
השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים ב - 2021

לפני העברות לשפ"ה, לפני ואחרי קיצוץ 2021 של 2% .
השתתפות המועצה בתקציבי הועדים לשנת 2021 על פי החישוב שנהגנו ב- 2020

לפי הנתונים הפיזיים של משרד הפנים ב- 10/2020
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        17,595₪                 536,066₪                     553,661₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪               ₪-                 38,268₪           67,021₪              205,431₪        211,363₪אשלים1

73,555- ₪                 290,904₪                     217,349₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪                       ₪-           29,725₪                63,257₪          41,009₪באר מילכה2

5,178- ₪                 503,211₪                     498,034₪                  ₪-               10,862₪               31,516₪          44,918₪                   2,126₪           69,545₪              186,393₪        162,838₪טללים3

12,096- ₪                 191,415₪                     179,319₪                  ₪-                     ₪-               23,573₪               ₪-                   1,063₪           26,360₪                73,697₪          58,285₪כמהין4

58,107- ₪              1,436,665₪                 1,378,558₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪               ₪-               133,939₪         165,731₪              545,667₪        518,480₪מדרשת בן גוריון5

20,477 ₪                 433,786₪                     454,263₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪                   2,126₪         103,196₪              179,637₪          90,781₪מרחב עם 6

29,596- ₪                 616,352₪                     586,756₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪               127,561₪           37,296₪              185,779₪        160,301₪משאבי שדה7

2,812- ₪                 165,092₪                     162,280₪           100,000₪               10,862₪                     ₪-               ₪-                   6,378₪             6,450₪                25,794₪          16,108₪מצפה עזוז8

3,532 ₪                 275,189₪                     278,721₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪               ₪-                   9,567₪           31,127₪              100,105₪        100,734₪קדש ברנע9

37,518- ₪                 827,098₪                     789,580₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪               171,144₪           54,683₪              287,112₪        204,961₪רביבים10

65,714 ₪                 458,579₪                     524,293₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪                   2,126₪         123,106₪              213,415₪        108,551₪רתמים11

14,227- ₪                 554,153₪                     539,926₪                  ₪-               10,862₪               32,014₪          44,918₪               103,111₪           40,381₪              181,172₪        138,485₪שדה בוקר12

1,811,895              2,247,460                    754,621                 597,408                        314,426                343,218                      119,482                      100,000                   6,162,740₪                 6,288,510₪              ₪ -125,770

2%-הפרש באחוז                       92,144₪                     83,205                          8,939                       -הפרש שנוצר בעקבות הסייגים בגבייה מרוכזת+מסי ועד ומענק לישובים קטנים

גביה מרוכזת1

ועד מקומי אשר גובה ארנונה בצורה מרוכזת עבור המועצה, זכאי להטבה בגובה מקסימלי של 46,307 ₪.

סכום המענק לא יכול להוות יותר מ - 25% ארנונה למגורים שעל היישוב לשלם.

גביית מיסי ועד מקומי2

ועד מקומי אשר גובה מיסי ועד מקומי ו / או השתתפות של האגודה השיתופית בפעילות הועד, זכאי למענק בגובה מקסימלי של 33,004 ₪

סכום המענק לא יוכל להוות יותר מ- 50% מסכום ה - "ארנונה לועד" שהועד גובה מחבריו או מהאגודה השיתופית חקלאית.

אחוז גביה מעל 390%

ועד מקומי שבו הארנונה שהמועצה גובת היא בשיעור שמעל 90%  זכאי למענק בגובה 11,198 ₪.

מדרשת בן גוריון: הוספנו לקריטריון של המגורים 10,243 מ"ר של מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה.

סה"כ

חלוקה ע"פ קריטריונים

חלוקת התקציב לפי ישובים

עידוד הגבייה



השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים ב - 2021

לפני העברות לשפ"ה, לפני ואחרי קיצוץ 2021 של 2% .
מקומות שמקבלים הקצבה ללא קשר עם הקריטריונים:

380,000 ₪מחנה טלי

142,500 ₪שיזף

171,000 ₪ניצנה

30,000 ₪בדיקות מכון התקנים למשחקים

30,000 ₪תאורת רתמים

₪ 753,500

חוות בודדים:

בהתאם להחלטה שהתקבלה סוכם שהחל משנת 2014 יפתח תב"ר בגובה של הארנונה נטו שהחוות משלמות - יענקלה, על פי הצרכים 

 של החוות, יעביר להם תקציבי פיתוח בלבד במסגרת התב"ר הקיים.

170,000 ₪שומת ארנונה נטו לחוות כ-197,000 ₪ (לאחר קיזוז חובות לא משולמים ועמלת חברת הגבייה). יפתח תב"ר ב- 2020 ע"ס 170,000 ₪ מתוך התקציב 

הרגיל סעיף "העברה לתב"רים.

6,162,740 ₪ועדים לפי הקריטריונים לעיל:

₪ 7,086,240

₪ -7,086,240

₪ 0

הערות:

התקציב שחולק לעיל כולל תוספת לתקציב בסך של 67,630 ₪  - קרי 7,298,740 ₪.

בנוסף ב- 2021 חולק תקציב נוסף בגין "ניראות" בסך של 1,552,000 ₪ לפי גודל הישוב (כמות תושבים)

סה"כ  השתתפות המועצה בתקציב מוניציפלי של הועדים ב- 2021 הוא 8,850,740 ₪.


