נכון
מנהלים
קריית יערים  -הרשות החרדית
היחידה שזכתה לפרס ניהול תקין
לשנים .2012-2013
ניהול תקין אחת עשרה פעמים ברציפות.
שר הפנים גדעון סער העניק השבוע (יום
שלישי) את פרס הניהול התקין לרב אברהם
רוזנטל ראש המועצה המקומית “קריית יערים
 טלז סטון” על ניהול כספי תקין של תקציבהמועצה בשנים . 2012-2013
השר גדעון סער אמר בטקס” :אני מאמין
שבאפשרותינו לחולל שינוי עמוק בשלטון
המקומי .אנו הולכים לכיוון דה רגולציה ,הדבר
יאפשר יותר דרגות
וסמכויות
החופש
לרשויות המקומיות”.
ראש המועצה ,הרב
אברהם רוזנטל ציין
לאחר קבלת הפרס:
“אני שמח ששנה אחרי
שנה ,מזה אחת עשרה
שנה ,זוכה המועצה
המקומית קריית יערים בפרס ניהול תקין,
הפרס מסמל ומבטא הכרה של השלטון המרכזי
בהתנהלותנו היעילה והתקינה ובשל כך אנו
מקבלים את פרס שר הפנים”.

הרב רוזנטל הודה לחברי המועצה ,לעובדי
המועצה ובמיוחד לגזבר רו”ח שמואל רוטנברג
ואמר“ ,הפרס האמתי הוא לפגוש מידי יום
תושבים מרוצים וילדי חמד הלומדים במבנים
ראויים .אנו מנהלים את המועצה בצנעה
ובאחריות תוך חתירה מתמדת לשיפור רמת
השירותים לתושב ,תוך שאיפה לשיפור איכות
החיים בקריית יערים .אין סתירה בין תנופת
עשייה ופיתוח להקפדה
יתרה על תקינות ניהולית
ואחריות תקציבית ,יש בכך
קידוש שם שמים .זהו הפרס
– השכר האמיתי”.
המועצה תמשיך בעזרת
השם את תנופת העשייה
בשיפור איכות החיים,
תשקיע במבני ציבור ,בגינון ,בגני משחקים,
באיכות סביבה ,וכמובן בתמיכה במוסדות
התורה והחינוך ,בטיפול בנוער ובפעילות תורנית
וחברתית.

Ministry of the Interior Prize for Proper Management
the last 11 consecutive years. He thanked
Moatza members, workers, and especially
the treasurer, Shmuel Rottenberg,
for appropriate and ef cient nancial
management as well as efforts to improve
development of the community and
quality of life for our residents.

Kiryat Yearim was the only local council
that won a prize for proper monetary
management for the year 2012-13. This
award was presented by the Minister of
the Interior on Tues. Feb. 11 to Mayor
Rav A. Rosental, who upon receiving the
prize, expressed gratitude and pride that
the Moatza has earned this recognition for

