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 וועדת הפנים והגנת הסביבה ל מוגש



 
   

 4 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מידע על  מסמך ב .ניקיוןהניתוח תקציב הקרן לשמירת ובו  והגנת הסביבה פניםת ועדת השקבמסמך זה מוגש ל

 ר המדינה.קה בדוח מבילעביקורת ה ציוןומקורות המימון שלה, ניתוח תקציבה ו הקרן

 1הקרן לשמירת ניקיון .1

 ילרקע כל .1.1

-ד"התשמ ,קיוןהניחוק שמירת הוקמה לפי להגנת הסביבה פועלת במסגרת המשרד שהקרן לשמירת הניקיון 

תקנות שמירת הניקיון )קרן השר להגנת הסביבה, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, התקין את . 1984

בכלל זה , ולרכז אמצעים כספיים לשמירה על הסביבהכדי  הוקמה הקרן. 1986-לשמירת הניקיון(, התשמ"ו

, מניעת שילוט לא חוקי, געיםחזור, מניעת מפיטיפול בפסולת, מ ,קיון, מניעת השלכת פסולתישמירה על הנ

 .החופיםעל הגנה ו ,1991-מניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג

בפרויקטים סביבתיים. ובאיגודי ערים, ביחידות סביבתיות תומכת ברשויות מקומיות, לשמירת הניקיון הקרן 

פרויקטים מגוונים כגון מבצעי לקבלת תמיכה ב שהיא מפרסמת הרשויות פונות לקרן באמצעות קולות קוראים

פעולות חינוכיות וניקיון; פרויקטים לשמירת טבע; שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הכלל 

 .לצורכי הסביבה וכדומהלהגברת המודעות 

 מקורות מימון הקרן .1.2

 2:לןהלט רפוכמ ,ן ש"חמיליו 253-הכנסות הקרן כהיו  2011בשנת 

  .חוק לשמירת הניקיון, התשמ"דל 2נכנס לתוקפו תיקון מס'  2002ביולי  1-בהכנסות מהיטל הטמנה-

היטל על הטמנת פסולת במטמנות ברחבי הארץ, וההכנסות מנותבות לחשבון נפרד בקרן  שתלפיו מוו, 1984

ן מיליו 1.8.4-, לעומת כן ש"חמיליו 231.4-טמנה כהו ההכנסות מהיטל ההי 2011לשמירת הניקיון. בשנת 

מנוהלות בחשבון נפרד ומשמשות לפיתוח, ייעול ועידוד ההכנסות מהיטל ההטמנה  2010.3בשנת  ש"ח

לעשות שימוש בהכנסות מהיטל  רמותשיש לציין פוגעת בסביבה. ה ת פסולת,פתרונות חלופיים להטמנ

; 2009ביולי  1ימה לפני יהטמנה גם למטרות נוספות )שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתה

 ,( אם נותרה יתרה בקרןועוד במפגעי אסבסט; פעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות הסביבה טיפול

 הסתכמו ההכנסות מההיטל 2011בשנת  4ההכנסות באותה שנה.כלל מ %.2הוצאות לא יעלו על הובלבד ש

 .ן ש"חמיליו 231-בכ

 ן ביצוע צווי ניקוי וקנסות )ה( לחוק, גביית הוצאות בגי10בהתאם לסעיף  שתהמו יטל ניקיוןכנסות מהה

 .ן ש"חמיליו 21-בכ 2011הכנסות אלה הסתכמו בשנת  .מהליכים פליליים

 הסתכמו  2011בשנת  .1991-הכנסות מכספים שמתקבלים בהתאם לחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ג

  .ן ש"חמיליו 0.4-הכנסות אלה בכ

  

                                                 

 .2012באוגוסט  2, כניסה: הקרן לשמירת הניקיוןאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה,   1
 .2011בדצמבר  11דוחות כספיים ליום , הניקיון לשמירת הקרן   2
 .8, ביאור שם  3
, כתב תמיר אגמון, יולי ניתוח יעילות מנגנון הקרן לשיקום קרקעות מזוהמותהרחבה ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,    4

2012. 

http://www.environment.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=keren_nikayon&enZone=keren_nikayon


 
   

 4 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 ניתוח תקציב הקרן .2

 .2012–2010ניקיון בשנים הת יתרות הפתיחה של הקרן לשמירת וצגולהלן מש 1טבלה ב

 5ש"ח(אלפי ב) 2012–2010 ניםניקיון בשה: יתרות הפתיחה של הקרן לשמירת 1טבלה 

 אלפי ש"ח נתון

  305,619 )א( 2010יתרת פתיחה 

  184,742 )ב( 2010הכנסות 

  53,836- )ג( 2010הוצאות 

  436,525 )א(+)ב(+)ג(=)ד( 2011יתרת פתיחה 

  252,958 )ה( 2011הכנסות 

  135,047- )ו( 2011הוצאות 

  554,436 )ז(=)ד(+)ה(+)ו( 2012יתרת פתיחה 

מיליון ש"ח בתחילת שנת  4.4..-לכ 2010בתחילת שנת ש"ח מיליון  3..10-מכ הלגדה חיתרת הפתיהטבלה לפי 

נוצרו בקרן עודפים בסך  2010. בשנת נתייםשבעודפים הנצברים בקרן בש"ח מיליון  248.8-של כ גידול ,2012

 ש"ח. אלפי  112.9-כנותרו עודפים בסך  2011ובשנת ש"ח, אלפי  110.9-כ

 .2011-ו 2010הוצאות הקרן בשנים  תורטומפלהלן ש 2טבלה ב

 6ש"ח(אלפי ב) 2011-ו 2010: פירוט הוצאות הקרן לשמירת הניקיון בשנים 2טבלה 

 שינוי 2011 2010 הוצאה
עור שי

 נויהשי

 1%. .2,20  6,549 4,344 נלוותהוצאות שכר ו

 124% 41,231  52,936 11,173 תפעול וייעוץ

 912% 19,132  21,439 2,077 הסברה ויחסי ציבור

 21% 98.,22  53,368 30,770 תמיכות

 -82% -4,831  752 5,613 כלליותהוצאות הנהלה ו

 102% 144  3 141- מימון

 151% 81,211  135,047           53,836          הוצאותהכל  סך

שהם  ן ש"ח,מיליו 81.2-בכ 2011לשנת  2010 תשנבין  ניקיוןהההוצאות של הקרן לשמירת גדלו טבלה לפי ה

הוצאות ההסברה ויחסי הציבור גדלו ו, 124%שהם   ן ש"ח,מיליו 41.8-הוצאות התפעול והייעוץ גדלו בכ .1.1%

 .82%ן ש"ח, שהם מיליו 4.9-בכו פחתכלליות ההוצאות הנהלה וההוצאות ה; 912%שהם  ש"ח,ן מיליו 19.4-בכ

היטל ת ההכנסות וההוצאות של אחד ממקורות ההכנסה של הקרן לשמירת הניקיון: ורטומפלהלן ש 1טבלה ב

 .2011-ו 2010, בשנים טמנההה

                                                 

 .2011 בדצמבר 11 ליום כספיים דוחות ,הקרן לשמירת הניקיון  5
 שם.  6



 
   

 4 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 

 7(ש"חאלפי ב) 2011-ו 2010: ההכנסות וההוצאות מהיטל ההטמנה בשנים 3טבלה 

 שינוי שיעור ה שינוי 2011 2010 נתון

 46.1% 32,983  231,391  158,408 :הכנסות

 3.2%  91.5% 85.7% שיעור מכלל הכנסות הקרן

       :הוצאות

 140.2% 23,384  45,723  19,039 תמיכות ברשויות מקומיות

 1,818.2% 3,812.  59,907  3,090 פעולות מקצועיות

 -100% -1,128    -                   1,328 במשרד החינוךהשתתפות 

 1,212.4% 1,122  1,436  109 תמיכה במיזמים

 100% 1,2.1  1,751   נלוותהוצאות שכר ו

 100% 18 18   החזר הוצאות רכב

 100% 31 61   שעות נוספות

 362.1% 85,330  108,896  23,566 וצאותהסך ה

 84.2%  80.6% 43.8% הקרןשיעור מכלל הוצאות 

 -9.2% -12,343  122,495  134,842 עודף

ההוצאות גדלו באותן ואילו , 43.1%-בכ 2011לשנת  2010 תהטמנה גדלו בין שנהההכנסות מהיטל טבלה לפי ה

( ובתמיכה ברשויות 1,818.2%-כגידול בבפעולות מקצועיות )היה הגידול העיקרי בהוצאות . 132.1%-שנים בכ

, אולם עדיין הקרן 9.2%-כ שלצמצום , ן ש"חמיליו 12.1-בכבשנים אלו פחתו העודפים (. 140.2%-מקומיות )כ

טבלה לעיל בוהעודפים הנצברים ממשיכים לגדול )ראו  ,טמנההאינה עושה שימוש במלוא ההכנסות מהיטל ה

1 .) 

עקב , 2011בשנת  %..91-ל 2010בשנת  2%..8-ל במקצת: מגדשיעור ההכנסות מהיטל הטמנה בשנים אלה 

עצמו באותן את שיעור ההוצאות בגין היטל ההטמנה כמעט הכפיל  .עלייה הדרגתית בגובה ההיטל מדי שנה

 .2011בשנת  80.3%-ל 2010בשנת  41.8%-שנים: מ

צוברת עודפים היא חל גידול מהיר בניצול תקציב הקרן, אולם עדיין  2011בשנת שללמוד אפשר מנתונים אלו 

פרסמה הקרן  2011סוף שנת שבטמנה. יש לציין המהיטל ה הגדלות והולכותומתקשה להוציא את ההכנסות 

מיליון ש"ח  230-כניות בסכום כולל של כותומיליון ש"ח,  100-קולות קוראים למיזמים בסכום כולל של כ

  8בשנים הקרובות.יושמו אושרו וינם ומא

  

                                                 

 .2011 בדצמבר 11 ליום כספיים דוחות ,הקרן לשמירת הניקיון   7
 .2, עמוד 2011סיכום פעילות הקרן לשמירת הניקיון לשנת המשרד להגנת הסביבה,    8
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 מבקר המדינהביקורת על פעילות הקרן בדוח  .3

על המשרד להגנת הסביבה עלו כמה נקודות הקשורות לפעילות הקרן לשמירת  2002בדוח מבקר המדינה לשנת 

 9:עיקרן הניקיון, להלן

  מדובר  הכנסת באיחורבשנים האחרונות הוגשה הצעת התקציב של הקרן לאישור ועדת הכלכלה של(

ודאות אצל הגורמים שאמורים -הדבר גורם לאילפי החוק לוועדת הכלכלה(. המוגש בחשבון הפיקדון, 

 לבצע את הפעולות הממומנות בכספי הקרן. 

  ה שהתקבלו, אלהקרן הקצתה לפעולות הממומנות מכספי חוק הפיקדון סכומים קטנים בהרבה מהנהלת

לעיל, הקרן  2ף יכאמור בניתוח בסעסכומים גדולים שלא נוצלו למטרות שלהן יועדו.  ידיהוכך הצטברו ב

 טמנה. האת העודפים הנוצרים מההכנסות הגדלות והולכות מהיטל המנצלת  ינהא עדיין

                                                 

, 2008, מאי 123, עמ' , המשרד להגנת הסביבה2003ולחשבונות שנת הכספים  2002ב, לשנת 8.דוח שנתי משרד מבקר המדינה,    9
 באתר האינטרנט. 

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=514&id=190&contentid=&parentcid=undefined&sw=1024&hw=698

