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פי חוקי סביבה שונים ומנהל את הכספים בקרנות המשרד גובה הכנסות על 
 :מיוחדות

 (  אין הכנסות שוטפות)קרן צער בעלי חיים •

 יםלמניעת זיהום קרן •

 הניקיוןקרן •

 

 קרנות ייעודיות



כלל הקרנות –עקרונות הניהול והשקיפות לציבור   
מספר ישיבות הנהלה   שם הקרן

 בשנה

פרסום פרוטוקולים   משתתפים

 לציבור

 דוחות

 נציגי משרד 3 ישיבות 6לפחות  לשמירת הניקיון הקרן

 מקומי נציגי שלטון 2

 נציגי אוצר 2

דיווחים חצי שנתיים   באופן שוטף מבוצע

לוועדת הפנים ופרסום  

לציבור באתר  

 המשרד האינטרנט של

 נציגי המשרד 2 ישיבות 3לפחות  הקרן למניעת זיהום ים

 נציג שלטון מקומי 1

נציג רשות הטבע   1

 הגנים

 נציג משרד התחבורה 1

 נציג אוצר2

להנחיית   בהתאם

יפורסם החל  , ל"המנכ

 ואילך 2017 2מרבעון 

דיווח שנתי לוועדת  

הפנים ופרסום לציבור  

באתר האינטרנט של 

 המשרד  

 נציגי המשרד 2 ישיבות 3לפחות  קרן צער בעלי חיים

 נציגי ציבור   2

 נציג משרד החקלאות 1

 נציג אוצר2

 

להנחיית   בהתאם

יפורסם החל  , ל"המנכ

 ואילך 2017 2מרבעון 

דיווח שנתי לוועדת  

החינוך ופרסום לציבור  

באתר האינטרנט של 

כולל רשימת  )המשרד 

 (גופים נתמכים

 



 מטרות –חשבון הטמנה 
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הקמה וייעול אמצעים  , פיתוח: מטרות עיקריות•
מתקני  , תשתיות אצירה)חלופיים להטמנת פסולת 

 (עידוד המחזור, (מחזור והשבה)מתקני טיפול , מיון

,  טיפול במפגעי אסבסט: (35%עד )מטרות משניות •
סיוע  , חינוך והסברה, שיקום אתרי פסולת ישנים

 לרשויות מוחלשות

  



תקציב רב שנתי –חשבון הטמנה   

2.594 

3.461 

0.176 

 2016הכנסות עד סוף 

 2016הקצאות עד סוף 

 2016יתרה פנויה 

 ₪מליארד 

-חשבון הטמנה   
 תקציב רב שנתי
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 פירוט התקציב –חשבון הטמנה 
 ח"אלשבהסכומים 

 

 2016תשלומים עד סוף  2016הקצאות  הפרוייקטסך תקציב  פרויקט
הקצאות לשנים  /יתרת התחייבויות

 הבאות
 מספר רשויות נהנות

  53                                   280,259                          212,987               493,246         הפרדה במקור

 א ומרכז  "מחוז ת   PPP         432,000                          -                            432,000פרוייקט 

   153עד כה    380,000                            -                        380,000      380,000         מודל תמרוץ

מתקנים 23  344,046                          33,088                30,000        377,134         מתקני קצה  

  75                                   285,071                          15,651                99,000        300,722         סביבה שווה

  56                                   250,000                            -                        250,000      250,000         אשכולות/ פריפריה 

  7                                     2,670                              176,001             20,000        178,672         טיפול באסבסט

  232                                 38,411                            124,504             21,500        162,915         חינוך

  28                                   93,722                            16,247                35,000        109,968         פסולת בניין

    11,253                            55,384                5,000          66,637           הסברה

  17                                   39,068                            18,657                6,100          57,725           בדואים

 בתהליך ביטול     39,998                            2                          40,000           הקמת מרכז מחקר מפסולת למשאב

  38                                   23,418                            7,297                   30,715           סיוע לישובי הדרום

    28,164                            10,022                  38,185           בקרה

    24,157                            10,573                2,250          34,730           פרוייקטורים ויועצים

    2,272,236                        680,412             848,850      2,952,649       סך בינים

    213,204                          295,349             57,000        508,553         פרויקטים נוספים

 6   2,485,440 975,761 905,850 3,461,202 סכום כולל



 הפרויקטים העיקריים והרשויות הנהנות   -חשבון הטמנה 
 ח"באלשהסכומים 

 הפרדה במקור
 493,246  

14% 
 PPPפרוייקט 

 432,000  
12% 

 מודל תמרוץ
 380,000  

11% 

 מתקני קצה
 377,134  

11% 

 סביבה שווה
 300,722  

9% 

 פריפריה
 250,000  

7% 

 טיפול באסבסט
 178,672  

5% 

 חינוך
 162,915  

5% 

 פסולת בניין
 109,968  

3% 

 הסברה
 66,637  

2% 

 בדואים
 57,725  

2% 

הקמת מרכז 
מחקר מפסולת  

 למשאב
 40,000  

1% 

סיוע  
לישובי  
 הדרום

 30,715  
1% 

 בקרה
 38,185  

1% 

פרוייקטורים  
 ויועצים

 34,730  
1% 

 פרויקטים נוספים
508,553 

15% 

 ח"אלש 3,461,202 הכלסך 
 מספר רשויות נהנות פרויקט

 הפרדה במקור
                              

    53  

 א ומרכז  "מחוז ת  PPP פרוייקט

   153עד כה   מודל תמרוץ

 מתקני קצה
                              

מתקנים  23      

 סביבה שווה
                              

    75  

 אשכולות/ פריפריה 
                              

    56  

 טיפול באסבסט
                              

      7  

 חינוך
                              

  232  

 פסולת בניין
                              

    28  

   הסברה

 בדואים
                              

    17  

הקמת מרכז מחקר 

 מפסולת למשאב
 בתהליך ביטול   

 סיוע לישובי הדרום
                              

    38  
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 פרויקט

סך תקציב  

 2016הקצאות  הפרוייקט

תשלומים עד סוף 

2016 

הקצאות  /יתרת התחייבויות

 הערות לשנים הבאות

 עוטף עזה ועוד  , פיקוח, שקיות    88,829                                                55,515                            57,000                  144,345                     פרוייקטים שונים

    3,900                                                  139,590                            143,491                     2008-2009תמיכות 

    3,000                                                  33,000                              36,000                       ניקוי הקישון

    12,750                                                12,000                              24,750                       שיקום פארק אריאל שרון

    10,000                                                12,380                              22,380                       שכר

    12,998                                                8,760                                21,758                       מערכות מיחשוב תומכות

    21,000                                                  -                                      21,000                       שיקום אתר רתמים

    6,800                                                  13,200                              20,000                       פסולת חקלאית

    20,000                                                  -                                      20,000                       רזרבה

    9,197                                                  5,193                                14,390                       תמיכות שונות

    2,538                                                  11,619                              14,157                       סקרים ומחקרים

    10,500                                                  -                                      10,500                       ניקוי גדות נחלים באמצעות מיחזור

    7,103                                                  1,649                                8,752                         סבסוד קליטת חומר אורגני מופרד במקור

    1,637                                                  1,322                                2,959                         קומפסוטציה יישובית

    2,950                                                    -                                      2,950                         שיקום אתר פסולת מודיעין

      999                                    999                             שיקום אתר סעדון

    1                                                        121                                    122                             ל"נסיעות לחו

    213,204                                              295,349                          57,000                  508,553                     נוספים פרוייקטיםסך 
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 פרוט פרויקטים נוספים –הטמנה חשבון 
   ח"באלש



 שקף קרן למניעת זיהום ים

 :  מטרות 

 ;וחופיםזיהום מי ים למנוע •

 ;עליהםלסייע בניקוי חופים ובפיקוח •
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 קרן למניעת זיהום ים
   



 שקף קרן למניעת זיהום ים

 :  פעולות מרכזיות 
 –ממקורות ימיים מניעת זיהום •

 מסופים ונמלים, גז ונפט, דיג, ספנות

 –מניעת זיהום ממקורות יבשתיים •
 נחלים ואויר, ניקוז, הזרמות

 –מניעת הרס הסביבה החופית •
 הרס פיזי של החוף והמצוק, פסולת, בנייה
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 קרן למניעת זיהום ים
   



 שקף קרן למניעת זיהום ים
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 קרן למניעת זיהום ים
   

 : ח"במלשהכנסות והוצאות 

 

 



 שקף קרן למניעת זיהום ים
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 קרן למניעת זיהום ים
   

 (לא כולל עודפים לא מחויבים) ח"אלש 33,275:  2016תקציב 

 (₪באלפי )תקציב  נושא

 12,342.38 ( כללי)פעולות מקצועיות 

 9,732.30 חידוש ציוד ימי

 4,522.56 (21)מקומיות תמיכות ברשויות 

 6,188.00 כח אדם

 490.00 (תחנות וימחים-שכר דירה )תפעול 

 33,274.88 כ"סה



 שקף קרן צער בעלי חיים

 :מטרות

לארגונים למען בעלי חיים ולקידום  הדרכה וסיוע , הסברה, חינוך
 .מטרות החוק
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 קרן צער בעלי חיים
   



 שקף קרן צער בעלי חיים

 :פעולות מרכזיות

 .ח"תמיכה בארגונים למען בע

 .מכלאותתמיכה ברשויות מקומיות לשיפוץ או הקמה של 

 .פעילויות חינוך והסברה

 .הגברת המודעות לחוק בקרב גופי האכיפה

 .עידוד עיקורים וסירוסים

 .ח במצוקה"חילוץ והצלת בע
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 קרן צער בעלי חיים
   



 שקף קרן צער בעלי חיים
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 קרן צער בעלי חיים
   

 : (אוצר המדינה)סך התקציב 

 פעולות
4,331 
30% 

 הסגרתחנות 
3,103 
21% 

 עמותות  
4,580 
31% 

 בר-ח לחיות"בי
1,958 
13% 

 חינוך
740 
5% 

 ח"אלש 14,713: כ"סה

,  בר-ח לחיות"בי, פרסומים, חילוץ והצלה: פעולות
 חוות מזור ופעולות כלליות

 תחנות הסגר אזוריות ותמיכה ברשויות

 ח"תמיכה בעמותות למען בע

מתקציב קרן שטחים )בר -ח לחיות"תמיכה בבי
 (פתוחים

הרוחה החיה  "פרוייקט  -השתתפות במשרד החינוך 
 "שבחבורה

  5כ : מספר הרשויות הנהנות 

 רשויות


