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מספר תושבים 
שנה קודמת

מספר תושבים 
*

מספר משקי 
בית

20102009נכסים2009%ביצוע 2010%ביצוע 2010תקציב הכנסות

14,42814,406רכוש שוטף88,43687,49862.34%81,37660.17%הכנסות עצמיות

משרד ' השתת
47,47812,947השקעות16,81617,79012.68%15,03211.11%החינוך

משרד ' השתת
33השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות15,55318,67113.30%16,39712.12%הרווחה

משרדי ' השתת
6,80610,274גרעון מצטבר בתקציב הרגיל1,1341,2500.89%1,1800.87%ממשלה אחרים

2,7402,740ר"גרעון סופי בתב12,05415,14510.79%21,26315.72%מענקים ומלוות
3,7372,476ר"גרעונות זמניים נטו בתב133,993140,354100.00%135,248100.00%כ"סה

75,19242,846כ"סה
2009%ביצוע 2010%ביצוע 2010תקציב הוצאות

משכורות ושכר 
20102009התחייבויות19,81021,46015.34%20,95515.50%כללי

27,18624,217התחייבויות שוטפות48,69451,34136.70%49,51336.62%פעולות אחרות
00)***(12,10512,4898.93%11,5408.54%שכר חינוך

48,00318,626קרן לעבודות פיתוח ואחרות24,53720,81414.88%20,60615.24%פעולות חינוך
33קרנות מתוקצבות3,8804,5433.25%3,9992.96%שכר רווחה

00עודף מצטבר בתקציב הרגיל17,75422,40116.01%19,73614.60%פעולות רווחה
00ר"עודפים זמניים נטו בתב8137720.55%8310.61%מימון

75,19242,846כ"סה6,4006,0664.34%8,0165.93%פרעון מלוות
133,993139,886100.00%135,196100.00%כ"סה

20102009
 )גרעון(עודף 
29,01033,141עומס מלוות לסוף שנה046852השנה

20102009
הגרעון % 

השוטף  
מההכנסה

0.00%0.00%20102009

הגרעון % 
הנצבר 

מההכנסה
53,06951,869יתרת חוב לתחילת השנה6.80%9.62%

עומס % 
המלוות 

מההכנסה
70,55272,457חיוב השנה20.67%24.50%

סך % 
ההתחייבויות 

מההכנסה
)10,389()8,619(הנחות ופטורים שניתנו19.37%17.91%

הוצאה 
ממוצעת לנפש 

ח"בש
)155()971(חובות מסופקים וחובות למחיקה4,1334,129

מספר משרות 
114,031113,782סך לגביה318312ממוצע

65,65260,713גביה בשנת הדוח
48,37953,069יתרת חוב לסוף השנה

7%7%אחוז גביה מהפיגורים
92%95%אחוז גביה מהשוטף20102009

 )גרעון(עודף 
זמני לתחילת 

השנה
58%53%יחס הגביה לחוב הכולל)7,703()2,476(

תקבולים 
3837ר"ממוצע ארנונה למגורים למ28,66519,725במהלך השנה

תשלומים 
29,92614,498במהלך השנה

 )גרעון(עודף 
זמני לסוף 

השנה
)3,737()2,476(

0
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ארנונה- דוח גביה וחייבים 

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

2010תמצית הדוחות הכספיים לשנת 
)ח"באלפי ש(

מוצה מקומית פרדס חנה כרכור

מאזן

23,000

6 דירוג סוציואקונומי 

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

33,847

10,048

32,741

)דונם(שטח שיפוט 

משרד הפנים ידי על אושר תקציב הרשות
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