
 
 

 

 כרכור חנה פרדס למועצת תקין ניהול פרס

 ברציפות החמישית השנה זו 

 ,המועצה ראש בו האומה בבנייני הטקס נערך ,19.9.16 ,'ב יום ,השבוע

 המועצה בשם הפרס את קיבלו גלר רן ,המועצה ומזכיר וגזבר געש חיים

 והישוב

 ברציפות חמישיתה השנה זו ,תקין ניהול פרס את כרכור חנה פרדס מועצת קיבלה 19.9.16 , 'ב יום , השבוע

 נערך ,ירושלים האומה בבנייני התקיים  אשר הטקס .הזוכות לרשויות  שנה מידי הנערך  הארצי הטקס במסגרת

 מרכז ר"ויו רבכו הוזמן אורנה ,הפני משרד  לית"מנכ , נהרי משולם ,הפנים שר סגן ,דרעי אריה ,הפנים שר במעמד

 .ביבס חיים ,המקומי השלטון

 חנה פרדס מועצת בשם הפרס את קיבלו גלר רן ,המועצה ומזכיר וגזבר ,געש חיים ,כרכור חנה פרדס מועצת ראש

 .ומאוזן אחראי ,תקין תקציבי וניהול ארגוני ניהול על מצטיינות לרשויות הניתן כרכור

 שונים קריטריונים פי על המקומית הרשות את בוחן הפנים משרד ידי על המוענק קוברסקי חיים שם על  הניהול פרס

 לרשויות ניתן הוא כי קבעה הפרס וועדת . אלו בביקורות ליקויים והיעדר הפנים משרד לביקורות התייחסות תוך וכן

 ועל וקללוש אשר ויעילות ביצועים של מדדים פי על נבחנו הרשויות  .תקין ארגוני וניהול תקין כספי ניהול בזכות

 .הארץ רחבי מכל מקומיות רשויות  102בתעודה זכו השנה.הזוכות הרשויות לגבי החלטה התקבלה פיהם

 לשנת תקין כספי ניהול פרס זוכת הינה וכאמור האיתנות הרשויות בפורום  חברה הינה כרכור חנה פרדס מועצת

 רק המועצה  עמדה בהם וחובות קשים תגירעונו רקע על בולטים הכספיים ההישגים.2015ל ועד-2010מ .הכספים

 .ברציפות עשר אחדה השנה זו ,תקציבי באיזון 2015 שנת  את גם סיימה  המועצה .כעשור לפני

 מכובד מעמד הוא במספר החמישית בשנה תקין ניהול פרס קבלת ":געש חיים ,כרכור חנה פרדס מועצת ראש

 בהם ובירוקרטיים ביצועיים ,אדמיניסטרטיביים – ניםוקריטריו אספקטים במספר הרשות את בוחן הפרס .ומשמח

 להמשיך בכדי הרשות תקציב של ולהגדלה לשמירה פועלים אנו האחרון בעשור . תקין מנהל ועל נהלים על הקפדה

 ,בתרבות ,הקהילה למען ברווחה בפרויקטים פדגוגיות בתוכניות ,החינוך במערכת להשקיע ,המושבה את ולפתח

 פיננסית יציבות על לשמור מנת על יתרה ובהקפדה באחריות מתבצע המועצה תקציב ניהול .ובתשתיות ביצירה

 ,הרשות את ולהוביל להמשיך ידינו את מחזקת  הניהול פרסי קבלת .לתושב השירותים סל של מתמדת והרחבה

 ביקש געש"..ואיכותי תקין וניהול תקציבי איזון על שמירה תוך זאת ולעשות םההיבטי בכל חיינו את ולקדם לפתח

 הגזברות אגףו המועצה ומחלקות אגפי ניהול  ועל ,מקצועיות  על גלר רן ,המועצה ולמזכיר לגזבר להודות

 .מוכחת הבהצלח

  .“והעזרה הגיבוי התמיכה על המועצה לחברי גם מודה אני :“והדגיש ציין געש

 העומדות מקומיות מועצות של מצומצמת מנבחרת חלק להיות גאים אנו " כי מסר ,גלר רן ,המועצה כירומז גזבר

 ".זו תעודה לקבלת שנדרשו הגבוהים בסטנדרטים

 לגבי החלטה התקבלה פיהם ועל שוקללו אשר ויעילות ביצועים של מדדים פי על נבחנו הרשויות" : כי הסביר גלר

 המחלקות ועובדי מנהלי ,המסורים המועצה לעובדי הודות השאר בין מתאפשר זה יניהול הישג .הזוכות הרשויות



 
 לכל כוח יישר .לתושבים מיטבי שירות ולהעניק ביעדים לעמוד מנת על בתחומו אחד כל רבות המשקיעים  והאגפים

 ".ואחת אחד

 אנחנו .ניהולית ואחריות ותיציב על שמירה תוך  ישובה פיתוחל טווח ארוכת חשיבהב משקיעים אנו ." :גלר לדברי

 ללא תקציבי באיזון השנה את לסיים מצליחים אנו התקציבי בהיבט .יעיל ומנגנון טוב בסיס בניית  על דגש שמים

 תחומי בכל משמעותיים תקציבים ולהשקיע להמשיך זאת ובתוך ,ברציפות עשר אחדה השנה זו ביקורת או ליקויים

   ".התושבים חיי איכות למען החיים

 מועצות הוא יותר קטן אחוז ואילו ,אזוריות מועצות הינן בפרס שזכו הרשויות  102מ ניכר אחוז " :גלר פי על

 הכרה הןל מוענקת אשר מקומיות מועצות של ואיכותית קטנה מרשימה חלק להיות ושמחים גאים אנו .מקומיות

 ". זו חשובה

 

 

 


