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7. תקציב בשנה הנוכחית (2006)

משרד החינוך התרבות והספורט (הנתונים מעודכנים לדצמבר 2006)

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

תקציב רגיל 

55,935רשות העתיקות192109

400,393מנהל תרבות193103

6,382חינוך גופני בבתי הספר193202

35,102פעולות בספורט193704

27,012תמיכות בספורט193705

2,672פעולות לשכת הדובר202102

22,694פעולות החשב202103

1,656פרסי ישראל202104

140,768מיכון202105

9,890מחקרים וסטטיסטיקה202107

10,812קשרי חוץ202108

9,671אגף החינוך הדתי202111

244פעולות ויוזמות במערכת החינוך202112

11הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לענייני עזבונות202114

8,047פעולות הסברה באירועים ממלכתיים202115

376,883עובדי משרד202201

13,969השתלמות והדרכה202203

160,857אחזקת המשרד202204

80,469ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך202206

134,152תנאי שרות202301

39,756פעולות מיוחדות למורים202302

27,615תמריצים למורים202303

828,813מוסדות להכשרת מורים202305

24,131הלוואות מותנות לתלמידי סמינרים202306

17,145מרכזים פדגוגיים202307

98,826השתלמות מורים וגננות202308

8,303קורסים וימי עיון לעובדי הוראה בכירים 202309
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

682,326קרנות ומענקי השתלמות202310

23,838תכניות לקידום החינוך  למיעוטים202401

127,854שירותי חינוך ורווחה202402

19,963מענק ירושלים הבירה202404

103,177הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202405

27פעולות בחינוך הדרוזי202406

207,170שירות פסיכולוגי 202408

21,048חינוך יהודי בתפוצות202409

16,080תמיכות מיוחדות202410

118,011כח עזר פדגוגי202411

135,897מתנס"ים202412

218,888חינוך לא פורמאלי202414

112,476חינוך מבוגרים202416

34,380תוכניות ויוזמות202417

19,624חינוך לדמוקרטיה ויהדות202418

19,922חיזוק חיפה והצפון202419

5,592פעילות בחינוך קדם יסודי202505

1,575,449גני חובה202510

828,438גני טרום חובה202511

99,337שירותי חינוך ורווחה202602

81,056הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202605

770,488שירותי עזר במערכת  החינוך    202609

85,208יישום ניסוי במערכת החינוך202610

3,959,597שעות תקן-חינוך יסודי202611

2,686,830חינוך מיוחד202612

11,377ילדים מחוננים202615

399,525יישום חוק יום לימודים ארוך ולימודי העשרה 202619

5,231שירותי חינוך ורווחה202702

1,395,398שעות תקן חט"ב202703

434,352שירותי עזר בחט"ב202704

101,952הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות202705
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

86,746חינוך טכנולוגי ומדעי202706

15,919תלמידים בפנימיות ומרכזי נוער202708

4,430,394שכר לימוד על יסודי ותמיכה בבתי ספר   202709

266,870אגף הבחינות202710

52,644מלגות ומענקים לתלמידים202711

42,798קידום ועידוד החינוך העל יסודי והעל תיכוני202712

5,785תמיכה בנוער מחונן  בחינוך העי"ס    202715

6,166פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי  202716

3,512פעולות החינוך העצמאי202909

271,932חינוך מוכר אחר202910

14,953ישובים נתמכים203003

2,373ייעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך203004

466,334הסעת תלמידים203005

18,546הסעות מורים לבתי ספר203006

19,698מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער203011

160,895שיפוצים והצטיידות בבי"ס203015

2,173מוסדות להשכלה203120

115,829תרבות יהודית203122

2,930חינוך גופני בבתיה"ס203202

447,560תמיכה בכוללים203804

95,519תמיכה ומענקים למוסדות תורה203811

19,704תמיכה ומענקים למוסדות תורה203812

22,539תמיכה בישיבות הסדר203815

114,025הבטחת הכנסת מינימום לאברכי כוללים203821

23,528,563סה"כ תקציב רגיל 

תקציב פיתוח 

458,224בניית כיתות לימוד600210

22,494תשתיות היקפיות למבני חינוך  600215

6,976מענקים להצטיידות600301

73,307חידוש מבנים במערכת החינוך    600601

4,149פיתוח מכללות להכשרת מורים   600701
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

26,512רזרבה ליישום מסקנות כח המשימה הלאומי600901

591,662סה"כ תקציב פיתוח 

24,120,225                סכום כולל

הערה: התקציב הינו תקציב נטו.

מקור הנתונים: חשב בכיר, משרד החינוך התרבות והספורט, הופק מדוחות בח"ן

תקציבי יחידות סמך

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער (הנתונים מעודכנים לדצמבר 2006)

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

תקציב רגיל

49,215עובדי אגף202801

1,459שירותים מרכזים202802

18,050אמרכלות202803

456,329אחזקת תלמידים בפנימיות202804

87,318שיעורי עזר ביסודי202805

336,474חינוך והוראה - שכר מורים202806

73,872תמיכה בבתי ספר202808

41,989חינוך ימי תמיכה202809

291יוזמות ופעולות מיוחדות202816

50,715הוראת החקלאות ומקצועות 202817

8,747מרכזי נוער ובתי"ס202818

46,387שעורי עזר ופעולות טפוח202819

736,308שכר לימוד על יסודי202820

14,415בתי ספר חקלאים203007

5,578שיפוץ מבני חינוך203013

1,927,147סה"כ תקציב רגיל 
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מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

תקציב פיתוח

6,437בניית כיתות לימוד600210

4,933חידוש מבנים במערכת החינוך600601

11,370סה"כ תקציב פיתוח 

1,938,517              סכום כולל

מקור הנתונים: המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

הטלוויזיה החינוכית הישראלית (הנתונים מעודכנים לנובמבר 2006)

מספר 
תוכנית

תקציב  2006    שם תוכנית
(באלפי שקלים)

תקציב רגיל 

48,100כוח אדם203301

20,800הפקות עצמיות203302

26,800הוצאות שידור203303

11,400הנהלה וכלליות203304

107,100סה"כ תקציב רגיל 

תקציב פיתוח 

15,400הצטיידות ורכש (פיתוח)203009

15,400סה"כ תקציב פיתוח 

122,500              סכום כולל

מקור הנתונים: אגף לתכנון כלכלי, הטלוויזיה החינוכית הישראלית
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חינוך עצמאי (הנתונים מעודכנים לדצמבר 2006)

מספר 
תוכנית

שם תוכנית
תקציב  2006    
(באלפי שקלים)

תקציב רגיל

659,677חינוך עצמאי202908

135,801פעולות החינוך העצמאי202909

795,478סה"כ תקציב 

מקור הנתונים: חשבות החינוך העצמאי


