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 1 פרוטוקול

אני רוצה להגיד, זה היה קצר אבל נהניתי מכל רגע. ועד  גב' דלריצ'ה: 2 

שהתחלתי להתרגל אליך הספקת לעזוב. אבל באמת, אמיתי,  3 

היית מאוד לויאלי, מאוד נאמן, מאוד מסור, הכל על  4 

השולחן, ידעתי שאם אתה אומר משהו זה תמיד מילה. מאוד   5 

נהניתי, וכל מה שאני אומרת אני אומרת בשם כולם. ובאמת  6 

ן, הצליח לך. לא תמיד הצליח. במקרה הזה הצליח. יש דורו 7 

 8 לנו שי קטן  מהמועצה. 

שנים. אני התחלתי ישיבה ראשונה  3אני סוגר היום בדיוק  :ברושדוד  9 

היתה כנס תקציב בכפר המכביה. עכשיו הגעתי לכנס תקציב  10 

 11 בבית ספר  נטוש. 

בתור המצליף, אני חייב להגיד, דוד, באמת הגעת לפה  דובר: 12 

כאלמוני, לא הכרתי אותך לפני כן, אני חייב להגיד  13 

שהשיתוף פעולה, היושר, כל משימה שהוטלה עליך מילאת  14 

באמת על הצד הטוב ביותר, ובאמת כיף לראות אנשים  15 

שאכפת להם, גם בחוכמה שלך, גם בנכונות לעזור בתאגיד  16 

 17 המים ובכל דבר. 

אני באמת עצוב שאתה עוזב ומקבלים בברכה את יגאל   18 

רודה, שהוא לא פה אבל הוא יגיע מהישיבה הבאה. ובאמת  19 

 20 תודה ותמשיך ללוות אותנו. 

 21 

 22 2017אישור תקציב ותב"רים לשנת 

חברים יקרים, אני רוצה לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 . 2017רים לשנת . אישור תקציב ואישור תב"42המניין מספר 

כמה מילות פתיחה. לאשר תקציב ולהכין תקציב זאת   25 

משימה מאוד מאוד מורכבת, במיוחד במציאות של גני  26 

תקווה. שמצד אחד יש את הנטל של, מכמה צדדים, אחד זה  27 

פיתוח מאוד מואץ של היישוב, שתיים זה אחוז של מסחר  28 
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רה , שזה בשו8ושירותים קטן ביחס לתקציב וסוציואקונומי  1 

טובה לכולנו ולתושבים, אבל זה מוריד לנו את מענקי  2 

 3 האיזון. 

 4 5.7% -וגזירה נוספת שהיתה בפתח השבוע זה להוריד ב 

נוספים את מענקי האיזון, שעל זה גם היתה שביתה אתמול  5 

ואני מקווה שהגזירה הזאת הוסרה מסדר היום. אנחנו הכנו  6 

 7 את התקציב לא לפי האיום של הקיזוז. 

בצהרים  12:00נו נעבור לתקציב. ישבנו משעה זהו, אנח  8 

היום עם כל חברי ההנהלה. כולם עייפים אנחנו רוצים   9 

לעשות את זה עכשיו במהרה ובקצרה ובצורה מדויקת. כל  10 

אחד קיבל את ספר התקציב. אנחנו עברנו גם על התב"רים  11 

וגם על התקציב. אז מה שנשאר זה לעבור לאישור ולפני  12 

ל את אדון אלי סוכריאנו אם יש לך שנעבור לאישור לשאו 13 

שאלה שאתה רוצה לשאול לגבי התקציב או לגבי התב"רים.  14 

 15 ונתחיל. 

 16 10 -טוב, אז אני רוצה לנצל את הזכות של האופוזיציה של ה מר סוכריאנו:

דקות. קודם כל אקריא הודעה בשם אלי, שלא הגיע. אלי  17 

ך אחי מרדכי בחר להחרים את ישיבה זו מתוך מחאה על הדר 18 

המזלזלת בה נוהגת ראשת המועצה כלפי האופוזיציה.  19 

במהלך שנתיים המועצה בוחרת לדרוך ברגל גסה את זכותנו  20 

הבסיסית, למנות מטעמנו חבר מועצה דתית, יורם כהן, וכל  21 

 22 פעם בתואנה מזלזלת ומביישת. 

בישיבת המועצה האחרונה האשמתם את ראש המועצה   23 

מכתב והוא לא  הדתית שקיבל מכתב. אמרתם שהוא קיבל 24 

פעל. בנוגע ליורם כהן משום מה הוא זה שבחר לא לממש  25 

את המינוי. בפועל, יש לנו הצהרה כתובה של ראש המועצה  26 

שלא קיבל אף מכתב. לפיה מעולם לא קיבל מכתב כזה  27 

 28 מטעם המועצה. 
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זו דוגמה להתנהלות קלוקלת של המועצה, ששוב מגישה   1 

י הפעם למחות ולא תקציב שאין בו שום בשורה. ואני בחרת 2 

 3 לעבור את מסכת הזלזול של ראשת המועצה.

 4 מה הקשר למועצה, לראשת המועצה, למועצה הדתית, אלי? מר בן דקון:

 5 יש לו זכות למנות במועצה הדתית, מר סוכריאנו:

 6 לא, מה הקשר לראשת המועצה רק?  מר בן דקון:

בפעם כיוון שהוא קיבל את התשובה מראשת המועצה  מר סוכריאנו: 7 

 8 הקודמת.

פעם שעברה הוא החרים את זה כי זה היה בחוק. הוא  דוברת: 9 

 10 מחרים את זה כי, 

התשובה שלי שזה כן הועבר למועצה הדתית וגם לשר  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 הדתות ואנחנו נמשיך. 

 13 מה עוד יש לך הערות לסדר היום לנושא התקציב?  

התקציב, לא  אוקי. נושא התקציב עצמו, אני עברתי על מר סוכריאנו: 14 

 15 3מצאתי בו בשורות גדולות ונצורות, למעט זה ששוב מזה 

שנים אני נחשף לתקציב שהוא נבנה על תקציב על שנה  16 

הקודמת, על שנה הקודמת, על שנה הקודמת. אנחנו כל שנה  17 

 18 מתבשרים מחדש שהגרעון הולך ומעמיק ומעמיק וגדל. 

או ואני שואל האם יש איזושהי תכנית לצאת מהמצב הזה,   19 

שאנחנו נמשיך ככה על פי התהום נגיע ונגיד אוי, לא ידענו,  20 

 21 לא ראינו, כאשר זה כתוב על הקיר? 

בחרתי להביא כדוגמה מועצה, כדוגמה, מועצה הנסמכת על   22 

הכנסות, של בית אריה, הנסמכת על הכנסות רק מארנונה  23 

למגורים. אין שם מסחר, אין שם תחנות דלק, אין שם  24 

 25 בנקים, אין שם כלום. 

 26 והיא גם ברמת פיתוח כמו שלנו?  מר בן דקון:

 27 , היא גם באזור, בית אריה מקבלת תקציב גב' דלריצ'ה:

 28 דקה, תן לי לענות לך. מר סוכריאנו:
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 1 . 6דקות, כי חבל. נשאר לו עוד  10 -בואו ניתן לו לדבר ב גב' דלריצ'ה:

אני מסתכל שהחבר'ה האלה לקחו את, אני נותן את זה  מר סוכריאנו: 2 

כדוגמה, לקחו את עצמם בידיים, אוקי? לקחו את עצמם  3 

יישמו בידיים, הכינו תכנית כואבת, פיתחו אסטרטגיות ו 4 

שנים ומי שכותב את  6אותן. החבר'ה האלה לקח להם  5 

מרשות בקריסה  -התזכיר הזה, שבראשו, רק את הכותרת 6 

 7 לרשות על סף איתנות. הם עשו את זה. 

זה חבר'ה שמגיעים כמו שאנחנו שלחנו את הילדים שלנו   8 

נדמה לי ליהוד, לתיכון יהוד. אין להם תיכון ביישוב. גם לא  9 

ם תיכון. אבל הם היו בקריסה. היום היה צריך להקים ש 10 

אנחנו לא בקריסה, אנחנו עדיין אפשר להציל את המצב. אין  11 

שנים אנחנו  3לנו תכנית כזאת? לא עושים תכנית כזאת?  12 

עושים תקציב שמבוסס על תקציב שמבוסס על תקציב  13 

שמבוסס על תקציב, מגדילים, אני יודע מה, עם המדד,  14 

 15 ר. מוסיפים מה שצריך, נגמר הסיפו

איפה הבשורה? איפה אנחנו נגיע? עוד מעט יספחו אותנו   16 

לאיזה מועצה, סליחה, לעירייה אחרת, זה נראה ככה. כי אם  17 

נמשיך ככה עוד כמה שנים זה נגיע, זה יגיע. בקצב שאנחנו  18 

, בקצב שאנחנו מוציאים את הכספים זה -מוציאים את ה 19 

 20 יגיע. אוקי? 

אלנו הרבה שאלות אז אני שואל, תקציב הבנתי, אנחנו ש  21 

בתקציבים הקודמים, נתתם לנו תשובות, לא נזכיר איזה  22 

 23 תשובות, איפה הבשורה? 

טוב, מאחר וזה מוקלט לפרוטוקול אז גם התשובה שלי  גב' דלריצ'ה: 24 

תהיה מוקלטת. אני חושבת שזה דבר מאוד לא רציני,  25 

מתיימר, מזלזל, עוד יותר מההודעה הקודמת, לבוא ולתת  26 

דוגמה. זה רק מראה, כמו שמראה בישיבה את בית אריה כ 27 
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הקודמת, שבאת עם טענות שאתה אפילו לא יודע דבר וחצי  1 

 2 דבר עליהן. בית אריה לא ניתנת להשוואה לגני תקווה. 

גני תקווה ישוב בפיתוח. בית אריה יש לו תקציבים, מענקי   3 

ממשלה אחרים. אני מזמינה אותך קצת להסתכל וללמוד מה  4 

יש בגני תקווה, ואני מבטיחה לך  יש בבית אריה ומה 5 

שהישוב הזה לא יגיע לקריסה וגם לא יהיה איחוד רשויות.  6 

ואנחנו מנהלים את הישוב הזה בצורה מאוד מקצועית. כל  7 

חברי ההנהלה וכל חברי הקואליציה שותפים לעשייה  8 

ולתכניות עבודה. יש לנו גזברית אחת הטובות בארץ. יש לנו  9 

 10 נפלאים. הנהלה בכירה וחברי מועצה 

ועכשיו להצבעה. מי בעד אישור תקציב ותב"רים לשנת   11 

 12 ? אישור התקציב בנפרד ותב"רים אנחנו נעבור אחד. 2017

, בהמשך לישיבת 2017מי בעד אישור התקציב לשנת   13 

 14 בצהרים וכל תכניות העבודה שהוצגו?  12:00ההנהלה משעה 

 15 כל התב"רים בבת אחת? מר סוכריאנו:

 16 לא. זה תקציב. מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 17 אתה רוצה להצביע על התקציב של בית אריה? אתה יכול.  דובר:

 18 רגע, כולם בעד חוץ מאלי.  גב' נתן:

 19  מי נגד? אלי נגד. גב' דלריצ'ה:

 20 כולם בעד חוץ מאלי.  גב' נתן:

: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם מתנגד אחד את התקציב לשנת החלטה 21 

2017. 22 

 23 

 24 תושבים.  4,000אלי, דרך אגב, בבית אריה יש  דובר:

 25 . 4,700 גב' נתן:

 26 גני תקווה זה עיר. דובר:

זה בדיחה שמראה בדיוק את ההתנהלות של אלי במהלך כל  גב' דלריצ'ה: 27 

 28 שנים ולא מפתיעה אותי.  3 -ה
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אני חושב שאתם לקחתם את זה קיצוני. כדוגמה. ישוב של  מר סוכריאנו: 1 

4,000, 2 

חבר מועצה לא יכול להביא דוגמה, הוא צריך ללמוד ולא  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 לבוא אחרי הצהרים עם איזה בדיחה. 

 5 דקות לדבר.  10 -לא ב מר סוכריאנו:

 6 יש לך את כל הזמן שבעולם. גב' דלריצ'ה:

 7 זה ממש לא בדיחה, גב' ליזי דלריצ'ה.  מר סוכריאנו:

 8 זאת ממש בדיחה.  גב' דלריצ'ה:

 9 ממש לא בדיחה.  מר סוכריאנו:

 10 דלריצ'ה וראש ולא ראשת.  גב' דלריצ'ה:

 11 דלריצ'ה, ראש המועצה, זה לא בדיחה.  מר סוכריאנו:

 12 . 601אנחנו עוברים לתב"ר  גב' נתן:

 13 פיתוח ותכנון קרית חינוך.  גב' דלריצ'ה:

 14 מי בעד?  גב' נתן:

 15 כולם בעד? אלי?  גב' דלריצ'ה:

 16 נמנע.  מר סוכריאנו:

 17 .601לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר : הוחלט החלטה

 18 

, שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה. מי 620תב"ר  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 בעד? 

 21 כולם בעד? אלי? גב' נתן:

 22 נמנע.  מר סוכריאנו:

 23 .620: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה

 24 

 25 הספר, מי בעד? , תשתיות מחשבים בבתי633תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 26 כולם בעד. אלי?  גב' נתן:

 27 נמנע.  מר סוכריאנו:

 28 .633: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה
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 1 

 2 , נגישות ובטיחות, מי בעד? מי נגד או נמנע?661תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 3 אלי?  גב' נתן:

 4 נמנע.  מר סוכריאנו:

 5 .661אחד את תב"ר : הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע החלטה

 6 

 7 , דרך התקווה מזרח, מי בעד? 664תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 8 כולם בעד. אלי?  גב' נתן:

 9 נמנע.  מר סוכריאנו:

 10 .664: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה

 11 

 12 , בית כנסת ישמח משה, מי בעד? אלי?671תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 13 כולם בעד. אלי?  גב' נתן:

 14 נמנע.  סוכריאנו:מר 

 15 .671: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה

 16 

 17 , תכנית אב לשבילי אופניים בישוב, מי בעד? אלי? 679תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 18 נמנע. מר סוכריאנו:

 19 .679: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה

 20 

 21 במחלקת הנדסה. מי בעד?  GIS, התקנת מערכת 678תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 22 אלי? גב' נתן:

 23 נמנע.  מר סוכריאנו:

 24 אז אולי אפשר,  כולם בעד, אלי נמנע. גב' נתן:

 25 .678: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"ר החלטה

 26 

מזרח. אני ממשיכה  6761, עבודות פיתוח גוש 684תב"ר  גב' דלריצ'ה: 27 

 28  עכשיו ברצף ואז נעשה.
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 1 ונעשה הצבעה.  גב' נתן:

, 698, שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות ביישוב. 688תב"ר  גב' דלריצ'ה: 2 

, פיתוח ושיקום גנים ציבוריים. 699קרית חינוך מערבית.  3 

, 714, התייעלות אנרגטית. 708, מתחם גני הילדים. 701 4 

שדרוג קו , 717שיפוץ מבני המועצה ובניית מרכז הפעלה.  5 

, הנגשת מבני חינוך ברשת. 971. 6717הניקוז לטובת גוש  6 

. 5169, מתחם גני הילדים 724. 5159, מתחם גני הילדים 723 7 

, 736, שיפוץ מבני הרשות. 733, בי"ס יסודי יובלים. 729 8 

, השקעות בתשתיות 742פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות.  9 

, השלמת פרוגרמה 750. 5136, גני ילדים 743מחשוב.  10 

 11  לתלמוד תורה.

 12 מי בעד? אלי?  

 13 נמנע.  סוכריאנו: מר

, 648: הוחלט לאשר ברוב של חברים עם נמנע אחד את תב"רים החלטה 14 

688 ,698 ,699 ,701 ,708 ,714 ,717 ,719 ,723 ,724 ,729 ,733 ,736 ,742 ,743 , 15 

750. 16 

 17 

 18 עכשיו תב"רים חדשים.  גב' דלריצ'ה:

 19 רגע, כל התב"רים שליזי הקריאה, כולם בעד, אלי נמנע.  גב' נתן:

 20 נכון.  סוכריאנו:מר 

 21 תב"רים חדשים, אני מקריאה את כולם.  גב' דלריצ'ה:

, שיפוץ 753מיליון.  15, שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך 752  22 

, גן 755, בניית מעון יום. 754מיליון.  4והתאמת גני ילדים,  23 

, שיפוץ 757, שדרוג מתחם רביבים הישן. 756מוזיקלי.  24 

, מוזיאון גני 759ופים. , שיפוץ מתחם הצ758קאנטרי גלים.  25 

, שיפור פני העיר. 761וולטאי. -, פרויקט פוטו760תקווה.  26 

 27  , תכניות אב וחדשנות בחינוך.762

 28 כמה הם כולם יחד מסתכמים?  מר סוכריאנו:
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 1 אם היית לומד את זה לפני,  דובר:

 2 לא, אני לא צריך לזכור, סליחה.  מר סוכריאנו:

 3 מיליון. 41 גב' דלריצ'ה:

מיליון, ואנחנו מצביעים ככה בהינף יד ולא שואלים  41 סוכריאנו:מר  4 

 5 שאלות? 

 6 שעות של עבודה. שעות של עבודה.  גב' דלריצ'ה:

 7 מהבוקר אנחנו יושבים.  גב' נתן:

 8 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 9 מה זה הגן המוזיקלי? אפשר לשאול? מר סוכריאנו:

כן, בבקשה. גן מוזיקלי זה לבנות גן ילדים שבו כל ילדי גני  גב' דלריצ'ה: 10 

הילדים יתארחו בו ויגיעו לשם. תהיה שם סייעת, זה תכנית  11 

שמשרד החינוך מאשר, תהיה שם סייעת והגננת עצמה של  12 

 13 גן הילדים מגיעה, יש שם פעילות מוזיקלית לילדים. 

 14 אחרי הגן הרגיל? מר סוכריאנו:

 15 תוך שעות הבוקר. בתוך הבוקר, ב גב' נתן:

 16 תכנית העשרה.  גב' דלריצ'ה:

 17 ילדים ביישוב? זאת אומרת תכנית מיוחדת לכמה  מר סוכריאנו:

 18 למוזיקה להעשרה במוזיקה, לא כמה ילדים. גב' דלריצ'ה:

 19 לכל גן. גב' נתן:

 20 כל גן ילדים.  גב' דלריצ'ה:

כרת, זו תכנית מוזיקלית לכל גני הילדים. זו תכנית מאוד מו קובי זמיר: 21 

 22 שגנים מתאחרים בתוך גן. 

 23 מתחם מוזיקה.  גב' דלריצ'ה:

 24 מתחם מוזיקה.  קובי זמיר:

 25 הבנתי. מר סוכריאנו:

לומדים שם לנגן על כלי נגינה, יש טרום כלי, יש חשיפה  קובי זמיר: 26 

 27 לתווים וכולי. 

 28 מיליון?  5וולטאי -מה זה הפרויקט הפוטו מר סוכריאנו:
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 1 זה הסולארי. ערן?  גב' נתן:

 2 ערן נתן על זה מצגת שלמה. זה, גב' דלריצ'ה:

 3 אנחנו מהבוקר. גב' נתן:

 4 אני לא הייתי פה, סליחה.  מר סוכריאנו:

 5 בסדר, אוקי. ערן, תן כמה מילים. גב' דלריצ'ה:

 6 סליחה שאני שואל, כן?  מר סוכריאנו:

 7 לא, לא, בסדר. גב' דלריצ'ה:

אנחנו מנסים ליצור מצב של חיסכון בתקציב השוטף  מר חמו: 8 

באמצעות התקנה של פאנלים סולאריים על מוסדות  9 

 10 הציבור. 

המערכת הזאת מיושמת, מותקנת באמצעות התב"רים,   11 

אלף שקל בתקציב  800יכולה להוביל לחיסכון של עד  12 

 13 השוטף.

 14 שנים. 8, 7, 6, 5זאת אומרת ההחזר יהיה בערך בין  מר סוכריאנו:

 15 כן. זה אמור להיות חיסכון בתקציב השוטף. ר חמו:מ

 16 וגם ירוק, נושא ירוק. גב' נתן:

 17 שנים החזר?  8זה כלכלי  מר סוכריאנו:

זה כלכלי. יש לנו תכנית עסקית מפורטת, כלכלי. יש הרבה  גב' גורן: 18 

 19 רשויות שהלכו, בדקנו את זה כלכלית. 

 20 י יש יותר הטבות. בפרטי זה קצת בעיה אבל הבנתי שבציבור מר בן דקון:

. אוקי, מי בעד התב"רים שהקראתי? התב"רים החדשים גב' נתן: 21 

 22 כולם בעד? גם אלי בעד? 

 23 כן.  מר סוכריאנו:

 24 כולם בעד כולל אלי סוכריאנו. גב' נתן:

, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752: הוחלט לאשר פה אחד תב"רים החלטה 25 

759 ,760 ,761 ,762. 26 

 27 

 28 .42סוגרת את ישיבה שלא מן המניין מספר אני  גב' דלריצ'ה:
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שניה, שני דברים. אחד, אני באמת מאוד מאוכזב מהדרך  מר שלומוביץ: 1 

הזאת שאתם פועלים בה, שאחד מחרים והשני בא ויוצא פה  2 

 3 בכותרות כאילו זה, זה מאוד מאוד,

 4 זכותך להיות מאוכזב.  מר סוכריאנו:

 5 ון? אני חושב שזה,זכותי, אני לא הפרעתי לך, נכ מר שלומוביץ:

 6 ועוד איך הפרעת לי.  מר סוכריאנו:

בסדר, אז אתה יכול להפריע אם אתה רוצה. אז אני אומר  מר שלומוביץ: 7 

שזה לא דרך תקינה לעשות את העבודה. אני רואה  8 

באופוזיציה מישהו שיכול לקדם את היישוב ואני לא רואה  9 

 10 אתכם עושים את זה. ... בדרכים האלה להביא מכל מיני

 11 מקומות או להחרים זה לא דרך. 

דבר שני, אני מקבל בברכה את יגאל רודה ויגאל מכירים   12 

אותו כבר הרבה שנים. תמיד שהיינו צריכים פעילות בבי"ס,  13 

עזרה וזה, הוא ידע להיות אתנו ואנחנו משתפים איתו  14 

 15 פעולה בשנים הבאות.  

אני רוצה  רגע, עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל מר ברוש: 16 

שנים,  3להגיד שאני שמח שאני משתחרר מהתפקיד אחרי  17 

כמו בצבא, שזה ברוח טובה ובהרגשה טובה ועם לב נקי על  18 

 19 כולם, מלמעלה ועד למטה. 

אני רוצה להגיד תודה לליזי על שיתוף הפעולה, על זה שמה   20 

שהבטחת קיימת ומה שלא רצית לקיים לא הבטחת. וזה  21 

ובה והרבה עניינים, גם בדברים מאוד יפה. בכלל, הרוח הט 22 

 23 שהם מחוץ לזה, מה שיכולת לעזור עזרת וממש תודה. 

עומר, אתה מבחינתי וליזי זה, תודה לחבריי לסיעה, לדורון   24 

וסמדר שעזרו וגיבו ובכל הדברים. ובכלל היה לי תענוג  25 

להיות עם חברי מועצה כאלה ועם עובדי מועצה כאלה. אני  26 

 27 ,-לא הולך ב

 28 אני קיבלתי הבטחה שאתה נשאר בתאגיד המים.  גב' דלריצ'ה:
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 1 תאגיד המים. אבל אני הולך מפה כאילו, מר ברוש:

אז הנה, אז סליחה שאני קוטעת, אבל יש לי נציג ציבור.  גב' דלריצ'ה: 2 

סימנים מהיועצת המשפטית כאן שאנחנו, אז אנחנו נאשר  3 

 4  גם את אישור דוד ברוש לשמש כנציג ציבור בתאגיד המים.

 5 כולם בעד?  נתן:גב' 

: הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של דוד ברוש כנציג ציבור החלטה 6 

 7 בתאגיד המים.

 8 

 9 הוא לא סיים, שניה, הוא רוצה לדבר.  מר בן דקון:

זה בסדר. ואני מאחל ליגאל שיהיה לו בהצלחה. תיהנה,  מר ברוש: 10 

 11 תעשה עבודה יפה, בעזרת השם. רק טוב. בהצלחה לכולם. 

תודה. ובאמת מצער אותי שאתה עוזב. למרות שאני מקבלת  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 את יגאל בברכה. 

 14 אפשר להוסיף גם אותי וגם אותו, אם את רוצה.  מר ברוש:

 15 אתה נכנס ברוח טובה ועם רצון לעשייה. גב' דלריצ'ה:

 16 כולם בעד הכנסת דוד ברוש כנציג?  

 17 כן, כולם בעד. כן.  גב' נתן:

 18 -תמה ישיבת היום-
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