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אבולכ יתמקומ הועצמ 


 2016 תשל םייפסכה תוחודה יות תיצמת

 )ח"ש באלפי(

2
 
3,242 :ימואקו-יוצוס וגריד 
11,694 :יתב קישמ מספר 

.2 

2.1 

2015 2016 2015 2016
 

9,712 8,849 שוטפות חייבויותהת 5,818 4,702
 

1,105 1,230
 
5,566 6,639
 


13,821 15,678 בותצמתוק קרות 13,821 15,678 

5,545 5,202 

1,498 

3,063 2,603 

 ביצבתק טברמצ עודף ביצבתק טברמצ גרעון
 גילרה

 ר"תבב טו זמיים עודפים
30,093 30,172 30,093 30,172 

================ ================ 

צועיב צועיב  קציבת
% 2015  % 2016 2016 

25% 15,965 26% 17,827 15,907 

52% 32,844 52% 35,574 34,351 

22% 13,989 19% 12,784 11,756 

0% 100 
0% 27 4% 2,694 278 

100% 62,925 100% 68,879 62,292 
======== ========- - - - - - - -========- - - - - - - -

צועיב צועיב  קציבת
% 2015 % 2016 2016 

50% 32,972 51% 34,731 33,621 

5% 3,558 6% 3,986 2,606 

1% 438 1% 353 395 

24% 15,764 20% 13,781 11,514 

17% 11,198 17% 11,489 11,111 

1% 792 4% 2,595 2,005 

2% 1,093 2% 1,601 1,040 
0% 100 

100% 65,915 100% 68,536 62,292 
======== ========- - - - - - - -========- - - - - - - -

(2,990) 343 
======= =============== 

2015 2016 

10,402 10,286 
======= ======== 

 :שביםותה מספר

 זןמא

 חייבויותהת כסים

 טףשו רכוש
 השקעות
 רותחוא וחיתפ קרות קרות לכיסוי השקעות
 רותחוא בותצמתוק

 גילרה
 ר"תבב סופי גרעון
 טו זמיים גרעוות

 ר"תבב

יתילגרה קציבתה ו 
 כסותה

 צמיותע כסותה
 להשממ משרדי
 כללי מעק
 זוןלאי והלמ/מעק
 טברמצ גרעון להקטת מעק
 חדיםמיו מעקים
 מיועדים מעקים

 צאותהו

 ושכר תומשכור
 מימון למעט הלומ זקהחא

 מימון
 תפעול צאותהו

 רומותתו השתתפויות
 פעמיות חד
 מלוות פרעון
 טברמצ גרעון להקטת מעק

 השה )גרעון( עודף

 מלוות ומסע

 השה סוףב לפרעון מלוות עומס

1 

2.2 

.3 



   

  

  

  

      

      

    

      

  

    
      

  
    

      

      

     
   

      

  

  

  

 
 

  

  

     

      

       

   

                              

  

   

 

     

         

     
   

.4 

 אבולכ יתמקומ הועצמ

 2016 תשל םייפסכה תוחודה יות תיצמת

 )ח"ש באלפי(

יתילגר תילב קציבת ו 

תשלומים  תקבולים

 השה לתחילת 
 41,415 48,188השה לתחילת
 וחדה בשת 
4,571 6,773 וחדה בשת

 שסגרו פרוייקטים 
(33,816) שסגרו פרוייקטים
 השה סוףל רהית 
 48,188 18,943השה סוףל רהית

 ר"תבב טו זמי גרעון ר"תבב טו זמי עודף

 מים- חייביםו יהבג דוח הורא- חייביםו יהבג דוח

 השה לתחילת חוב רתית 
 6,808 8,472השה לתחילת חוב רתית
 השה חיוב
 שתו ופטורים החות

 יקהחלמ ותובוח יםפקוסמ ותובח

17,165 16,831
 
(4,948) (5,139)
 
(1,244) (1,201)
 

 השה חיוב
 שתו ופטורים החות

 יקהחלמ ותובוח יםפקוסמ ותובח

 יהבגל סך 
18,963 17,781 יהבגל סך
 וחדה בשת יהבג 
10,456 9,309 וחדה בשת יהבג

 השה סוףל חוב רתית 
 8,472 8,507השה סוףל חוב רתית
 יקהחלמ ותבווח פקיםמסו ותבוח 
8,014 6,500 יקהחלמ ותבווח פקיםמסו ותבוח

 כולל הש סוףל רותתי כ"סה כולל הש סוףל רותתיכ"סה
 בותווח מסופקים בותוח 
16,521 14,972 בותווח מסופקים בותוח
 יקהחלמ יקהחלמ

 דוחה תשב יהבג חסי דוחה תשב יהבג חסי

 לפיגורים
 טו ,השתי חיובל

21% 20%
 
73% 78%
 

 לפיגורים
 טו ,השתי חיובל

 יהבגל סךל

 שכר יותועל דוח

52% 55%
 יהבגל סךל 

 שתי צעממו שכר כח בתצמ
 רהשמל בפועל בפועל שכר צאותהו תצעממו אדם

 חיוך
 החרוו
 בכירים רותחוא ציפלימוי
 חריםא רותחוא ציפלימוי
 חריםב

 פסיורים

 66 פסוט תוי על וססבמ צגמוה

(*) 2015 2016 2015 2016 2016 

162 155 21,216 22,643 146 

144 146 2,159 2,488 17 

463 467 2,084 2,103 5 

115 131 4,284 4,656 36 

682 745 1,159 745 1 

133 133 2,070 2,096 16 

161 158 32,972 34,731 220 
======== ================================= 

 זו השב צעתוממ רותשמ בתצמי''עפ חושבמ 2015 בשת רהשמל צעממו שכר

 פיםה שרדמ ידי על שרוא שותרה קציבת

 חדשמ מיון צעבו זה וחדב הכלולים האהשוו ריבמספ
 המלוו חשב המו רשותל

2015 2016 2015 2016
 
45,972 51,251
 

5,279 4,111
 
(33,816)
 

51,251 21,546
 
================ ================
 

3,063 2,603
 
================ ================
 

2015 2016 2015 2016
 
58
 

73
 

73 58 
15 21 

58 37 

1,571 1,657 

1,629 1,694 

================ ================
 

21% 36%
 

21% 36%
 

*
 

2 

.5 

.6 


