
 a השריי רמת ע•ר••ת
 ם....2017a לשנת הכספיים הדוחות תמצית

 ~ ש"ח) (באלפי
 השרון-רמת עיר"ת

 49 י 397 קודמת שנה תושבים מספר
 16 י 850 (דונם) שיפוט שטח 50 י173• תושבים מספר

 מי1נ1ואקיוצo ג1ד•ר 15 י 662 תיב י משק מספר

 הרג•ל התiוציב ביצוע נתוני
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1!!!!! 
 2016% ביצוע 2017% ביצוע 2017 תקציב נסות כ ה
 77.07% 297 י 788 76.20% 319 י 103 317 י588 ות עצמי ת סונ כ ה

 6617.20% י 440 7417.85% י 76769 י 807 ך נו יהח משדר 'השתת
 205.32% י225.43%555 י 22745 י513 וחה והר משדר השתת'

 9670.25% 10.47% י1972 י050 אחרים ממשלה ימשדר השתת'

 6390.17% 2092030.05% ות וומל ם מענקי
 386100.00% י389 418100.00% י 792 418 י167 כ" סה

 2016% צוע י ב 2017% ביצוע 2017 תקציב הוצאות
 % 7218.71 י094 8019.20% י78384 י647 ללי כ שכר ו משכורות

 13334.62% י397 13933.28% י140315 י241 אחרות ת ופעול
 7820.29% י185 28%. 21 89 י91066 י126 חינוך שכר

 5213.74% י 958 14.28% 59 י 59795 י311 נוך י ח פעולות
 71.82% י71.82%011 י7603 י500 וחה ור שכר
 287.38% י434 297.06% י28552 י612 חה וו ר ת ופעול

 20.57% י 190 20.55% י 2317 י 127 ון מ י מ
 2.88% 11 י 102 2.53% 10 י 586 10 י603 ות ומל וןפרע

o385100.00% י 371 418100.00% י 8 41861 י 167 כ " ה 

 ו 1 י 1 0174018 הדוח בשנת דף וע

 2017 2016 נכסים
 121,19686,409 ףטשו ש רכו

 28,958 83,834 ותעהשק
 85,499 66,829 ותראחו תתוקבצומ קרנות י לכיסו השקעות

 10,293 10,467 הרגיל בתקציב ר ב מצט עון גר

 00 ר"בת ביפ סו ןו ערג
 00 ך"בתנ ונט זמניים תוגרעונ
 245,946 247,539 כ"סה

 2017 2016 התחייבויות
 76,261 58,152 טפות וש ות יוייב התח

0 )***(0 
 30 י618 29,812 אחרות ו חופית ותד לבעו קרן
 66 י829 85,499 תווקבצתמ ת רנוק
 00 הרגיל ביבתקצ מצטבר ףדעו
 91 י940 54,374 תב"רב ו טנ זמניים ודפיםע

 245 י946 247,539 סה"כ

 45979 י615 שנה לסוף מלוות עומס ~····1

2016 2017 
 מההכנסה טף והש הגרעון % 0.00% 0.00%

 מההכנסה הנבצר הגרעון % 2.46% 2.71%

 מההכנסה המלוות מס וע % 10.89% 14.23%

 הכנסה המ בויות י ההתחי סך % 18.21% 15.05%

8 י343 7 י802  בש"ח לנפש ממוצעת אהוצ ה

1י028 960  צע וממ תומשר מספר

 רגיל הבלתי התקציב. ביצוע נתוני

2016 2017 

91 י 940 53י 734
 לתחילת מניז ) ן ורע(ג דף וע

 השנה

 השנה במהלך יםל תקבו 62,349 108,001

 השנה במהלך ם יתשלומ 99,915 69,795

 שנהה לסוף יזמנ ) ן (גרעו עודף 54,374 940, 91

 ארנונה- וחייב.•ם בגיה דוח

2016 2017 
 52,763 62,014 השנה לת יתחלבוח רתתי
 258,449 263,350 השנה ב יו ח

 ( 20,136) ( 18,661) ושניתנ םי רו ופט ת הגחו
 058 הקי חמל ותב חו ו •םופקoמ לחובות ההגער

o305 י228 292,609 הילבג ך 
 245,399 230,595 וחהד תנ בש גביה
 59 י829 62,014 השנה לסוף חוב יתרת

 48 י375 48,375 הקי חלמ תוחוב ו םיקפומס ובותח
oל •תרות ה"נoמ ותבוח וללכהשנ וףoפיוjJ204 108 389 110 םי 

 20% 21%)*( ם רי וגי הפ מ היבג אחוז

 94% 96%)*( מהשוטף יהבג חוזא
 80% 79%)*( הכולל לחוב בגיהה יחס

 63 61 ר" למ למגורים נה ו נרא ממוצע
 למחיקה. וחובות מסופקים חובות ללא מחושבים )השיעורים *(

 2017 קטובר וא דש ו לח וןכנ*

 , בברכה

 ירייהעה גזבר , טביב גידי ח" ו ר
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