

2013 2014 2013 2014
 
33,300 37,544
 
12,270 8,428
 
(8,026)
 
37,544 45,972
 

================= =================
 
1,738 4,557
 

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

2013 2014 2013 2014
 
699 296 

68 49 

(400) (345) 
367
 

71
 

296
 
1,173 1,571
 

1,469 1,571
 

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

19%
 

19%
 

*
 זו שהב צעתוממ ותשרמ צבתמי''עפ שבוחמ  2013תשב רהשמל צעוממ שכר 

 םפיה משרד ידי על ושרא ותהרש תקציב

2 

.5 

.6 


