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מליאת מועצת פרדס חנה כרכור אישרה 
את דוח הביקורת ביום חמישי האחרון 

 2014המפורט לשנת 
 הדוח נערך על ידי משרד רו"ח אשר מונה על ידי משרד הפנים

לאור כמות מזערית של ליקויים עליהם הצביע דוח הביקורת 
ניתן לומר כי המועצה פועלת באופן תקין בכל התחומים שנבדקו 

 בדגש על ניהול כספי מאוזן ואחראי

 

אשרה מליאת מועצת פרדס חנה כרכור את  בישיבה שאינה מן המניין ,9.6.16ביום חמישי האחרון 
. הדו"ח נערך על ידי משרד רואי חשבון שמונה 2014ם לשנת דוח הביקורת המפורט של משרד הפני

 .למטרה זו על ידי משרד הפנים

הדוח סוקר התנהלות מוסדות המועצה בתחומים רבים ומגוונים בהם כספיים חשבונאיים 
הדוח בוחן זאת תוך בדיקת עמידת המועצה בהוראות החוק, כמו כן, ואדמיניסטרטיביים. 

 הפנים וההנחיות המחייבות. הוראות חוזרי מנכ"ל משרד

בהיבט הכספי מציג הדוח בחינת ביצועי התקציב הרגיל והבלתי רגיל, כאשר חשוב לציין כי גם 
 ( כקודמותיה הסתיימה באיזון תקציבי מלא.2014שנת כספים זו )

לאור כמות הליקויים המזערית העולה מן הדוח ניתן לציין כי המועצה פועלת באופן תקין 
 דקו בדגש על ניהול כספי מאוזן ואחראי.בתחומים שנב

"אנחנו מעניקים חשיבות רבה לדוחות ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, הדגיש כי 
 הביקורת השנתיים, ובהמשך לכך ליקויים שנתגלו בשנים קודמות טופלו ותוקנו על ידי המועצה."

ה זו על ידי משרד הפנים ובמסגרת לדברי געש, "זהו דו"ח שהוכן על ידי גורם חיצוני שמונה למטר
בדיקתו נבחנו נושאים רבים בתפקוד המועצה. מהדוח עולה כי ישנם ליקויים מזעריים אשר גם 

 . "הרלוונטייםהם יטופלו בהקדם על ידי גורמי המקצוע 

על פי געש : " לאחר שנים לא פשוטות בהן עסקנו בהבראת הרשות אשר עמדה כזכור על סף 
ם האחרונות אנחנו פועלים לקידומה, צמיחתה והתפתחותה בדגש על קידום פשיטת רגל, בשני

עצמאותה הכלכלית. אנחנו ממשיכים במלוא המרץ בקידום פרויקטים רבים ובעשייה בשטח, כל 
זאת תוך שמירה על הוראות החוק, ההנחיות והתנהלות אחראית ושקולה בהיבט הכספי הניהולי 

 והביצועי."  

, רן גלר, הוסיף ואמר כי אחד התחומים המרכזיים שנבחנו בדו"ח האחרון גזבר ומזכיר המועצה
התחום החשבונאי והכספי, כולל בחינה של ביצועי התקציב. אנחנו שמחים לראות כי ממצאי הינו 

 "הדו"ח מתיישבים ומחזקים את ההכרה בתפקודה האחראי התקין והיעיל של הרשות בנושא זה.

הסתיימה מאוזנת  2014, כאשר גם שנת מלא הביא לאיזון תקציביהצלחנו לגלר: "בעשור האחרון 
הישגים אלו הינם תוצר של מדיניות חזון ואמונה לפיתוח המושבה מבחינת תקציב הרשות. 

 ושיפור סל השירותים לתושב לצד שמירה על אופייה וייחודה ההיסטורי הסביבתי והקהילתי "
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השנים האחרונות, והיא חברה  ארבעכספי תקין במועצת פרדס חנה כרכור הינה זוכת פרס ניהול 

 בפורום הרשויות האיתנות כלכלית. 

 



 


