
השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים ב - 2022
לפני העברות למוניציפלי שפ"ה וניכויים נוספים

השתתפות המועצה בתקציבי הועדים לשת 2022 על פי החישוב שהגו ב- 2021

לפי התוים הפיזיים של משרד הפים ב- 10/2021
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בתקציב הועדים לשת 
2022

                    576,903₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪                ₪-                 44,512₪           66,858₪              205,931₪        217,448₪אשלים1

                    217,483₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪                      968₪           27,880₪                62,134₪          40,183₪באר מילכה2

                    494,800₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪                   6,774₪           66,316₪              184,036₪        151,357₪טללים3

                    176,397₪                  ₪-                    ₪-               24,306₪                ₪-                      968₪           25,173₪                71,011₪          54,940₪כמהין4

                 1,359,871₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪                ₪-               129,664₪         161,053₪              528,733₪        498,265₪מדרשת בן גוריון5

                    451,286₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪                   2,903₪         100,422₪              174,568₪          87,076₪מרחב עם 6

                    588,911₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪               120,956₪           39,519₪              182,852₪        159,266₪משאבי שדה7

                    164,061₪          100,000₪               10,679₪                     ₪-                ₪-                   5,806₪             5,684₪                26,925₪          14,967₪מצפה עזוז8

                    276,210₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪                ₪-                   9,676₪           29,504₪                98,231₪          96,644₪קדש ברע9

                    782,229₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪               163,532₪           54,948₪              287,001₪        190,431₪רביבים10

                    558,731₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪                   1,935₪         122,076₪              206,227₪        142,176₪רתמים11

                    535,859₪                  ₪-               10,679₪               31,476₪          44,162₪                 99,667₪           42,496₪              178,710₪        128,667₪שדה בוקר12

1,781,420              2,206,358                     741,929                  587,360                         309,137                 339,064                       117,472                      100,000                    6,182,740₪                 

                      87,293₪                      80,124                           7,170                         -הפרש שוצר בעקבות הסייגים בגבייה מרוכזת+מסי ועד ומעק לישובים קטים

גביה מרוכזת1

ועד מקומי אשר גובה ארוה בצורה מרוכזת עבור המועצה, זכאי להטבה בגובה מקסימלי של 44,020 ₪.

סכום המעק לא יכול להוות יותר מ - 25% ארוה למגורים שעל היישוב לשלם.

גביית מיסי ועד מקומי2

ועד מקומי אשר גובה מיסי ועד מקומי ו / או השתתפות של האגודה השיתופית בפעילות הועד, זכאי למעק בגובה מקסימלי של 31,374 ₪

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

אחוז גביה מעל 390%

ועד מקומי שבו הארוה שהמועצה גובת היא בשיעור שמעל 90%  זכאי למעק בגובה 10,645 ₪.

מדרשת בן גוריון: הוספו לקריטריון של המגורים 10,243 מ"ר של מעוות הסטודטים של האויברסיטה.

סה"כ

חלוקה ע"פ קריטריוים

חלוקת התקציב לפי ישובים

עידוד הגבייה



השתתפות המועצה בתקציבי הועדים המקומיים ב - 2022
לפני העברות למוניציפלי שפ"ה וניכויים נוספים

מקומות שמקבלים הקצבה ללא קשר עם הקריטריוים:

380,000 ₪מחה טלי

142,500 ₪שיזף

₪ 171,000יצה

30,000 ₪בדיקות מכון התקים למשחקים

30,000 ₪תאורת רתמים

₪ 753,500

חוות בודדים:

בהתאם להחלטה שהתקבלה סוכם שהחל משת 2014 יפתח תב"ר בגובה של הארוה טו שהחוות משלמות - יעקלה, על פי הצרכים 

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

170,000 ₪שומת ארוה טו לחוות כ-197,000 ₪ (לאחר קיזוז חובות לא משולמים ועמלת חברת הגבייה). יפתח תב"ר ב- 2022 ע"ס 170,000 ₪ מתוך התקציב 

הרגיל סעיף "העברה לתב"רים".

6,182,740 ₪ועדים לפי הקריטריוים לעיל:

20,000 ₪פרס ועדים מתקדמים וועדים מצטייים 

₪ 7,126,240

₪ -7,126,240

₪ 0

הערות:

בשת 2022 ייתן תקציב וסף בגין "יראות" בסך של 1,551,600 ₪ לפי גודל הישוב (כמות תושבים)

סה"כ  השתתפות המועצה בתקציב מויציפלי של הועדים ב- 2021 הוא 8,677,840 ₪.


