
 מועצה אזורית חבל מודיעין
 2021תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

 )באלפי ש"ח(
                    
                    
                    

מספר תושבים שנה 
               22,666 קודמת

         שטח שיפוט )דונם( 22,764 מספר תושבים *
       7 דירוג סוציואקונומי  5,948 מספר משקי בית 

                    
 מאזן  נתוני ביצוע התקציב הרגיל

 2020 2021 נכסים  % 2020ביצוע  % 2021ביצוע  2021תקציב  הכנסות
 64,426 50,074 רכוש שוטף  65.97% 171,984 70.95% 169,928 166,064 הכנסות עצמיות 

 45,017 59,903 השקעות  19.29% 50,293 20.25% 48,501 49,484 השתת' משרד החינוך
 24 24 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות  4.55% 11,857 4.95% 11,856 11,767 השתת' משרד הרווחה 

השתת' משרדי ממשלה 
אחרים וחלף הכנסות 

 עצמיות מארנונה
7,977 9,116 3.81% 26,357 10.11%        

        0.08% 210 0.04% 101 118 מענקים ומלוות
        100.00% 260,701 100.00% 239,502 235,410 סה"כ

 109,467 110,001 סה"כ             

        % 2020ביצוע  % 2021ביצוע  2021תקציב  הוצאות
 2020 2021 התחייבויות  11.48% 28,982 12.64% 29,731 29,781 משכורות ושכר כללי

 56,254 37,581 התחייבויות שוטפות  39.27% 99,169 34.61% 81,388 81,516 פעולות אחרות
        18.98% 47,930 19.50% 45,854 45,372 שכר חינוך

 26,509 49,586 קרן לעבודות פיתוח ואחרות  17.82% 44,992 19.60% 46,105 45,466 פעולות חינוך
 24 24 קרנות מתוקצבות  2.00% 5,060 2.11% 4,971 5,040 שכר רווחה

 8,172 12,493 עודף מצטבר בתקציב הרגיל  6.36% 16,061 6.61% 15,557 16,909 פעולות רווחה
 18,508 10,317 עודפים זמניים נטו בתב"ר  0.30% 747 0.36% 849 760 מימון

 109,467 110,001 סה"כ  3.80% 9,588 4.56% 10,726 10,566 פרעון מלוות 

        100.00% 252,529 100.00% 235,181 235,410 סה"כ

               2021 2020 
 74,682 65,278 עומס מלוות לסוף שנה    8,172   4,321   עודף בשנת הדוח

                   
 'ח בגין השנה ו  אלפי ש''ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשתות חינוך, הנתון לא מבוקר. אלפי ש'  6507סעיפי החינוך אינם כוללים סך של 

 ארנונה -דוח גביה וחייבים          2020 2021  
                2021 2020 
 6,545 6,852 יתרת חוב לתחילת השנה              

עומס המלוות  %
 147,912 144,861 חיוב השנה         28.65% 27.26% מההכנסה

סך ההתחייבויות  %
 (26,127) (8,647) הנחות ופטורים שניתנו         21.58% 15.69% מההכנסה

הוצאה ממוצעת לנפש 
 (720) (833) העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה         11,141 10,331 בש"ח

 127,610 142,233 סך לגביה         488 482 מספר משרות ממוצע
 120,758 133,232 גביה בשנת הדוח              
 6,852 9,001 יתרת חוב לסוף השנה              
 5,661 5,752 חובות מסופקים וחובות למחיקה              
 12,513 14,753 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים              

 80% 40% )*(אחוז גביה מהפיגורים          נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל
 96% 96% אחוז גביה מהשוטף )*(         2020 2021  

עודף )גרעון( זמני לתחילת 
 95% 94% יחס הגביה לחוב הכולל )*(         (13,651) 18,508 השנה

 39 39 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר         106,658 43,545 תקבולים במהלך השנה
 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.         74,499 51,736 תשלומים במהלך השנה
עודף )גרעון( זמני לסוף 

         18,508 10,317 השנה

              
*נכון לחודש אוקטובר 

   אינו טעון אישור משרד הפנים הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה       2021

          

 


