
הצג תוכן ענינים

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20142013נכסים%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות

22,19917,607רכוש שוטף82,56585,78283.95%68,52883.68%הכנסות עצמיות

16,91316,081השקעות8,86111,87911.63%10,35312.64%השתת' משרד החינוך

31,96631,329השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות2,3992,5102.46%2,0622.52%השתת' משרד הרווחה

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל7541,9941.95%9321.14%השתת' משרדי ממשלה אחרים

גרעון סופי בתב"ר130.01%160.02%מענקים ומלוות

5,052גרעונות זמניים נטו בתב"ר94,579102,178100.00%81,891100.00%סה"כ

76,13065,017סה"כ

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות

20142013התחייבויות5,4645,3955.37%5,6656.99%משכורות ושכר כללי

25,58616,753התחייבויות שוטפות59,43962,72662.40%44,69355.15%פעולות אחרות

)***(1,1191,1301.12%1,0641.31%שכר חינוך

16,91512,298קרן לעבודות פיתוח ואחרות22,95325,75025.62%24,28229.96%פעולות חינוך

31,96631,329קרנות מתוקצבות1,2001,2081.20%1,1981.48%שכר רווחה

1,663852עודף מצטבר בתקציב הרגיל3,2983,1883.17%3,1043.83%פעולות רווחה

3,785עודפים זמניים נטו בתב"ר6105660.56%8941.10%מימון

76,13065,017סה"כ4965520.55%1390.17%פרעון מלוות

94,579100,515100.00%81,039100.00%סה"כ

20142013

3,8082,397עומס מלוות לסוף שנה1,663852עודף בשנת הדוח

20142013

%20142013 הגרעון השוטף  מההכנסה

716673יתרת חוב לתחילת השנה% הגרעון הנצבר מההכנסה

66,28758,584חיוב השנה%3.73%2.93% עומס המלוות מההכנסה

)1,474()1,558(הנחות ופטורים שניתנו%25.04%20.46% סך ההתחייבויות מההכנסה

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה15,89213,615הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

65,44557,783סך לגביה3535מספר משרות ממוצע

64,78457,067גביה בשנת הדוח

661716יתרת חוב לסוף השנה

320207חובות מסופקים וחובות למחיקה

981923סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20142013

76%69%אחוז גביה מהפיגורים )*(3,78510,449עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

99%99%אחוז גביה מהשוטף )*(55,82264,462תקבולים במהלך השנה

99%99%יחס הגביה לחוב הכולל )*(64,65971,126תשלומים במהלך השנה

3938ממוצע ארנונה למגורים למ"ר3,785)5,052(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2014

5,952

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

)באלפי ש"ח(

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

6,325

1,642

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מועצה אזורית רמת נגב

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

4,300,000

5



הצג תוכן ענינים

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20142013נכסים%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות

22,19917,607רכוש שוטף82,56585,78283.95%68,52883.68%הכנסות עצמיות

16,91316,081השקעות8,86111,87911.63%10,35312.64%השתת' משרד החינוך

31,96631,329השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות2,3992,5102.46%2,0622.52%השתת' משרד הרווחה

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל7541,9941.95%9321.14%השתת' משרדי ממשלה אחרים

גרעון סופי בתב"ר130.01%160.02%מענקים ומלוות

5,052גרעונות זמניים נטו בתב"ר94,579102,178100.00%81,891100.00%סה"כ

76,13065,017סה"כ

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות

20142013התחייבויות5,4645,3955.37%5,6656.99%משכורות ושכר כללי

25,58616,753התחייבויות שוטפות59,43962,72662.40%44,69355.15%פעולות אחרות

)***(1,1191,1301.12%1,0641.31%שכר חינוך

16,91512,298קרן לעבודות פיתוח ואחרות22,95325,75025.62%24,28229.96%פעולות חינוך

31,96631,329קרנות מתוקצבות1,2001,2081.20%1,1981.48%שכר רווחה

1,663852עודף מצטבר בתקציב הרגיל3,2983,1883.17%3,1043.83%פעולות רווחה

3,785עודפים זמניים נטו בתב"ר6105660.56%8941.10%מימון

76,13065,017סה"כ4965520.55%1390.17%פרעון מלוות

94,579100,515100.00%81,039100.00%סה"כ

20142013

3,8082,397עומס מלוות לסוף שנה1,663852עודף בשנת הדוח

20142013

%20142013 הגרעון השוטף  מההכנסה

716673יתרת חוב לתחילת השנה% הגרעון הנצבר מההכנסה

66,28758,584חיוב השנה%3.73%2.93% עומס המלוות מההכנסה

)1,474()1,558(הנחות ופטורים שניתנו%25.04%20.46% סך ההתחייבויות מההכנסה

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה15,89213,615הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

65,44557,783סך לגביה3535מספר משרות ממוצע

64,78457,067גביה בשנת הדוח

661716יתרת חוב לסוף השנה

320207חובות מסופקים וחובות למחיקה

981923סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20142013

76%69%אחוז גביה מהפיגורים )*(3,78510,449עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

99%99%אחוז גביה מהשוטף )*(55,82264,462תקבולים במהלך השנה

99%99%יחס הגביה לחוב הכולל )*(64,65971,126תשלומים במהלך השנה

3938ממוצע ארנונה למגורים למ"ר3,785)5,052(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2014

5,952

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

)באלפי ש"ח(

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

6,325

1,642

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מועצה אזורית רמת נגב

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

4,300,000

5



הצג תוכן ענינים

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20142013נכסים%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות

22,19917,607רכוש שוטף82,56585,78283.95%68,52883.68%הכנסות עצמיות

16,91316,081השקעות8,86111,87911.63%10,35312.64%השתת' משרד החינוך

31,96631,329השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות2,3992,5102.46%2,0622.52%השתת' משרד הרווחה

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל7541,9941.95%9321.14%השתת' משרדי ממשלה אחרים

גרעון סופי בתב"ר130.01%160.02%מענקים ומלוות

5,052גרעונות זמניים נטו בתב"ר94,579102,178100.00%81,891100.00%סה"כ

76,13065,017סה"כ

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות

20142013התחייבויות5,4645,3955.37%5,6656.99%משכורות ושכר כללי

25,58616,753התחייבויות שוטפות59,43962,72662.40%44,69355.15%פעולות אחרות

)***(1,1191,1301.12%1,0641.31%שכר חינוך

16,91512,298קרן לעבודות פיתוח ואחרות22,95325,75025.62%24,28229.96%פעולות חינוך

31,96631,329קרנות מתוקצבות1,2001,2081.20%1,1981.48%שכר רווחה

1,663852עודף מצטבר בתקציב הרגיל3,2983,1883.17%3,1043.83%פעולות רווחה

3,785עודפים זמניים נטו בתב"ר6105660.56%8941.10%מימון

76,13065,017סה"כ4965520.55%1390.17%פרעון מלוות

94,579100,515100.00%81,039100.00%סה"כ

20142013

3,8082,397עומס מלוות לסוף שנה1,663852עודף בשנת הדוח

20142013

%20142013 הגרעון השוטף  מההכנסה

716673יתרת חוב לתחילת השנה% הגרעון הנצבר מההכנסה

66,28758,584חיוב השנה%3.73%2.93% עומס המלוות מההכנסה

)1,474()1,558(הנחות ופטורים שניתנו%25.04%20.46% סך ההתחייבויות מההכנסה

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה15,89213,615הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

65,44557,783סך לגביה3535מספר משרות ממוצע

64,78457,067גביה בשנת הדוח

661716יתרת חוב לסוף השנה

320207חובות מסופקים וחובות למחיקה

981923סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20142013

76%69%אחוז גביה מהפיגורים )*(3,78510,449עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

99%99%אחוז גביה מהשוטף )*(55,82264,462תקבולים במהלך השנה

99%99%יחס הגביה לחוב הכולל )*(64,65971,126תשלומים במהלך השנה

3938ממוצע ארנונה למגורים למ"ר3,785)5,052(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2014

5,952

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

)באלפי ש"ח(

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

6,325

1,642

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מועצה אזורית רמת נגב

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

4,300,000

5



הצג תוכן ענינים

מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20142013נכסים%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הכנסות

22,19917,607רכוש שוטף82,56585,78283.95%68,52883.68%הכנסות עצמיות

16,91316,081השקעות8,86111,87911.63%10,35312.64%השתת' משרד החינוך

31,96631,329השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות2,3992,5102.46%2,0622.52%השתת' משרד הרווחה

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל7541,9941.95%9321.14%השתת' משרדי ממשלה אחרים

גרעון סופי בתב"ר130.01%160.02%מענקים ומלוות

5,052גרעונות זמניים נטו בתב"ר94,579102,178100.00%81,891100.00%סה"כ

76,13065,017סה"כ

%ביצוע %2013ביצוע 2014תקציב 2014הוצאות

20142013התחייבויות5,4645,3955.37%5,6656.99%משכורות ושכר כללי

25,58616,753התחייבויות שוטפות59,43962,72662.40%44,69355.15%פעולות אחרות

)***(1,1191,1301.12%1,0641.31%שכר חינוך

16,91512,298קרן לעבודות פיתוח ואחרות22,95325,75025.62%24,28229.96%פעולות חינוך

31,96631,329קרנות מתוקצבות1,2001,2081.20%1,1981.48%שכר רווחה

1,663852עודף מצטבר בתקציב הרגיל3,2983,1883.17%3,1043.83%פעולות רווחה

3,785עודפים זמניים נטו בתב"ר6105660.56%8941.10%מימון

76,13065,017סה"כ4965520.55%1390.17%פרעון מלוות

94,579100,515100.00%81,039100.00%סה"כ

20142013

3,8082,397עומס מלוות לסוף שנה1,663852עודף בשנת הדוח

20142013

%20142013 הגרעון השוטף  מההכנסה

716673יתרת חוב לתחילת השנה% הגרעון הנצבר מההכנסה

66,28758,584חיוב השנה%3.73%2.93% עומס המלוות מההכנסה

)1,474()1,558(הנחות ופטורים שניתנו%25.04%20.46% סך ההתחייבויות מההכנסה

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה15,89213,615הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

65,44557,783סך לגביה3535מספר משרות ממוצע

64,78457,067גביה בשנת הדוח

661716יתרת חוב לסוף השנה

320207חובות מסופקים וחובות למחיקה

981923סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20142013

76%69%אחוז גביה מהפיגורים )*(3,78510,449עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

99%99%אחוז גביה מהשוטף )*(55,82264,462תקבולים במהלך השנה

99%99%יחס הגביה לחוב הכולל )*(64,65971,126תשלומים במהלך השנה

3938ממוצע ארנונה למגורים למ"ר3,785)5,052(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2014

5,952

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

)באלפי ש"ח(

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

6,325

1,642

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

מועצה אזורית רמת נגב

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

4,300,000

5


