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מועצת פרדס חנה כרכור מקבלת זו השנה
השלישית פרס ניהול כספי תקין
ראש המועצה ,חיים געש ,וגזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר מקבלים היום
יום ג' 11.2.11 ,את הפרס מידי שר הפנים ,גדעון סער
היום יום ג' 11.0.11 ,מתקיים טקס הענקת פרסי ניהול כספי תקין לרשויות המקומיות בבנייני האומה
בירושלים במעמד שר הפנים גדעון סער ,סגנית שר הפנים ,ח"כ פאינה קירשנבאום ,מנכ"ל משרד הפנים
בפועל ד"ר שוקי אמרני ,יו"ר מרכז השלטון המקומי ,חיים ביבס ,ויו"ר מרכז המועצות האזוריות ,שמוליק
רייפמן.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,וגזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר יקבלו את הפרס בשם מועצת
פרדס חנה כרכור הניתן לרשויות מצטיינות על ניהול ארגוני וניהול תקציבי תקין ,אחראי ומאוזן.
פרס הניהול על שם חיים קוברסקי המוענק על ידי משרד הפנים בוחן את הרשות המקומית על פי
קריטריונים שונים כגון :ניהול משאבי האנוש ,מערך השירותים שניתן לתושבים וכן ניהול בתחום התכנון
ובנייה .וועדת הפרס קבעה כי הוא ניתן לרשויות בזכות ניהול כספי תקין וניהול ארגוני תקין .הרשויות
נבחנו על פי מדדים של ביצועים ויעילות אשר שוקללו ועל פיהם התקבלה החלטה לגבי הרשויות הזוכות.
מועצת פרדס חנה כרכור הינה חברה בפורום הרשויות האיתנות והינה זוכת פרס ניהול כספי תקין לשנת
הכספים  , 0/1/לשנת  0/11וגם לשנת  .0/10ההישגים הכספיים בולטים על רקע גירעונות קשים וחובות
בהם עמדה המועצה רק לפני כעשור .לאחרונה סיימה המועצה גם את שנת  0/12באיזון תקציבי ,זו השנה
התשיעית ברציפות.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש " :אנו שמחים ומברכים על המעמד המכובד .מעמד זה מהווה
הכרה ארצית של הרשויות לתפקודה האחראי והראוי של מועצת פרדס חנה כרכור הן תקציבית והן
ארגונית .שמירה על איזון תקציבי ,תוך הגדלת התקציב מידי שנה ,מאפשרת לנו מרחב פעולה לפיתוח
הישוב בחינוך ,רווחה ,תרבות תשתיות -הקמת פארקים ומבני ציבור ,גני ילדים חדשים ,הכנסת תוכניות
פדגוגיות ותמיכה בפעילויות איכות הסביבה המגוונות .אנו רשות הדוגלת בעשייה ובתוצאות בשטח
וגאוותנו היא על כל כביש שנסלל ,וכל גינה טיפת חלב או מעון יום חדש שמוקם בשטח המושבה .הצלחה זו
עבורנו אינה ברורה מאליה היא תוצאה של תהליך הבראה ארוך וכואב אשר נמשך מספר שנים ,במהלכו
נדרשנו לצעדים כואבים ולא פשוטים על מנת להביא את הרשות לאיזון תקציבי .באמצעות ניהול אחראי
ומושכל אנחנו ממשיכים ופועלים יום יום למען התושבים ולמען הצעדת המושבה קדימה .געש ביקש
להודות לגזבר ולמזכיר המועצה ,רן גלר על מקצועיות ,אחריות ומסירות ,על ניהול אגף הגזברות בהצלחה
ראויה לציון.
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,הרחיב והתייחס לכך כי הפרס בוחן את הרשות במספר אספקטים
וקריטריונים – אדמיניסטרטיביים ,ביצועיים ובירוקרטיים בהם הקפדה על נהלים ועל מנהל תקין.
הרשויות נבחנו על פי מדדים של ביצועים ויעילות אשר שוקללו ועל פיהם התקבלה החלטה לגבי הרשויות
הזוכות .כזכור ,פרדס חנה כרכור עמדה לפני כעשור על סף כינוס נכסים ואילו היום אנחנו חברים בפורום
הרשויות האיתנות ומקבלים את פרס הניהול התקין זו שנה שלישית ברציפות .הישג ניהולי זה מתאפשר
בין השאר הודות לעובדי המועצה המסורים ,מנהלי ועובדי המחלקות והאגפים המשקיעים רבות כל אחד
בתחומו על מנת לעמוד ביעדים ולהעניק שירות מיטבי לתושבים .ניהול תקציב המועצה מתבצע באחריות
ובהקפדה יתרה על מנת לשמור על יציבות פיננסית והרחבה מתמדת של סל השירותים לתושב .גלר אף ציין
כי "מרבית הרשויות אשר קיבלו את הפרס הינן עיריות ומועצות אזוריות ,אנו גאים להיות חלק מנבחרת
מצומצמת של מועצות מקומיות העומדות בסטנדרטים שנדרשו לקבלת תעודה זו".
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