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 להנחיות שניתנו לנו על יד אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות. 

 

       

 

ברכה ובכבוד רב, ב                                                                               

  

  דביר גינזבורג, רו"ח                      

 

    

  



אורניתשם הרשות המקומית

מועצה מקומיתמעמד מוניציפלי

                       8דרוג סוציו אקונומי

                9,608מספר תושבים שנה נוכחית (2019)

                9,396מספר תושבים שנה קודמת (2018)

מדד שנה יחידותהמדד
נוכחית 2019

מדד שנה 
קודמת 2018

מדד ממוצע 
שנים קודמות

אחוז התפתחות המדד
הסטיה 

מהממוצע

סטית תקן

מגמה 2019 - 2017-20182017מגמה מול הממוצע

נתונים פיננסיים

6,1356,0676,0981%31שקלים חדשיםהכנסות הרשות בניכוי תקבולים בלתי רגילים לתושב1

0(100%)011שקלים חדשיםעודף (גרעון) שנתי לתושב2

4(3%)258-263-265-שקלים חדשיםעודף (גרעון) מצטבר בתקציב רגיל ובתב"רים לתושב3

0%(2%)%57%57%58%אחוז ההכנסות העצמיות (ביצוע) מכלל הכנסות הרשות4

153(8%)2,0332,0562,213שקלים חדשיםמלוות לפרעון לתושב5

%5%5%5%0%0%אחוז אבדן הכנסות עצמיות בגין הנחות6

הקצאת משאבים - היקף פעילות

1%(8%)%23%26%25%אחוז הוצאות לשרותים מקומיים מסך התקציב הרגיל7

68(7%)1,4191,5821,529שקלים חדשיםסה"כ הוצאות לשירותים מקומיים לתושב8

%10%9%9%11%1%אחוז הוצאות לתברואה מסך הוצאות התקציב הרגיל9

%4%1%1%300%1%אחוז הוצ' לתחזוקת כבישים ומדרכות מסך הוצ' התקציב הרגיל10

%54%51%52%4%1%אחוז ההוצ' לשרותים ממלכתיים מסך הוצ' התקציב הרגיל11

%42%39%40%5%1%אחוז ההוצאות לחינוך מסך הוצאות התקציב הרגיל12

0%(17%)%5%6%6%אחוז ההוצאות לרווחה מסך הוצאות התקציב הרגיל13

3,3643,1563,2952%118שקלים חדשיםסה"כ ההוצאות לשרותים ממלכתיים לתושב14

2,6542,4332,5404%102שקלים חדשיםסה"כ הוצאות חינוך לתושב15

3453533440%8שקלים חדשיםסה"כ הוצאות רווחה לתושב16

%43%40%43%0%2%אחוז המימון העצמי להפעלת שרותים ממלכתיים17

%39%35%37%5%2%אחוז המימון העצמי להפעלת שרותי חינוך18

2%(4%)%25%23%26%אחוז המימון העצמי להפעלת שרותי רווחה19

יעילות

%10%10%10%0%0%אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך הכל הוצאות התקציב הרגיל20

2612872591%23שקלים חדשיםעלות שכר הנהלה וכלליות לתושב21

3%(22%)%21%29%27%אחוז חייבים בגין ארנונה מסך הכנסות הארנונה22

4(14%)181621שקלים חדשיםעלות גביית 1 אלפי ₪ של הכנסות עצמיות23

12(0%)254240255שקלים חדשיםעלות שכר שרותים מקומיים לתושב24

%22%28%20%10%7%אחוז כמות הפסולת המיועדת למיחזור25

1,1621,00097120%93שקלים חדשיםעלות איסוף וסילוק הפסולת לטון אשפה26

64255052722%58שקלים חדשיםעלות להפעלת שרותי תברואה לתושב27

73,76715,06225,243192%24,338שקלים חדשיםהוצאה שנתית לתחזוקה של כבישים ומדרכות לאלף מ"ר28

1,928(36%)5,3296,6248,267שקלים חדשיםהוצאה שנתית לתחזוקה שנתית לגינון לדונם29

3,3643,1563,2952%118שקלים חדשיםעלות שרותים ממלכתיים לתושב30

9,4368,5018,9785%445שקלים חדשיםעלות שרותי חינוך לתלמיד31

2,023(30%)10,18514,35114,472שקלים חדשיםעלות שרותי רווחה לתיק32

התפתחות העיר

28%(78%)%11%23%49%אחוז העסקים ללא רישיון33

35%(88%)%6%14%49%אחוז עסקי המזון ללא רשיון34

אחוז בקשות לרישיון שנתנו השנה מסך העסקים טעוני הרישיון 35
לתחילת שנה

%38%150%115%(67%)46%

1,795795573213%604שקלים חדשיםסה"כ תשלומים בתב"רים השנה לתושב36

שם ראש הרשות

חתימה:

תאריך:

ניתוח סטטיסטיתוצאות המדדים

דוח מדדי ביצוע לשנת 2019

[תאריך יוצג כאן]


