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דוח רואי החשבון המבקרים לחשב הכללי של ממשלת ישראל
על הדוחות הכספיים של הקרן לשמירת הניקיון

בדצמבר  31לימים ") הקרן"–להלן (הקרן לשמירת הניקיון ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של 
ו ואת הדוחות על הביצוע הכספי והדוחות על השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימ 2019 -ו 2020

אחריותנו היא לחוות דעה על . ר והחשב של הקרן"דוחות כספיים אלה הינם באחריות היו. באותם תאריכים
.דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

רך ד(לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -על.  1973 -ג"התשל, )פעולתו של רואה החשבון

ת ביקורת כוללת בדיקה מדגמי. להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות . של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

חות וכן הערכת נאותות ההצגה בדו, ר והחשב של הקרן"שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי היו
.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הכספיים בכללותה

את המצב הכספי של הקרן , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
ואת הביצוע הכספי והשינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו  2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים 

.באותם תאריכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית

'בריטמן אלמגור זהר ושותירושלים
רואי חשבון2021באפריל  5

Member of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited
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 בדצמבר31ליום 
20202019

אלפי ש"חבאור
נכסים שוטפים: 

 1,993,488  1,319,316 5מזומנים
 -  157,557 3המשרד להגנת הסביבה

 67,162  72,938 4חייבים ויתרות חובה
 1,549,811  2,060,650 

נכסים שאינם שוטפים: 
 1,725  - 4חייבים ויתרות חובה

 1,115,344  1,660,000 5משרד האוצר
 35,031  34,914 6רכוש קבוע, נטו

 -  74 7נכסים בלתי מוחשיים - תוכנות, נטו
 1,694,988  1,152,100 

 3,212,750  3,244,799 סך הכל נכסים

התחייבויות שוטפות: 
 24,416  8,248 8זכאים ויתרות זכות

 9,408  16,077 9התחייבויות בגין תמיכות
 24,325  33,824 

התחייבויות שאינן שוטפות: 
 462  277 10התחייבויות בגין זכויות עובדים

 -  50 11פקדונות לזמן ארוך שחרור תפוסים
 327  462 

נכסים נטו 
 3,178,464  3,220,147 עודף מצטבר

 3,212,750  3,244,799 סך הכל התחייבויות ונכסים נטו

2021באפריל  5
תאריך אישור

הדוחות הכספיים
דוד יהלומי

ר הנהלת הקרן "יו
לשמירת הניקיון

אילנית ורנר
חשבת המשרד להגנת 

הסביבה

.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"חבאור

הכנסות מעסקאות שאינן חליפין 

 572,620  594,815 12הכנסות מהפעלת סמכות ריבונית

 -  124 הכנסות אחרות

 572,620  594,939 סה"כ הכנסות

הוצאות 

 2,753  1,243 13שכר עבודה והטבות לעובדים

 50,600  40,824 14הוצאות תפעוליות

 164,845  509,641 15תמיכות

 1,812  1,236 16הוצאות הסברה

 82  - הוצאות מחקר ופיתוח

 253  312 17הוצאות הנהלה וכלליות

 2  - הוצאות מימון, נטו

 220,347  553,256 סך הכל הוצאות

 352,273  41,683 עודף נטו

.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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עודפים
מצטברים

סך הכל

אלפי ש"ח

20192,826,191 בינואר 1יתרה ליום 

 352,273 2019עודף לשנת 

2019 בדצמבר 31יתרה ליום 
 3,178,464

 

 41,683 2020עודף לשנת 

2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
 3,220,147

 

.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 - כללי 1באור  

הינה ישות ממשלתית אשר הוקמה בהתאם להוראות תקנות ") הקרן" -להלן(הקרן לשמירת הניקיון .א
חוק לשמירת " -להלן( 1984 -ד "מכוח חוק שמירת הניקיון התשמ, 1986ו "שמירת הניקיון התשמ

כתובתה . עברה הקרן לפעול במסגרתו, 1989עם הקמתו של המשרד להגנת הסביבה בשנת "). הניקיון
.ירושלים, 7הרשמית של הקרן היא רחוב בנק ישראל 

 מטרת הקרן לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה, בהתאם לחוק שמירת הניקיון
 מניעת, למניעת מפגעים, למחזור, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, ובכלל זה לשמירה על הניקיון

.1993-ג"התשנ, שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים

הגדרות.ב

:בדוחות כספיים אלה

.הקרן לשמירת ניקיון-הקרן

.המשרד להגנת הסביבה-המשרד

.ממשלת מדינת ישראל-הממשלה

 כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלה וכן ישויות סטטוטוריות שאופי-ישות ממשלתית
.או שאינן פועלות כמשק סגור/ פעילותן אינו עסקי ו

.אגף החשב הכללי במשרד האוצר-ל"חשכ

.המטבע המשמש בהצגת הדוחות הכספיים-מטבע הדיווח

.מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-מדד

אנשי מפתח בהנהלת 
הקרן

.20כמשמעותם בתקן חשבונאות ממשלתי מספר -

.20כמשמעותם בתקן חשבונאות ממשלתי מספר -צדדים קשורים

בעסקה בין קונה , או לסלק התחייבות, הסכום שבו ניתן להחליף נכס-שווי הוגן
.הפועלים בצורה מושכלת, מרצון לבין מוכר מרצון שאינם קשורים

המסדירות , ל"ידי החשכ-הוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על-ם "הוראות תכ
ר והמחייבות כל גוף או גורם במגז, התנהלות תקינה בנושא כספים ומשק

.הממשלתי לפעול על פיהן

.מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה-ה"מרכב

.1984 -ד "התשמ, חוק שמירת הניקיון-חוק שמירת הנקיון 
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 - כללי (המשך) 1באור  

משבר הקורונה.ג

, בסין והחל להתפשט למדינות נוספות רבות בעולם) COVID-19(התפרץ נגיף הקורונה  2019 בסוף שנת
ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות נגיף הקורונה כמגיפה  2020במרץ  11ביום . ישראל כולל

לירידה בהיקפי הפעילות , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים 2020בשנת , מגיפה זו הביאה. עולמית
 באופן שוטף ממשיכים לעקוב המדינה ומשרדי הממשלה. בישראל כולל, הכלכלית באזורים רבים בעולם

, בשים לב להנחיות הממשלה המתפרסמות מעת לעת, אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בהקשר זה
לרבות במישור , ובוחנים את השפעות התפשטות הנגיף במישורים שונים מעבר למישור הבריאותי

.והארגוני החברתי, הכלכלי

ומטרתו חיסון כלל  2021החל במדינת ישראל מבצע חיסונים הדרגתי שנמשך בשנת  2020בחודש דצמבר 
.האוכלוסייה לצורך בלימת המגיפה בישראל

ות המשפיע, להתפשטות נגיף הקורונה בישראל ישנן השלכות רוחביות על פעילותה הכלכלית של המדינה
.על תקציב ופעילות כלל משרדי הממשלה

להתפשטות נגיף הקורונה ישנה השפעה על יכולת המשרד לעמוד ביעדים , בהיבט הפעילות של המשרד
. שהוגדרו עבורו ועל הקצאת המשאבים לפעילויות השונות של המשרד

חל צמצום בכוח האדם , אישור התקנות לשעת חירום וההנחיות הנגזרות מהן לאור, במישור הארגוני
עבודה  של חלק מכוח האדם שעובד מגיע למשרדים וחלקו עבר למתכונת. אשר עובד במשרדים השונים

.מהבית

:2020להלן השפעות משבר הקורונה על פעילות הקרן שהוקדשה לטיפול במשבר בשנת 

) נגיף הקורונה החדש -הוראת שעה (אישרה הכנסת את חוק שמירת הניקיון  2020באפריל  22ביום . 1
הובטחה הרציפות התפקודית של שירותי , במסגרתו.  2020 -ף"התש, )מענק לרשויות מקומיות(

, פינוי ומחזור הפסולת הביתית בישראל בתקופה של התפשטות נגיף הקורונה ותנאי החירום
החוק שאושר יסייע לשפות את הרשויות . ח מהקרן לשמירת ניקיון"מיליון ש 197.8בתקציב של 

המקומיות על ירידה בהכנסות בעקבות החלטת הממשלה למתן הנחה משמעותית בארנונה לעסקים 
.כך שלא תיפגע רמת השירות והרציפות התפקודית בנושא הפסולת, בתקופה זו

מסך ההפחתה של ארנונה  20%ח הועברו בשיעור אחיד של "מליון ש 150 -המענק חולק כך ש
.וכן לעיריית ירושלים 2020לכל הרשויות המקבלות מענקי איזון לשנת , לעסקים ברשויות

. בסיווג הכלכלי חברתי 6עד  1ח הוענקו כמענק לרשויות מקומיות מדירוג "מליון ש 47.8 -כ, בנוסף
ובנוסף בהתאם לממוצע , החלוקה נעשתה באופן יחסי לפי כמות הפסולת בכל אחת מהרשויות

ח "מליון ש 197.8 -חולקו לרשויות סך ה, 2020בדצמבר  31נכון ליום . הגידול הארצי בפסולת
.האמורים בהחלטה

 יצוין כי קיימות השפעות נוספות של משבר הקורונה על פעילות המשרד והקצאת המשאבים בשנת.2
.הדוחות

להמשך התפשטות הנגיף או בלימתו , מאחר ומדובר באירוע משמעותי ומתפתח, להערכת הנהלת הקרן
בהיבטים האמורים לעיל ואף בהיבטים , לרבות השפעות מהותיות, עשויות להיות השפעות נוספות

.נוספים
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 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור  

בסיס עריכת הדוחות הכספיים .א

הצהרה לגבי יישום תקני חשבונאות ממשלתיים.1

ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות ") הדוחות הכספיים" -להלן(הדוחות הכספיים של הקרן 
להוראות , המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית, ממשלתיים

תקנים אלה מבוססים על תקני חשבונאות . כמפורט להלן, ם ולכללי חשבונאות מקובלים"התכ

המפורסמים על ידי הוועדה הבינלאומית לתקני ) ”IPSAS“ -להלן(בינלאומיים למגזר הציבורי 

).”IPSASB“ -להלן(חשבונאות למגזר הציבורי 

.2021באפריל  5ר הנהלת הקרן וחשב המשרד ביום "הדוחות הכספיים אושרו על ידי יו

בסיסי המדידה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים.2

 למעט נכסים והתחייבויות שונים המוצגים, הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית
.כמפורט בבאורים לדוחות הכספיים, על בסיס מדידה אחר

ת עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגו
. בדוחות כספיים אלה

העברת תקציב בין גופי ממשלה.3

גוף ממשלתי רשאי לבצע העברה תקציבית , "1985 -ה"תשמ'ה, חוק יסודות התקציב"בהתאם ל
ביצוע התקציב שהועבר יירשם בספרי הגוף . בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, לגוף ממשלתי אחר

. המקבל ולא יבוא לידי ביטוי בספרי הגוף אשר ביצע את ההעברה התקציבית

 הדוחות הכספיים נערכו על בסיס עקרון זה ויושמו באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות
.בדוחות כספיים אלה

שימוש באומדנים.4

נדרשת , עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, בעת הכנתם של הדוחות הכספיים
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות , הנהלת הקרן להשתמש בשיקול דעת

התוצאות , מעצם טיבם של אומדנים והנחות. החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות
.בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים נדרשת ההנהלה להניח 
בשיקול הדעת בקביעת . הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

וכן על הנחות , גורמים חיצוניים, עובדות שונות, מתבססת ההנהלה על ניסיון העבר, האומדנים
נסקרים באופן , אומדנים וההנחות שבבסיסם. סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן

ת שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידי. שוטף
.מושפעת

מידע בדבר ההנחות שהניחה הקרן לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר 
שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים , לאומדנים

:נכלל בבאורים הבאים, והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה
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אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים מוגדר.א

הנהלת הקרן בוחנת בכל תקופת דווח שנתית את אומדן , בדבר רכוש קבוע' ו2כאמור בביאור 
שינויים בהערכות הנהלת הקרן עשויים . אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע

להשפיע מהותית על הערכים בספרים של פריטי רכוש קבוע ועל הוצאות הפחת הנזקפות 
.גרעון לתקופה/לעודף

התחייבויות בגין זכויות לעובדים.ב

 מעביד מחושבות בהתבסס על מספר-מחלה וסיום יחסי עובד, התחייבויות הקרן בגין חופשה
.אומדנים והנחות של ההנהלה ובהתאם להנחיות החשב הכללי

מטבע חוץ.ב

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה.1

 למעט אם, ומעוגלים לאלף הקרוב, ח שהינו מטבע הפעילות של הקרן"הדוחות הכספיים מוצגים בש
השקל הינו המטבע המייצג את הסביבה הכלכלית שבה פועלת הקרן ואת עסקאותיה . צוין אחרת

").מטבע הפעילות" -להלן (

עסקאות במטבע חוץ.2

מתורגמות לפי שערי ") מטבע חוץ" -להלן (עסקאות שבוצעו במטבע השונה ממטבע הפעילות 
.גרעון בתקופה בה הם נבעו/הפרשי שער מוכרים כעודף. החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות

פרטים בדבר מדד המחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ.3

שערי החליפין של מטבעות עיקריים ושיעורי השינוי , להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן
:בתקופת הדוח

31 בדצמבר 312019 בדצמבר 2020

113.84114.63מדד המחירים לצרכן (בנקודות שת בסיס 2008)

3.2153.456דולר של ארה"ב (בש"ח ל-1 דולר)

31 בדצמבר 312019 בדצמבר 2020

%%

0.60(0.69)מדד המחירים לצרכן

(7.80)(6.97)דולר של ארה"ב

שיעור השינוי בשנה שהסתיימה ביום 

הצמדה.ג

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או 
.התחייבות
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מזומנים .ד

.מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי

הפרשות .ה

לקרן מחויבות קיימת : במצטבר, הפרשות מוכרות בדוחות הכספיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים
צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים , בהווה כתוצאה מאירועי העבר) משפטית או משתמעת(

. הטבות כלכליות או פוטנציאל שירות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות

הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של ההוצאה הנדרשת לסילוק המחויבות הקיימת 
 סכום ההפרשה יימדד לפי הערך הנוכחי של, כאשר ההשפעה של ערך הזמן הינה מהותית. במועד הדיווח

הערך בספרים של ההפרשה מתואם בכל תקופה על מנת לשקף את . היציאות החזויות לסילוק המחויבות
. חלוף הזמן

רכוש קבוע.ו

הכרה ומדידה

לרבות עלויות שניתן ליחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע או , רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות
כאשר נכס . להקמתו לשם הבאתו למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שבו התכוונה ההנהלה

. עלותו היא שוויו ההוגן במועד קבלתו, מתקבל ללא עלות או בעלות סמלית

 מוכרת כחלק מעלות ציוד, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המקושר אליה, עלות תוכנה שנרכשה
. זה

תאם ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בה, חלקי חילוף
.אחרת הם מסווגים כמלאי, 17לתקן חשבונאות ממשלתי 

 יש אורך חיים) לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות(כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים 
.הם מטופלים כפריטים נפרדים של הרכוש הקבוע, שונה

 בתקופות שלאחר ההכרה הראשונה פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ובניכוי
. הפסדים מירידת ערך שנצברו

בין ל, אם קיימת, רווח או הפסד הנובע מגריעת פריט רכוש קבוע ייקבע כהפרש בין התמורה נטו מהמימוש
ע בדוח על הביצו, לפי העניין, וירשם בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, הערך בספרים של הפריט

.הכספי

עלויות עוקבות

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של אותו 
כי אם צפוי כי התועלת הכלכלית העתידית או פוטנציאל השירות הגלומים בפריט תזרום למשרד ו, פריט

. הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן

. עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לדוח על הביצוע הכספי עם התהוותן
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פחת

 סכום בר פחת הוא. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
.בניכוי ערך השייר שלו, או סכום אחר המחליף את העלות, העלות של הנכס

 דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו, נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש
.באופן שבו התכוונה ההנהלה

ל פי לפי שיטת הקו הישר ע, )אלא אם נכלל בערך בספרים של נכס אחר(פחת נזקף לדוח על הביצוע הכספי 
מאחר ושיטה זו משקפת את , אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק משמעותי מפריטי הרכוש הקבוע

. דפוס צריכת ההטבות הכלכליות העתידיות או את פוטנציאל השירות הגלומים בנכס

:אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופת ההשוואה הינו כדלקמן

.שנים 10-ציוד ומכשירים, מכונות

.שנים 7-15-ציוד וריהוט משרדי

.שנים 3-10-מחשבים

.שנים 6-כלי רכב

, יםשינוי. אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש בכל שנת דיווח, האומדנים בדבר שיטת הפחת
.מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי, ככל שישנם

תמיכות.ז

שעבורן היא אינה מקבלת תמורה ישירה , תמיכות הן הטבות לרווחת הציבור המסופקות על ידי הקרן
.השווה בקירוב לערכם של הסחורות והשירותים שסופקו, ממקבלי אותן הטבות

:מוכרות כהוצאות במהלך תקופת הדיווח, תמיכות המקיימות את התנאים שלהלן

.התקיימו תנאי הזכאות לקבלת התמיכה במהלך תקופת הדיווח. 1
.סכום ההוצאה ניתן למדידה באופן מהימן.2

כל , תמיכות נרשמות כהתחייבות בדוחות הכספיים בתקופה בה התרחשו האירועים שיצרו את התמיכה
:עוד מתקיימים כל אלה

;לקרן יש מחויבות קיימת בגין תמיכה כתוצאה מאירוע מהעבר.1
וכן; צפוי כי יידרש תזרים של משאבים החוצה בגין המחויבות.2
.ניתן לאמוד את סכום התמיכה באופן מהימן.3

 התמיכות העיקריות הניתנות על ידי הקרן הן תמיכות במטרות חברתיות ברשויות מקומיות במוסדות
. למטרות רווח וביחידים



הקרן לשמירת הניקיון
באורים לדוחות הכספיים

12

 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) 2באור  

הכרה בהכנסות מעסקאות שאינן חליפין.ח

דים הצדבין, השווים בקירוב זה לזה, של ערכיםחליפיןעסקאות שאינן חליפין הן עסקאות שאינן כוללות
.לעסקה

: הכנסות מעסקאות שאינן חליפין כוללות את סוגי ההכנסות הבאות

 הכנסות ממסים ומאגרות אינן. לרבות אגרות, או תקנות/סכומים שהקרן גובה מכוח חוקים ו -מסים *

.כוללות קנסות או עונשים אחרים המוטלים עקב הפרת החוק

הכנסות מהעברות . שאינן נובעות ממסים ומאגרות, הכנסות מעסקאות שאינן חליפין -העברות *

.עיצומים וגזרי דין, קנסות, היטלים: כוללות

 בניכוי כל התחייבות, הכנסות מעסקאות שאינן חליפין מוכרות בגובה הנכס שהוכר בגין אותה עסקה

.שהוכרה

הטבות לעובדים.ט

:התחייבות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר.1

ת הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרו, ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות
שניתנת לאמידה , כאשר לקרן קמה מחויבות משפטית או משתמעת. כהוצאות עם מתן השירותים

.הקרן מכירה בהתחייבות זו במועד בה קמה המחויבות, למתן מענקים לעובדים, מהימנה

:נטו, מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד.2

, דין בגין כל התחייבויות הקרן בגין סיום יחסי עובד מעביד נרשמות התחייבויות מתאימות על פי
.נוהג וציפיות הנהלת הקרן, הסכם

התחייבות בגין פנסיה תקציבית.י

המשרד . תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי הקרן מתבצעת על ידי מנהלת הגמלאות במשרד האוצר
מסכום המשכורות ברוטו  20.83% -להגנת הסביבה רושם הוצאה בגין פנסיה תקציבית בסכום השווה ל

.לפנסיה לחודש דצמבר של עובדי הקרן כנגד קרן הון בגין פנסיה תקציבית

דוח תזרים מזומנים.יא

 הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר ואין בכך תוספת של מידע משמעותי
.לקרן

 - המשרד להגנת הסביבה 3באור  

ן אחת לשנה מבוצעת התחשבנות בין הקר. תשלומי הקרן לשמירת הניקיון מבוצעים דרך המשרד להגנת הסביבה
.הסכומים לעיל הינם יתרת ההתחשבנות. למשרד
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זמן קצר -חייבים ויתרות חובה . א

:הרכב

 בדצמבר31ליום 

20202019

אלפי ש"ח

 64,470  70,281 )1הכנסות לקבל (

 2,300  1,725 ב' להלן4המחאות שהתקבלו - ראה 

 392  932 חייבים ויתרות חובה אחרות

 72,938  67,162 

:הרכב -הכנסות לקבל ) 1(

 בדצמבר31ליום 

20202019

אלפי ש"ח

 42,960  51,549 מהיטל הטמנה

 9,690  9,436 מהיטל שקיות

 11,820  9,296 מקנסות, גזרי דין ועיצומים

 70,281  64,470 

זמן ארוך -חייבים ויתרות חובה . ב

:הרכב. 1

 בדצמבר31ליום 

20202019

אלפי ש"ח

 4,025  1,725 המחאות שהתקבלו

(2,300)(1,725)המחאות שייפרעו בשנה העוקבת

 -  1,725 

שהושג בין המשרד לבין נתבע מכח חוק , הסכם פשרה, אושר על ידי בית המשפט 2016במהלך שנת . 2
. ח"מיליון ש 22.5בהסכם זה נקבע כי הנתבע ישלם לקרן סך של . הפיקדון

תשלומים שווים  9 -היתרה משולמת ב. ח"מיליון ש 20.8 -שולם סך של כ 2020בדצמבר  31-נכון ל
.ח כל תשלום"אלפי ש 192 -של כ
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הועברו , "המרת מזומן בהרשאה להתחייב בתקציבי קרן הניקיון" - 374על פי החלטת הממשלה מספר .א
ח מיתרות המזומנים של הקרן למשרד להגנת הסביבה לצורך "מיליון ש 200, 2016בדצמבר  29ביום 

.הלוואה למשרד האוצר לשימוש תקציב המדינה
החלטת הממשלה הורתה להפחית את תקציב ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית בקרן הניקיון בסך 

ח בהרשאה להתחייב "מיליון ש 200לתקצב , 2016ח ביחס לצפי ההכנסות לשנת התקציב "מיליון ש 200של 
תקציב ההרשאה להתחייב . ככל שיידרשו, למול הפחתה זו ולבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים לכך
. לחוק שמירת הניקיון) 2(ג11האמור ישמש למימוש מטרות הקרן בהתאם להוראות סעיף 

ח למשרד ''מיליון ש 260בקשה להקצאת הלוואה תזרימית בסך של  2016בספטמבר  27הקרן אישרה ביום .ב
מבלי , ל"המתווספים להלוואה התזרימית הנ, האוצר למימון תוכניות של המשרד להקטנת זיהום אוויר

היקפה ויכולת השימוש בהתאם למטרות הייעודיות של , לפגוע במסגרת ההרשאה להתחייב של הקרן
. הקרן
.ח למשרד האוצר"מליון ש 260-העבירה הקרן את מלוא ה, 2020בדצמבר  31-נכון ל

על פיה הועברו סך " הקרן לשמירת הניקיון"–3384פורסמה החלטת ממשלה מספר  2018בינואר  11ביום . ג
 31ח מעודפי חשבון היטל ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון להכנסות המדינה ביום "מיליון ש 700של 

 2019כנגד ההפחתה זו תוקצבה הקרן לשמירת הניקיון בהרשאה להתחייב בבסיס תקציב . 2019בדצמבר 
יתרות . לחוק שמירת הניקיון) ב(ג11אשר שימשו לביצוע מטרות הקרן לפי סעיף , ח"מיליון ש 700בסך של 

. יתוקצבו מדי שנה שלא בתקציב המקורי עד לחיוב סך הסכומים הכלולים בהחלטה, שלא מומשו

על פיה הועברו סך של , "הקרן לשמירת הנקיון" - 363פורסמה החלטת ממשלה  2020בספטמבר  9ביום .ד
.ח מעודפי חשבון היטל הטמנה בקרן לשמירת נקיון לשימוש משרדי הממשלה"מליון ש 500

אשר  2020ח בשנת "מליון ש 500ל הוחלט לתקצב את הקרן בהרשאה להתחייב בסך "כנגד ההפחתה הנ
ך יתרות שלא מומשו יתוקצבו מידי שנה שלא בתקציב המקורי עד לסיום ס. ישמשו לביצוע מטרות הקרן

.הסכומים
.ח למשרד האוצר"מליון ש 500 -העבירה הקרן את מלוא ה 2020בדצמבר  31-נכון ל

יידי ל הינה כי ההלוואות שנתנה הקרן למשרד האוצר יחזרו בעתיד לקופת הקרן באופן מ"משמעות ההחלטות הנ
.על פי דרישת הקרן לצורך פעולותיה

adi
Highlight
אפשר להכניס פרק קצר על הנושא הזה. אין פה חידוש, אבל שווה להזכיר את זה. זה גם מוזכר בכתבה קודמת שלנוhttps://infospot.co.il/n/The_cleaning_fund_continues_to_lend_cash_to_the_Ministry_of_Finance
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 - רכוש קבוע, נטו 6באור  

:הרכב. א

מכונות,
ציוד

מחשביםומכשירים

ציוד
וריהוט
קרקעמשרדי

כלי
סה"כרכב

אלפי ש"ח

עלות 

 37,290  -  34,096  2,613  70  511 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 247  24  -  20  53  150 תוספות במשך השנה

 37,537  24  34,096  2,633  123  661 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת שנצבר 

 2,259  -  -  1,966  47  246 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 364  2  -  277  24  61 תוספות במשך השנה

 2,623  2  -  2,243  71  307 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 

 34,914  22  34,096  390  52  354 2020 בדצמבר  31עלות מופחתת ליום  

34,096-35,031 201926523647 בדצמבר  31עלות מופחתת ליום  

לשם הקמת  מתקן לטיפול ומיון  נחכרה קרקע בראשון לציון  מרשות מקרקעי ישראל 2018במהלך שנת .ב
. המתקן יוקם ויופעל על ידי חברה אשר זכתה במכרז שנוהל על ידי החשב הכללי, )PPP( בפסולת

 - נכסים בלתי מוחשיים - תוכנות, נטו 7באור  

הרכב:

אלפי ש"ח

עלות 

 49 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 76 תוספות במשך השנה

(49)גריעות במשך השנה

 76 2020 בדצמבר 31יתרת ליום 

הפחתה 

 49 2020 בינואר 1יתרה ליום 

 2 תוספות במשך השנה

(49)גריעות במשך השנה

 2 2020 בדצמבר 31יתרת ליום 

 74 2020 בדצמבר  31עלות מופחתת ליום  

-2019 בדצמבר  31עלות מופחתת ליום  
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 - זכאים ויתרות זכות 8באור  

:הרכב. א

 בדצמבר31ליום 

20202019

אלפי ש"ח

 14,974  - המשרד להגנת הסביבה (ב. להלן)

 7,818  7,484 הוצאות לשלם

 40  39 התחייבות לעובדים בגין ימי חופשה

 1,584  725 ספקים, זכאים ויתרות זכות אחרות

 8,248  24,416 

אחת לשנה מבוצעת התחשבנות . תשלומי הקרן לשמירת הניקיון מבוצעים דרך המשרד להגנת הסביבה. ב
.הסכומים לעיל הינם יתרת ההתחשבנות. בין הקרן למשרד

 - התחייבויות בגין תמיכות 9באור  

י התמיכה מתבצעת על יד. הקרן תומכת ברשויות מקומיות על מנת לקדם נושאים שונים בתחום איכות הסביבה
המופנים לכלל הרשויות המקומיות וחלוקת התקציב נעשית על פי קריטריונים מקצועיים " קולות קוראים"

אלפי   9,408   -2019בדצמבר  31ליום (ח ''אלפי ש  16,077בסך של   2020בדצמבר  31ההפרשה ליום . ושוויוניים
וסכום התמיכה ניתן היה  2020הינה בגין תמיכות אשר התקיימו תנאי הזכאות לקבלתן במהלך שנת ) ח''ש

.למדידה באופן מהימן

 31ליום (ח  "מיליון ש 1,018 -בסך של כ 2020בדצמבר  31לקרן ישנה התחייבות תלויה בגין תמיכות ליום 
 2020בגין תמיכות אשר טרם התקיימו תנאי הזכאות לקבלתן במהלך שנת ) ח''מיליון ש 1,189  - 2019בדצמבר 

.או סכום התמיכה לא ניתן היה למדידה באופן מהימן/ו

ההתחייבויות . 2023וזאת עד לשנת " קולות  הקוראים"ההתחייבות צפויה להתממש על פי אבני הדרך הקבועים ב
.לשנים הבאות בגין תמיכות בוצעו בהסתמך על עודפי הקרן ועל תחזית תזרימי המזומנים שלה
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 - התחייבויות בגין זכויות עובדים 10באור  

:הרכב. א

 בדצמבר31ליום 

20202019

אלפי ש"ח

 383  205 בשל סיום יחסי עובד - מעביד, נטו (ב. להלן)

 79  72 בשל ימי מחלה (ג. להלן)

 277  462 

:נטו, מעביד-התחייבות בגין סיום יחסי עובד.ב

מכוסות , בהתאם לחוקי העבודה וההסכמים הקיימים, התחייבות הקרן לעובדים בפנסיה צוברת) 1(
בחוק  כהגדרתן(על ידי הפקדות שוטפות לקופות הגמל , בגין פיצויי פיטורים, רוב התחייבויות הקרן

קופות , הכוללות את קרנות הפנסיה, 2005 -ה "התשס) קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
מתוקף , ")קופות גמל: "להלן, וקופות הגמל לתגמולים ולפיצויים) לרבות ביטוח מנהלים(הביטוח 

.1963–ג "התשכ, לחוק פיצויי פיטורים 14סעיף 
קופות הגמל מקבלות על עצמן את חבות הקרן . סכומי הצבירה בקופות הגמל הינם על שם העובד

יתרת ההתחייבויות הכלולה . הנובעת מהסכמי העבודה ומשחררות את הקרן מתשלומים נוספים
. םהוערכה באופן שמרני כך שכל  העובדים יהיו זכאים להשלמת פיצויי פיטורי, בדוחות הכספיים

אך להערכת הקרן מדובר במספר שאינו מהותי , 14ייתכן כי ישנם עובדים אשר אינם בתחולת סעיף 
ולפיכך לא בוצעה הערכה של סכומים אשר הופקדו בקופות הגמל ואשר אמורים להקטין את 

.ההתחייבות בגינם

. ההפרשה לפיצויים חושבה בגין כל העובדים המבוטחים בקרנות פנסיה או קופות גמל לפיצויים
לחודש עבודה  2.33%לחודש לפיצויי פיטורין ולכן חושבה ההתחייבות רק על  6%ההפקדות הן 

).לשנת עבודה 28%(
מהשכר לפיצויי  8.33%מידי חודש , בגין עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים מופקדים באופן שוטף

הפקדות אלו פוטרות את הקרן ממחויבות להשלמת פיצויים לעובדים אלו במקרים של . פיטורין
.מעביד-סיום יחסי עובד

ההטבה . התחייבות הקרן בגין פנסיה תקציבית מכוסה על ידי מנהלת הגמלאות שבמשרד האוצר) 2(
ד השנתית בגין כיסוי ההתחייבות נרשמת כהוצאה בדוחות הכספיים של המשרד להגנת הסביבה כנג

.קרן הון

:התחייבות בגין ימי מחלה.ג

, דההתחייבות הקרן לתשלום פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים הזכאים לכך בתוקף הסכמי עבו
לפי יתרת ימי המחלה שלא נוצלו למועד , חושבה על בסיס שכרם האחרון של העובדים למועד הדיווח

.הדיווח וסיכויי העובדים להגיע לזכאות האמורה

 - פקדונות לזמן ארוך שחרור תפוסים 11באור  

) לרוב משאיות ושופלים(תופסים כלי רכב , מפקחי המשטרה הירוקה והיחידה הימית, במסגרת סמכויותיהם
כאשר אחד או יותר מהתנאים , פעמים רבות כלי הרכב משוחררים בתנאים. שמעורבים בעבירות סביבתיות

החל מחצי שנה ועד מספר –כספים אלו מופקדים לתקופות שונות . לשחרור הם הפקדת ערבויות בסכומים שונים
.שנים

טת הכספים מושבים למפקיד או מחולטים לטובת המדינה לרב בהחל, בתום ההליך או עם פקיעת מועד הערבויות
.בית המשפט
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 - הכנסות מהפעלת סמכות ריבונית 12באור  

:הרכב.א

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 517,879  545,166 היטל הטמנה (ב. להלן)

 39,444  40,837 היטל שקיות (ג. להלן)

 15,268  8,793 קנסות, גזרי דין ועיצומים (ד. להלן)

 29  19 הכנסות מחוק הפקדון (ה. להלן)

 594,815  572,620 

אתרי הטמנה ברחבי הארץ זכאים להטמין בתחומם סוגי פסולת שונים , בהתאם לחוק שמירת הניקיון.ב
.ובגינם הם משלמים לקרן היטל עבור הפסולת המוטמנת

החוק נכנס לתוקפו . 2016 -ו "התשע, פעמיות-הכנסות בהתאם לחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד.ג
פעמיות ברשתות הקמעוניות -החוק אוסר על חלוקה בחינם של שקיות נשיאה חד. 2017בינואר  1ביום 

. אגורות 10נקבע היטל על כל שקית הנמכרת ברשתות הקמעוניות הגדולות בסכום מינימלי של . הגדולות
אחת לרבעון הרשתות הקמעוניות מדווחות למשרד על מספר השקיות שנמכרו ומעבירות את ההיטל 

.ששולם בגינן

מוטלים קנסות , כחלק ממערך האכיפה. הקרן לשמירת הניקיון אחראית על אכיפת חוק שמירת הניקיון.ד
ת מכוח עיצומים כספיים מוטלים על גופים וזא. וגזרי דין על גופים או יחידים העוברים על החוק האמור

וקנסות  2011 -א "התשע, חוק להסדרת הטיפול באריזות, 1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים
.2012 -ב "התשע) חובת דיווח ומרשם–פליטות והעברות לסביבה (ועיצומים לפי חוק הגנת הסביבה 

". 2010 -ע "התש) 4' תיקון מס(חוק הפיקדון על מכלי משקה "הכנסות בהתאם ל.ה
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 - שכר עבודה והטבות לעובדים 13באור  

:הרכב

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 2,856  1,057 הוצאות בגין שכר עבודה

(61) 185 הוצאות (הכנסות) בגין סיום יחסי עובד מעביד

(42) 1 הוצאות (הכנסות) בגין הפרשה לחופשה

 1,243  2,753 

 - הוצאות תפעוליות 14באור  

:הרכב. א

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 43,437  32,355 פעולות, תפעול ותחזוקה (ב. להלן)

 6,802  8,103 ייעוץ (ג. להלן)

 330  366 פחת

 31  - שכירות וחכירה

 40,824  50,600 

ר מימנה הקרן מהחשבון הכללי בדיקות פתע בארובות לצורך מניעה והפחתה של זיהום האוי 2019בשנת 
.ח"מיליון ש 9-שיקום נחלים בסך של כ, ח וכן"מיליון ש 19-במדינת ישראל בסך של כ

:תפעול ותחזוקה, פעולות. ב

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 43,225  32,161 פעולות בהתאם למטרות הקרן

 185  50 תחזוקת תוכנה

 27  144 תחזוקת רכבים ואחרות

 32,355  43,437 
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 - הוצאות תפעוליות (המשך) 14באור  

:ייעוץ.ג

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 214  841 סקרים וחוות דעת

 2,222  3,481 ייעוץ משפטי

 3,112  2,761 ייעוץ חשבונאי ופיננסי

 1,254  1,020 ייעוץ הנדסי ומקצועי

 8,103  6,802 

 - תמיכות 15באור  

:תמיכות הקרן הן למקבלים הבאים.א

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 138,457  424,159 רשויות מקומיות (ב. להלן)

 24,138  85,482 מוסדות למטרות רווח

 2,250  - יחידים

 509,641  164,845 

.'ג1ראה באור .ב

 - הוצאות הסברה 16באור  

הרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 1,793  1,228 פרסומים והסברה

 8  - כנסים מקצועיים

 11  8 אירועים וטקסים

 1,236  1,812 
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 - הוצאות הנהלה וכלליות 17באור  

:הרכב

לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר31

20202019

אלפי ש"ח

 196  194 משרדיות

 57  118 הדרכה והשתלמויות

 312  253 

- פעילות עם צדדים קשורים 18באור  

.לדוחות הכספיים' ב1חלק מהותי מפעילותה הינו עם צדדים קשורים כהגדרתם בבאור , מאופי מבנה הקרן
יה ההפנ. בדוחות הכספיים נכללו הפניות לגבי יתרות או עסקאות עם גופים אלה בכפיפות למבחני המהותיות

).המשרד ואחרים:  כגון(נכללה בנקיטת שמו הספציפי של אותו צד קשור 
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- התקשרויות 19באור  

תמיכות ברשויות מקומיות.א

התמיכה מתבצעת . הקרן תומכת ברשויות מקומיות על מנת לקדם נושאים שונים בתחום איכות הסביבה
ם על ידי קולות קוראים המופנים לכלל הרשויות המקומיות וחלוקת התקציב נעשית על פי קריטריוני

.מקצועיים ושוויוניים

 מהות ההתחייבות הינה תמיכה בפרויקטים שיוזמת הקרן ביחד עם הרשויות המקומיות בנושאי איכות
תמיכות , הסרת אסבסט, חינוך, טיפול בפסולת בניין, הקמת תשתיות לפסולת מוצקה: סביבה כגון

אחוז מגובה הפרויקט בהתאם  50-95שיעור התמיכה בפרויקטים נע בין . ליחידות סביבתיות ועוד
.לקריטריונים שקבעה הקרן ולהוראות החשב הכללי

.2021והיא צפויה להסתיים בשנת , ח"מיליוני ש 130 -הינה כ 2020בדצמבר  31יתרת ההתקשרות ליום 

סביבה שווה.ב

הקרן התקשרה עם רשויות מקומיות לקידום הטיפול באוכלוסיות חלשות ולצמצום הפערים בחברה 
, במסגרת זו מקדמת הקרן את הסדרת משק הפסולת ביישובי המגזר הערבי. באמצעות פעולות סביבתיות

הסדרת הטיפול בפסולת נועדה לשפר את איכות החיים של . הדרוזי והבדואי בצפון הארץ ובדרומה
התושבים בישובים אלה ולצמצם את ההשפעות הסביבתיות השליליות של הטיפול הנוכחי ברשויות 

.מוחלשות אלה

, ח"מיליוני ש 58 -הינה כ 2020בדצמבר  31יתרת ההתקשרות ליום . ח"מליוני ש 260-התוכנית בהיקף של כ
.2021והיא צפויה להסתיים בשנת 

לייעול במשק הפסולת" אשכולות"סיוע ל.ג

מבדיקת המשרד להגנת הסביבה עולה שרשויות הנמצאות בפריפריה החברתית מתקשות לנהל את משק 
רשויות אלה משלמות ביוקר על מערכי איסוף ופינוי הפסולת , כתוצאה מכך. הפסולת שלהן ביעילות

.עובדה המעמיקה את הפערים בין הרשויות, בהשוואה לרשויות במרכז הארץ

שהן חברות עירוניות ") אשכולות: "להלן(הקים משרד הפנים את אשכולות הרשויות , לפני מספר שנים
חברות לניצול יתרון הגודל ולהוזיל לרשויות ה, בניהול הרשויות החברות בהם ומטרתן להביא להתייעלות

.עד היום הוקמו באופן זה עשרה אשכולות. את השירותים המוניציפאליים
מיליוני  250פרסם שני קולות קוראים בסכום כולל של , באמצעות קרן הניקיון, המשרד להגנת הסביבה

.לסיוע לאשכולות בהתייעלות במערכי איסוף ופינוי פסולת והעלאת אחוזי המחזור ברשויות, ח"ש

ח "מיליוני ש 240-התחייבויות המשרד לסיוע לאשכולות אשר זכו בקולות קוראים אלו הינה בסך של כ
 50אשכול נגב מערבי , ח"מיליוני ש 50אשכול נגב מזרחי : שישולמו מקרן הניקיון לאשכולות הבאים

ח ואשכול בית "מיליוני ש 45 -אשכול גליל מערבי כ, ח"מיליוני ש 50 -אשכול גליל מזרחי כ, ח"מיליוני ש
.ח"מיליוני ש 45 -הכרם כ

והיא צפויה להסתיים , ח"מיליוני ש 134 -הינה בסכום כולל של כ 2020בדצמבר  31יתרת ההתקשרות ליום 
.2021בשנת 

תמיכת הקרן בתפעול מתקני מיון.ד
מדיניות לטיפול בפסולת בישראל היא לפעול ולצמצם בצורה משמעותית את היקפי הפסולת המועברת 

 על מנת ליישם את היררכיית הטיפול בפסולת יש צורך. תוך יישום היררכיית הטיפול בפסולת, להטמנה
כאשר , לאשר ימיינו את הפסולת לסוגים שונים ויפנו את תוצרי המיון השונים למתקני טיפו, במתקני מיון

.רק יתרת הפסולת ושאריות המיון שאינן ניתנות למחזור יועברו להטמנה
או /ו מאחר שמתקני המיון מהווים צומת מרכזי ליישום מדיניות הפסולת ועל מנת לעודד ולזרז את הקמה

החליטה הקרן לתמוך בהקמת ובהפעלת מתקני מיון לפסולת , הפעלה של מתקני מיון לפסולת עירונית
.עירונית אשר פועלים ויפעלו בשנים הקרובות

, הסיוע למתקני המיון יאפשר להם להתחרות עם תחנות המעבר הרגילות הקיימות כיום ועם המטמנות
 שכן התמיכה אף תאפשר להן לתת הנחות במחירי הכניסה מהן ייהנו הרשויות המקומיות שיעבירו את

adi
Highlight
אפשר לקחת מכאן בשביל להרחיב על התמיכות של הקרן - ההוצאות - לאן הלך הכסף. גם כאן, אין פה חידוש, אלה נושאים שהוזכרו בכתבות קודמות שלנו.



הקרן לשמירת הניקיון
באורים לדוחות הכספיים
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- התקשרויות (המשך) 19באור  

.הפסולת למתקנים אלה ויפחיתו באמצעותם את היקפי ההטמנה

 31יתרת ההתקשרות ליום , ח"מיליון ש 215-חתם המשרד על התחייבויות בהיקף כספי של כ 2019בשנת 
.2022ח והיא צפויה להסתיים בסוף שנת "מיליון ש 174 -הינה כ 2020בדצמבר 



קיוןהקרן לשמירת הני                    
) ח"באלפי ש(דוח ביצוע תקציב ההוצאות לפי תחומי פעולה  -) לא מבוקר(נספח 
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2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

התחייבויותביצוע

שוטפות (*)נטוהכנסה מיועדתברוטותיאורתחום פעולה

76.4(10.6)(591.4)580.8שמירת ניקיון2613

        

76.4(10.6)(591.4)580.8סך הכל

 ניתן לבצע התחייבויות לשנה העוקבת על בסיס, על פי חוק יסודות התקציב–התחייבויות לשנה הבאה (*) 

 2022התחייבויות אלו צפויות להתממש במזומן בשנת התקציב ). ללא הרשאה להתחייב(תקציב מזומן 

.ואילך

.בתחום פעולה זה מתוקצבת הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה על פי חוק שמירת הניקיון

ל מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן לרכז את האמצעים הכספיים לשמירה על איכות נאותה ש

, למניעת מפגעים, למחזור, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון

.1993-ג"תשנ, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים

, האחד מהיטל ההטמנה. בקרן ישנם ארבעה חשבונות נפרדים אליהם מועברים כספים מארבעה מקורות שונים

השלישי מכספים , 1999-ט"התשנ, השני מכספים שמתקבלים בהתאם לחוק הפיקדון על מיכלי משקה

והרביעי מכספי הכנסות  2016-ו"המתקבלים מתוקף החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות התשע

: מהקנסות שנגבים בגין עבירות על החוקים הבאים

חוק החומרים , 1966-ו"התשכ, )שילוט(חוק הדרכים , 1961-א"חוק למניעת מפגעים התשכ, חוק שמירת הניקיון

, 2004-ד"התשס, חוק שמירת הסביבה החופית, 1940' לש 40' פקודת בריאות העם מס, 1996-ג"התשנ, המסוכנים

חוק , 2011-א"התשע,חוק להסדרת הטיפול באריזות, 2011-א"התשע, החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק

והחוק לצמצום השימוש , 2012-ב"התשע, )חובת דיווח ומרשם -פליטות והעברות לסביבה (הגנת הסביבה 

.2016 -ו "התשע, פעמיות-בשקיות נשיאה חד


