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 "ז סיון, תש"פי

 0202יוני,  9

 0209-2090בקשה מספר: 

 לכבוד 

, 

 .הניקיוןקרן  –בקשתך לקבלת מידע הנדון: 

 בהתייחס לבקשתך שבנדון להלן תבוא החלטתי:

קיים באתר האינטרנט  0202פירוט דוח הקרן לשנת  -0202ול  0202-פירוט דוחות הקרן ל .0
 לשנת דוח שנתי . דו"חות שנתיים וכספיים של הקרן לשמירת הניקיוןשלנו בקישור הבא: 

 .0202-0209יפורסם בקרוב בדו"ח דו שנתי  0202
 

רשימת המגישים בקשות לקרן בשנים אלה. הסיבות לאישור הבקשות והסיבות לדחייתן.  .0
 -האם הסיבות לדחייה היו אי התאמה למטרות הקרן או מילוי לא נכון של הטפסים 

והנימוקים מפורטים בפרוטוקולים של  רשימת כל הבקשות שהוגשו, האישורים, הדחיות
 נט שלנו בקישור הבא: . הפרוטוקולים מפורסמים גם הם באתר האינטרישיבות ההנהלה

 .פרוטוקולי הנהלת קרן הניקיון
 

 -בעקבות פרישת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מי נציגי המשרד להגנת הסביבה בקרן  .0
מר שי מילמן, חשב המשרד )עד , מר גיא סמט מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה -יו"ר הקרן 

סמנכ"ל בכיר מר אסף יזדי, , (0202חשב המשרד )החל מחודש יוני  ,מר נדב צוק(, 0202יוני 
 .ד, מנהלת תחום תשתיות מחוז צפוןד"ר סיגל בלומנפלו לשלטון מקומי וקהילה

 
 

קרנית ו ותראש עיריית נתיב ,מר יחיאל זוהר -מי הם נציגי הציבור בהנהלת הקרן  .4
 משקיפה., גולדווסר

 
 

שנתי של דו המידע קיים בדוח ה -מיכת הקרן מאז הקמתה אילו רשויות מקומיות זכו לת .5
 , בקישור הבא:0202לדו"ח שנתי  0וא נתונים בנספח . אפשר למצשטרם פורסם 0209

 .דו"חות שנתיים וכספיים של הקרן לשמירת הניקיון
 

בקישור הבא:  0209מצוי בדוח הכספי לשנת המידע -כמה כסף מצוי כיום בקופת הקרן  .6

 .0209דוח כספי 
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למשרד האוצר במהלך שנות קיומה. אם כן, איזה סכום? האם האם הקרן העבירה כסף  .2
 :לאוצרהקרן הלוואות להלן פירוט  -הכסף הושב  

"המרת מזומן בהרשאה להתחייב בתקציבי קרן הניקיון" – 024החלטת ממשלה  .א
מלש"ח מיתרות המזומנים של הקרן לצורך הלוואה למשרד  022קובעת על העברת 

 המדינה.האוצר לשימוש תקציב 
מלש"ח למשרד  062אישרה הקרן בקשה להקצאת הלוואה תזרימית בסך של  0206-ב .ב

האוצר למימון תכנית המשרד לצמצום זיהום האוויר. מתוך סכום זה הועבר לעת עתה 
 מלש"ח. 005.044

מלש"ח מעודפי חשבון היטל  222קובעת על העברת  0202מינואר  0024החלטת ממשלה  .ג
. כנגד הפחתה זו תוקצבה 00.00.0209-. העברה בוצעה בהטמנה להכנסות המדינה

 מלש"ח. 222בסך  0209הקרן בהרשאה להתחייב בבסיס תקציב 
 

ההלוואות שהעבירה הקרן לשמירת הניקיון למשרד אוצר יחזרו בעתיד לקופת הקרן 
 באופן מידי על פי דרישת הקרן לצורך פעולותיה. 

 מלש"ח שנה
0206 022 
0202 062 
0202 222 

 0,062 סך הכל
 

מרבית הפרויקטים של הקרן לשמירת הניקיון הם רב  - 0202מה הם יעדי הקרן לשנת  .2
אשר מטרתה בן  0202אושרה התכנית האסטרטגית לטיפול בפסולת  0202שנתיים. בשנת 

קנים לטיפול והשבה וזו על מנת לצמצם את תהשאר, הקמת שוק פסולת בישראל, הקמת מ
 כמות הפסולת להטמנה תוך מניעת זיהומים נוספים.

 

 

 

 

 בברכה                                                                                                                       

 מיכל ריבלין

 ראש תחום פניות הציבור

 חופש המידעו
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