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מועצה אזורית עמק יזרעאל 
תמצית הדוחות הכספיים לשת 2020  

(באלפי ש"ח)  
                            

מספר תושבים  
שה קודמ ת  

41,732                     

42,248   מספר תושבים *           350,000  שטח שיפוט (דום )   
8    דירוג סוציואקוומי 11,225  מספר משקי בית             

                            
מאזן    תוי ביצוע התקציב הרגי ל  

כסי ם   %  ביצוע %2019  ביצוע 2020תקציב 2020הכסו ת      2020  2019
  43,64645,746  רכוש שוט ף    220,42360.50%  237,55059.46%  214,816    הכסות עצמיות  

השתת' משרד  
החיוך  

64,666  52,561  השקעו ת    29.76% 108,413 112,90228.26%  107,707  

השתת' משרד  
הרווחה   

281  281  השקעות לכיסוי קרות מתוקצבות ואחרות    5.82% 21,203 21,9635.50%  21,240  

השתת' משרדי  
ממשלה אחרים  

וחלף הכסות 
 עצמיות מארו ה 

9,869  9,561 גרעון מצטבר בתקציב הרגי ל    3.00% 10,924 22,3345.59%  17,981    

5,850    5,850גרעון סופי בתב"ר    0.92% 3,357 4,7471.19%  3,426    מעקים ומלוו ת

  364,320100.00%  399,496100.00%  365,170  סה"כ  
   

  גרעוות זמיים טו בתב"ר
  3,973   

סה"כ                         115,872  126,412

             2019%ביצוע   2020%ביצוע 2020תקציב הוצאו ת  
משכורות ושכר  

כללי  
  2019  2020התחייבויו ת    6.52% 23,704 25,7156.44%  24,390  

63,03061,465 התחייבויות שוטפו ת    33.95% 123,520 159,19639.88%  131,280  פעולות אחרו ת      
           73,51820.21%  73,98718.53%  75,009  שכר חיוך  

קרן לעבודות פיתוח ואחרו ת    94,22925.90%  91,23722.86%  85,652    פעולות חיוך
קרות מתוקצבו ת  

52,561  46,309   
281  281    1.48% 5,402 5,6321.41%  5,856  שכר רווחה  

           6.60% 24,020 24,6526.18%    24,009פעולות רווח ה  
עודפים זמיים טו בתב" ר    2,6410.73%  2,5120.63%    2,610  מימו ן

סה"כ  
  18,357  

126,412  115,872    4.60% 16,742 4.07%  16,36416,257  פרעון מלוות    

           100.00% 363,776 100.00%  365,170399,188  סה"כ  

                       2020  2019  
עומס מלוות לסוף ש ה    544     308     עודף בשת הדו ח      77,926  80,747  

                             
   
דוח גביה וחייבים - ארו ה            2019  2020     
                   2020    2019

% הגרעון הצבר 
מההכסה  

יתרת חוב לתחילת הש ה         4.31% 3.86%      13,08312,142  

% עומס המלוות  
מההכסה  

חיוב הש ה           22.16% 19.51%    178,719  149,904

% סך  
ההתחייבויות 

מההכסה  
החות ופטורים שית ו           16.87% 15.78%  (48,314)(13,298)  

הוצאה ממוצעת  
לפש בש" ח  

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיק ה           8,717  9,449     ( )1,268418    

מספר משרות  
ממוצע  

סך לגבי ה           546  564     142,220  149,166  

136,083  126,098 גביה בשת הדו ח                       
יתרת חוב לסוף הש ה                      16,122  13,083  
חובות מסופקים וחובות למחיק ה                      6,761    5,625
סה"כ יתרות לסוף שה כולל חובות מסופקי ם                    22,883 18,708    

אחוז גביה מהפיגורים (* )           תוי ביצוע  התקציב הבלתי רגיל      30% 36% 
אחוז גביה מהשוטף (* )           2019    2020       94%  96%

עודף (גרעון) זמי  
לתחילת הש ה  

יחס הגביה לחוב הכולל (*)             18,35730,732      89%  91%

תקבולים במהלך 
הש ה  

ממוצע ארוה למגורים למ"ר           71,859  61,608      40  39

תשלומים במהלך  
הש ה  

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.           84,234  83,938    

עודף (גרעון) זמי 
לסוף הש ה  

 
(3,973)    18,357            

                     
*כון לחודש  

אוקטובר 2020  
   עדכון התקציב לא אושר על ידי  משרד הפי ם           

               

  


