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 - פרוטוקול -

 גינות ציבוריות 

 

 :צדוק-תמר גולן

אני משלמת את המשכורת שלך, אתה צריך לשלוח את זה. זה הכול, אני לא עובדת אצלך, אתה 

 צריך לשלוח את החומרים. 

 

 :ניר ברטל

 לא, הוא לא עובד אצלך. הוא לא עובד אצלך, למה מי את? 

 

 :אלעד כהן

 לא, היא לא אמרה את זה, שהוא עובד אצלה. ניר, תירגע. היא לא אמרה את זה. 

 

 :ניר ברטל

 :הרגע היא אמרה. היא אמרה

 אתה צריך לשלוח לי, להביא לי. 

 

 :אלעד כהן

 היא אמרה שהיא משלמת את המשכורת שלו.  

 

 :ניר ברטל

 ההנאה שהן קיבלו, השתיים האלו.  -מספיק טובות

 

 :אלעד כהן
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 היא אמרה שהיא משלמת את המשכורת שלו והיא צודקת. כתושבת, היא משלמת כסף. 

 

 :ניר ברטל

במקרה הזה, כמות הכסף שהיא בזבזה ליישוב זה הרבה יותר גדול מהמשכורת של שלמה במשך  

 עשר שנים. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 הנאה? -לי טובותאתה אומר שנתת 

 

 :ניר ברטל

 לא, לא נתתי לך. אני יודע שאת ביקשת. 

 

 :אורנה רייטר

 כן, לא, שהיא ביקשה את זה. שהיא עושה את זה.  

 

 :צדוק-תמר גולן

 :אתה אומר

 "כמות הכסף שקיבלנו, כמות הכסף שבזבזתי ליישוב". 

 

 :אורנה רייטר

 ההנאה.  -לא, לא, הוא אומר שקיבלו. השתיים האלו, הכמות, טובות

 

 :צדוק-תמר גולן

 דיבה. -אתה מבשל לעצמך תביעת 
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 :אורנה רייטר

 אני רוצה להקליט.  

 

 :ניר ברטל

 בשמחה, אני אשמח להיתבע. 

 

 :אורנה רייטר

הנאה? אני רוצה להקליט את זה, -בסדר, אין בעיה. לא, אתה מוכן לחזור על זה? שקיבלנו טובות

 שזה יהיה לי.  

 

 :ניר ברטל

 בואי, תכווני את המצלמה, אני אגיד את זה שוב פעם. 

 

 :אורנה רייטר

 בבקשה, לך על זה.  

 

 :אלי הוך

 שהן דרשו, דרשו.  

 

 :אורנה רייטר

 .  מה? אה, כן. בוא, נו תגיד

 

 :ניר ברטל

 רגע, אלי, תבדוק שאני נראה טוב שם. 
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 :אורנה רייטר

 נו, תגיד מה שאמרת.  

 

 :אלי הוך

 ואני גם מעיד על זה שהן חיכו לתועלות. 

 

 :אורנה רייטר

 הנאה?  -לתועלות. אוקיי, אתה מוכן להגיד מה שאמרת קודם? על טובות

 

 :אלי הוך

 רגע, זה לא נכון? את מכחישה את זה? לא נפגשנו בביתך? 

 

 :צדוק-תמר גולן

 אלי הוך, כדאי לך מאוד להיזהר, כי אני קרובה לקצה. 

 

 :אלי הוך

 אני לא נזהר. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 כדאי לך מאוד להיזהר.  

 

 :הוך אלי

 אני לא נזהר. 

 

 :ניר ברטל
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 מה קורה בחקירה?  

 

 :צדוק-תמר גולן

 הנאה? -אני ביקשתי טובות

 

 :אלי הוך

 את יכולה לתבוע אותי.  

 

 :ניר ברטל

 מה קורה בקצה, תמר?  

 

 :אלי הוך

 על מה שאת סיפרת לי, את יכולה לתבוע אותי.  

 

 :צדוק-תמר גולן

 סבבה. 

 

 :אלי הוך

 מה את אמרת לי?  

 

 :צדוק-תמר גולן

 בוא תספר לי מה סיפרתי.  

 

 :אלי הוך

  -אני מצטט
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 :צדוק-תמר גולן

 בוא, תספר פה, ליד השולחן מה סיפרתי.  

 

 :אלי הוך

   -לא, אני מצטט את מה שאני אמרתי. אני מאוד

 

 :ניר ברטל

 אלי, עזוב. למה? מה זה ייתן לך? 

 

 :צדוק-תמר גולן

 ההנאה שלי.  -למה? למה? הכיף רק התחיל. אני ממש רוצה לשמוע את טובות

 

 :אלי הוך

 לא, אני מוכן לצטט. אני פרסמתי את זה.  

 

 :צדוק-תמר גולן

אתם רוצים לספר? אתה פרסמת את הדברים בלי לפרט אותם ואני רוצה פירוט, אני רוצה שאתה  

 הנאה דרשתי. -תגיד כאן איזה טובות

 

 :ניר ברטל

 אלי, אלי, אלי. 

 

 :אלי הוך

 רגע. תגידי לי את, מה את חיפשת שאת? 



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

9 
 

 

 :צדוק-תמר גולן

 

 הנאה, שנתיים מהחיים שלי נתתי לאפס הזה. -טובות

 :הוךאלי 

 מה חיפשת שאת מצפה?  

 

 :צדוק-תמר גולן

הירדן, אני ישבתי פה  - שנתיים. תרמתי פה את הנשמה שלי, יום ולילה, כשהוא היה ברפטינג בנהר

  -ך/ השמה....מוסדות חינולחפש 

 

 :ניר ברטל

 הירדן.  -פעם לא עשיתי רפטינג בנהר-אני מבקש לא להפריע. אני אף

 

 :צדוק-תמר גולן

 הנאה? תגיד לי, אתה ירדת מהפסים?  -אני, טובות

 

 :ניר ברטל

 הירדן. -אני לא עשיתי רפטינג בנהר

 

 :צדוק-תמר גולן

 הנאה? מה אני צריכה מהיישוב הזה בכלל? מה אני צריכה ממנו?  -טובות

 

 :אלי הוך

   -נו, אנחנואנח



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

10 
 

 

 :ניר ברטל

 נכון, תלכי מפה כבר. היישוב הזה גם לא צריך אותך. 

 

 :אורנה רייטר

 הנאה? -אתה מוכן לפרט איזה טובות

 

 :ניר ברטל

 כן, תביאי אני אסביר למצלמה. 

 

 :אורנה רייטר

 לא, לא. ככה זה בסדר. לך על זה. תלך על זה, זה מוכן כבר. 

 

 :ניר ברטל

 אורנה, את לא מעודדת מספיק, את צריכה לתמרץ יותר. 

 

 :אורנה רייטר

 כן. 

 

 :שלמה אפרתי

 אולי נעבור לישיבה?  

 

 :ניר ברטל

 לא, אני רוצה שתמר תגיד מה קורה כשהיא מגיעה לקצה, אני במתח.  
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 :אורנה רייטר

 אל תגיבי, הוא תינוק. אולי היינו צריכים גם להביא את הגרבר. 

 

 :אלי הוך

 למה לדבר ככה?  

 

 :ניר ברטל

 חוצפה. להגיד שאני עשיתי רפטינג. 

 

 :אלי הוך

 : היא אמרה לי. היא אמרה לי את זה ואני מצטט

, שאנחנו נקבל יחס קצת שונה, כי אנחנו תורמות למועצה". זה מה שאמרת -"אני מצפה שיהיה לי

 ואני מצטט. 

 

 :אורנה רייטר

 כן? אתה מוכן לחזור על זה? 

 

 :צדוק-תמר גולן

 כן, תחזור, תחזור.  

 

 :אלי הוך

 אין לי בעיה לחזור.  

 

 :ניר ברטל

 אלי, די, נו. עזוב אותך.  
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 :אלי הוך

 אני חוזר. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 מה ביקשתי לקבל יחס שונה? מה ביקשתי? איזה תעדוף? 

 

 :אלי הוך

 מה ביקשת? מה ביקשת?  

 

 :צדוק-תמר גולן

 בוא תספר לי.  

 

 :ניר ברטל

 אלי, אלי, די. מספיק, נו.  

 

 :אלי הוך

 אסופה של שקרים.  

 

 :צדוק-גולןתמר 

 מה ביקשתי? 

 

 :אורנה רייטר

 מה היא ביקשה, אלי?  
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 :ניר ברטל

 אלי. עזוב, נו, מה.  

 

 :אלי הוך

 שינקו לה. 

 

 :ניר ברטל

 אלי, די. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 אתה טוען שאני ביקשתי שינקו לי את השטח?  

 

 :אלי הוך

 כן. 

 

 :ניר ברטל

 אלי, די! 

 

 :אורנה רייטר

 איזה שטח? 

 

 :ברטלניר 

 אלי, די! עזוב! אתה לא רואה מה ששתי המשוגעות האלו עושות? 

 

 :צדוק-תמר גולן
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 תמשיך, תמשיך. אני רוצה שתסביר לי. 

 

 :אורנה רייטר

 זה ממש מרשים אלי. אתה? אתה מדבר על קוצים?  

 

 :צדוק-תמר גולן

 כך הרבה זמן. -שיוציא את זה כבר, מסכן. הוא מתאפק כבר כל

 

 :אורנה רייטר

 אתה מדבר על ניקוי שטח קוצים? קדימה.  

 

 :ניר ברטל

 אורנה, נו באמת. את לא מתביישת בעצמך? תסתכלי איך את מתנהגת?  

 

 :אורנה רייטר

 איך אני מתנהגת?  

 

 :ניר ברטל

 כן. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 הנאה.  -טובות

 

 :אורנה רייטר

 אין לך בושה.  
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 :אלי הוך

 ועכשיו תתבעי אותי.  

 

 :ניר ברטל

 אלי, די כבר, נו. מספיק.  

 

 :אורנה רייטר

 לא, אנחנו נפרסם את זה.  

 

 :אלי הוך

 תפרסמי, אין בעיה. תפרסמי. 

 

 :אורנה רייטר

   -ואם זה יעלך את קרנך

 

 :אלי הוך

 אנחנו נפרסם עוד דברים.  

 

 :אורנה רייטר

 , מה, תפרסם. כבר פרסמת את הכול. -אחרי שאתה לא עושה

 

 :אלי הוך

 אוקיי. 
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 :אורנה רייטר

 תבוא לעשות הפגנות ליד הבית, גם טוב. בוא, אני אתן לך לשתות כשתבוא.  

 

 :ניר ברטל

 מה יש? מה בתפריט?  

 

 :אורנה רייטר

לצלם. אוקיי, אפשר  עוד פעם את התמונה הזו  זבל, כשיש מהצד, כשאני מוכנה  אתה רק אוסף 

 להתחיל? 

 

 :ניר ברטל

 כן. את יכולה להתחיל, הישיבה לא. 

 

 :דורון טישלר

 בואו ניקח נשימה ארוכה ונתחיל, ויאללה. נחזור לגנים. 

 

 :ניר ברטל

 אורנה? את רוצה להגיד משהו? 

 

 :אלעד כהן

 יאללה. 

 

 :ניר ברטל

 הירדן, וואלה. אני צריך להתאושש מזה. אתה מוכן עם מה שהכנת? -רפטינג בנהר
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 :שלמה אפרתי

 נולדתי מוכן. יאללה, שידור חי. ואנחנו בשידור חי.  

 

 :ניר ברטל

 .  62? לדעתי זה 63מה, 

 

 :שלמה אפרתי

 כן. 

 

 :ניר ברטל

מועצה בנושא הגינות הציבוריות. שלמה,  -כך. טוב, אנחנו בישיבת-לא משנה, תסדר את זה אחר

  -הדיבור, אני יודע שאתה-בבקשה, אני מעביר לך רגע את זכות

 

 :אלעד כהן

   -סליחה, זו ישיבה שלנו

 

 :אורנה רייטר

 זו ישיבה שאנחנו ביקשנו ואנחנו נתחיל אותה.  

 

 :ניר ברטל

 תכף. 

 

 :כהןאלעד 

 ואנחנו צריכים לפתוח בזה. 
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 :ניר ברטל

  -לא, אני פותח את הישיבה 

 

 :אלעד כהן

 זו לא ישיבה שלכם.  

 

 :אורנה רייטר

 לא, לא, לא, אתה פתחת את הישיבה. 

 

 :ניר ברטל

 הדיבור.  -כן, כן, כן, כן. אני נותן לו את זכות

 

 :אורנה רייטר

 אנחנו צריכים לדבר ראשונים. 

 

 :ניר ברטל

 אני פתחתי את הישיבה.  לא.

 

 :אורנה רייטר

 אני מבקשת להעלות את המצגת. 

 

 :ניר ברטל

 אורנה, בבקשה, את מפריעה ומתפרצת כהרגלך.  

 

 :אורנה רייטר
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 סליחה, זו ישיבה שאנחנו ביקשנו. 

 

 :ניר ברטל

  -נכון. ואני פתחתי את הישיבה ואני רוצה להגיד כמה דברים

 

 :אורנה רייטר

 אוקיי. 

 

 :ניר ברטל

 בתחילת הישיבה ואני רוצה להגיד את זה בעזרת שלמה. כן, בבקשה.  

 

 :אורנה רייטר

 אתה מוכן להגיב?  

 

 :אלעד כהן

   -אני כבר אומר לך

 

 :ניר ברטל

 ישיבה. אתם רוצים לסיים את הישיבה? נסיים את ה

 

 :אלעד כהן

 סליחה, מה שאתה עושה הוא לא חוקי.  

 

 :ניר ברטל

 הפנים, אתה טוב בזה. -בסדר. אז תפנה אחרי זה למשרד



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

20 
 

 

 :אורנה רייטר

 הפנים לא פותר אותך מזה. -משרד

 

 :אלעד כהן

  -זה נושא

 

 :ניר ברטל

 הפנים ותתלונן על מעשה לא חוקי.  -אחלה, תפנה, תפנה אחרי זה למשרד

 

 :אלעד כהן

   -זה נושא שאנחנו ביקשנו

 

 :ניר ברטל

 -בסדר, אז אתה תכף תדבר 

  

 :אלעד כהן

 ולכן אנחנו צריכים לפתוח. 

 

 :ניר ברטל

 מי זה אנחנו?  

 

 :אלעד כהן

 מי שביקש. 
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 :ניר ברטל

 מי ביקש? 

 

 :אלעד כהן

 חמשתנו ביקשנו, אתה אפילו לא קראת את זה.  

 

 :ניר ברטל

 נכון, בוודאי שלא. גם את ההסכמים ואת הנספחים, אם שלחתם. שלמה, בבקשה. 

 

 :שלמה אפרתי

  -מסך-אחלה. אני רוצה לעשות שיתוף

 

 :אורנה רייטר

  -אנחנו

 

 :שלמה אפרתי

  -אבל

 

 :ניר ברטל

 רגע, רגע, רגע. 

 

 :אורנה רייטר

 מה אתה אומר?  

 

 :ניר ברטל
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 אתם רוצים רגע לבטל את הישיבה? בשמחה. אתם ביקשתם. 

 

 :אורנה רייטר

  -לא, אנחנו לא נבטל את הישיבה, אבל

 

 :ניר ברטל

  -מעולה, אבל תנו לנו למצוא רגע את ה

 

 :אורנה רייטר

 אולי המבקרת תבדוק חוקיות בהתנהלות.  

 

 :אלעד כהן

 אתה מנצל את זה שהיועמ"ש לא פה. 

 

 :ניר ברטל

 אני לא מנצל שום דבר.  

 

 :אלעד כהן

 אם היועמ"ש היה פה, הוא היה אומר לך שמי שביקש את הישיבה, הוא זה שצריך לפתוח בדברים.  

 

 :ניר ברטל

 טוב, בסדר. סיימנו?  

 

 :אלעד כהן

 ניצול ציני. 
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 :ניר ברטל

 אחלה, תודה.  

 

   ביחד[]מדברים 

 

 :ניר ברטל

 בבקשה, שלמה.  

 

 :שלמה אפרתי

  - טוב. התבקשנו לפרט קצת על סוגיית מצב הגינות באורנית. אז גם במקרה הזה

 

 :אורנה רייטר

  -לצערנו

 

 :ניר ברטל

 אורנה, את מפריעה, בבקשה להיות בשקט. את מאוד מפריעה, אין לך זכות.  

 

 :אורנה רייטר

 יש לי זכות. 

 

 :ניר ברטל

 אין לך זכות.   לא,

 

 :אורנה רייטר
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 היום.  -העליתי נושא לסדר

 

 :ניר ברטל

 תודה רבה. 

 

 :אורנה רייטר

 הנושא הוא שלנו.  

 

 :ניר ברטל

 אורנה, את מפריעה ומשתוללת כהרגלך. את משתוללת ומפריעה כהרגלך.  

 

 :אורנה רייטר

  -ואנחנו רוצים לדבר. לאחר שנדבר

 

 :ניר ברטל

 אנחנו עוצרים את הישיבה, תודה רבה.  

 

 :אורנה רייטר

 לאחר שנדבר, שלמה המנכ"ל יוכל להגיב.  

 

 :אלעד כהן

 שנייה. בוא נעשה הפסקה, בוא נרים טלפון ליועמ"ש, ותשאל אותו. 

 

 :ניר ברטל

 בבקשה. 
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 :אלעד כהן

 יאללה, בוא. תעשה הפסקה בישיבה. 

 

 :ניר ברטל

 עשיתי הפסקה בישיבה.  

 

 ]הפסקה[

 

 :אורנה רייטר

 היום, צריך לפתוח ולדבר על הנושא. ולא, אפשר לעשות מה שבא לכם.  -מי שמעלה נושא לסדר

 

 :ניר ברטל

 מי שבא, זה אלעד. את צודקת. אלעד מחליט מי מדבר מתי, מי מצביע מתי.  

 

 :אורנה רייטר

 זה מה שהיה עד היום וזה מה שנכון לעשות.  

 

 :בועז בגריש

 אורנה, זה לא מה שהיה עד היום, זה החוק.  

 

 :אורנה רייטר

 זה החוק, נכון.  

 

 :בועז בגריש
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 התקנון, בסדר?  

 

 :אורנה רייטר

 בואו ננסה לעשות עכשיו היסטוריה חדשה.  

 

   ]מדברים ביחד[

 

 :ניר ברטל

 ? טוב, אפשר להתחיל את הישיבה

 

 :אורנה רייטר

 בתנאי שאנחנו נוהגים כחוק. 

 

 :ניר ברטל

  -כך. לשלמה יש מצגת קצרה של חמש דקות-אנחנו נוהגים כחוק, ואם לא, נבדוק את זה אחר

 

 :אלעד כהן

 אין בעיה, אחרי שהיא תציג את הנושא, ששלמה יציג את המצגת. 

 

 :אורנה רייטר

 שיציג את המצגת. את המצגת שאני שלחתי, אתם לא מוכנים להעלות.  

 

 :אלעד כהן

 , לא אמרנו שאין לכם זכות להגיב, חס וחלילה. -לא ביקשנו

 



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

27 
 

 :אורנה רייטר

 זה ברור. אנחנו צריכים להתחיל. 

 

 :ניר ברטל

 כם יש זכות להגיב.  גם ל

 

 :אלעד כהן

 אבל אנחנו הגשנו את הנושא הזה ולכן אנחנו הראשונים. 

 

 :ניר ברטל

  -מועצה-כך. בתחילת ישיבת-אין בעיה. תציגו אותו אחר

 

 :אורנה רייטר

  -אנחנו פותחים, אנחנו פותחים

 

 :ניר ברטל

   -מועצה-לא. ישיבת

 

 :אלעד כהן

 המניין שאנחנו ביקשנו. -אל תשכח שזו ישיבה שלא מן

 

 :ניר ברטל

 מועצה, אני, יש לי את הזכות לבוא ולהתחיל ולהגיד.  -נכון. בתחילת ישיבת

 

 :אלעד כהן
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 ממש לא. 

 

 :ניר ברטל

 אם זה מפריע ששלמה, אז אני אציג את זה.  

 

 :אלעד כהן

 בראשית. -ממש לא, ניר. אתה מנסה לשנות את סדרי

 

 :ניר ברטל

 אה. - , בראשית, או-אז תמצא

 

 :אלעד כהן

 בהחלט. 

 

 :ניר ברטל

 אל תביא אותי לקצה. אתה מוצא את התקנה?  

 

 :אלעד כהן

 אני מנסה למצוא.  

 

 :ניר ברטל

 יאללה, לך על זה.  

 

 ]מדברים ביחד[ 
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 :אלעד כהן

 שלמה, תנסה אתה להרים לו טלפון, כמי שחותם לו על הצ'קים. 

 

 :שלמה אפרתי

 חבר'ה, אמיר בזמן הזה נמצא כבר בשמיים.  

 

 :אלי הוך

 כן, הוא אמר שהוא עומד לטוס. 

 

 :אלעד כהן

 אומרת? הוא טס? -מה זאת

 

 :שלמה אפרתי

 כן. 

 

 :אלעד כהן

 כן, אבל הוא זמין. זה לא שהטלפון לא זמין.  

 

 :שלמה אפרתי

 . 23:00 -הבורדינג שלו היה ב

 

   ]מדברים ביחד[

 

 :ניר ברטל

 אפשר להתחיל את הישיבה? 
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 :אלעד כהן

 את הסדר שביקשנו.  

 

 :ניר ברטל

 טוב. 

 

 :אלעד כהן

 יכולנו כבר לסיים חצי נושא, באמת. 

 

 :ניר ברטל

 אני מסכים איתך.  

 

 :רנה רייטראו

 כשאנחנו מעלים הצעה לסדר, אנחנו צריכים לפתוח את הנושא. 

 

 :ניר ברטל

   -תכף, אלעד ימצא

 

 :אורנה רייטר

   -ואתה לא יכול לתת למישהו אחר שיעשה

 

 :אלעד כהן

 . 70-80אני לא יכול לעבור על 
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 :ניר ברטל

 אין בעיה, אני אציג את המצגת. אין בעיה, אם זה מה שמפריע. 

 

 :אורנה רייטר

   -לא, אתה לא יכול להציג את הנושא. אתה פותח את הישיבה ומעביר

 

 :ניר ברטל

 אני לא מציג את הנושא.  

 

 :אורנה רייטר

 אז מה אתה מציג?  

 

 :ניר ברטל

 אני מתייחס לכמה דברים. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 תייחס? עוד לא העלינו. למה אתה מ

 

 :אלעד כהן

 הנושא הוא שלנו, ניר. מה לעשות? 

 

 :שלמה אפרתי

 זה לא קשור, אבל אורנה לא מנהלת הישיבות.  

 

 :אלעד כהן
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 מה זה "לא מנהלת היישוב"? זה נושא שלנו.  

 

 :אורנה רייטר

 זה נושא שלנו.  

 

 :אלעד כהן

 היום, הוא יכול לפתוח בדברים? - כשאני מעלה נושא לסדר

 

 :שלמה אפרתי

 ברור. 

 

 :אלעד כהן

 מאיפה הבאת את זה?  

 

 :שלמה אפרתי

  - הוא מנהל את הישיבה. גם עם נושאים שאתה מעלה

 

 :אורנה רייטר

   -הוא נהיה מנכ"ל מומחה

 

 :שלמה אפרתי

 אני נולדתי מומחה, בכל העניינים. 

 

 :צדוק-תמר גולן

 יפה. 
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 :אלעד כהן

 . 4/1 -את המומחיות שלכם ראינו ב

 

 :ניר ברטל

 הירדן. זה ישבור את תמר והיא על הקצה.  -שלמה, אל תצא לרפטינג בנהר

 

 :שלמה אפרתי

 ראש הישיבה מנהל את הישיבות. בתור מנהל הישיבה, הוא מחליט מי מדבר.  

 

 :אלעד כהן

אנחנו לא אומרים שני דברים שונים. ברגע שאתה מציג נושא, דורש, זה אפילו לא נושא לישיבה  

   -המניין-המניין. זו דרישה לקיים ישיבה שלא מן-מן

 

 :ניר ברטל

 נכון?  המניין, -אגב, הצעירים היה מן-אה, דרך

 

 :שלמה אפרתי

 המועצה.  -זה לא משנה, גם אותה מנהל ראש

 

 :אורנה רייטר

 ?המניין-הצעירים היה שלא מן

 

 :שלמה אפרתי

 המניין. -מן
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 :אורנה רייטר

 גם אם זה היה לפני.  

 

 :ניר ברטל

 לא. 

 

 :אלעד כהן

 אז הוא יכול לעשות מה שבא לו. 

 

 :ניר ברטל

 זה היה צריך להיות, קודם. לא יכולת להגיד, אלעד?  

 

 :אורנה רייטר

 הוא אמר. 

 

 :ניר ברטל

 הגינות היה צריך להיות לפני הצעירים. 

  

 :אלעד כהן

 בוקר טוב ישראל, זה בדיוק מה שאמרתי.  

 

 :ניר ברטל

 , אם ככה זו טעות שלי.  -זה בגלל שלא מקשיבים לך, אלעד. זה באמת

 

 :אלעד כהן
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 זו לא טעות, זו טעות מכוונת. 

 

 :ניר ברטל

   -WhatsApp -לא, לא. באמת שלא. אם לדורון הייתה באמת גישה מלאה לקבוצות ה

 

 :אורנה רייטר

 לנד.  -לה-עכשיו את תראי בזמן אמת את הלה

 

 :ניר ברטל

 סתם ההתעקשות שלכם היא מפגרת. אפשר להתחיל את הישיבה? 

 

 :צדוק-תמר גולן

 שלנו מפגרת? 

 

 :ניר ברטל

 בהחלט. 

 

 :שלמה אפרתי

 התחלתי? 

 

 :ניר ברטל

 אפשר להתחיל את הישיבה? 

 

 :אורנה רייטר

 שלא כחוק, אבל התחלת. יש פה מישהו מאוד כוחני שעושה דברים שאסור.  
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 :אלי הוך

 אורנה, תציגי את המצגת.  

 

 :ניר ברטל

 אולי תצלמי אותנו, אורנה? 

 

 :אלי הוך

 מה אכפת לך? 

 

 :ניר ברטל

 דיבה.  -תצלמי אותנו ותאיימי עלינו בתביעת

 

 :אורנה רייטר

 מה אכפת לי? הוא לא מאפשר לי להעלות מצגת, אדוני. 

 

 :אלי הוך

 הוא מאפשר לך.  

 

 :אורנה רייטר

 הוא לא מאפשר לי להעלות מצגת. 

 

 :אלי הוך

 לפי הסדר, הוא מאפשר לך. 
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 :אורנה רייטר

,  החוק פי  -היום. הוא עובד שלא על-לא, לא. הוא לא מאפשר לי לפתוח ואני העליתי את הנושא לסדר

  -הוא כוחני, בדיוק מה שלא רצינו

 

 :ניר ברטל

 הרכות והנעימות.  

 

 :אורנה רייטר

 ובבקשה, שלמה, לך על זה. שתף פעולה. 

 

 :ניר ברטל

 תתביישו לכם.  בואו, תספרו עוד הפעם מי כוחני, תספרו למבקרת.

 

 :שלמה אפרתי

 שנתחיל? 

 

 :ניר ברטל

 מודעות עצמית אפס, כן.  

 

 :שלמה אפרתי

 יאללה, מעבר לשידור חי.  

 

 :אורנה רייטר

 מי שמדבר, אה?  
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 :ניר ברטל

 מועצה. -יאללה, בואו נפסיק עם הגנון ונעבור לישיבת

  

 :אורנה רייטר

 איך אפשר להפסיק עם גנון, אם אתה פה?  

 

 :ניר ברטל

 יש לי רעיון איך אפשר להפסיק. אם את רוצה, אני יכול לספר לך. 

 

 :אלעד כהן

 : )א( 29בבקשה, סעיף 

 היום, יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה, או מי שמגיש ביקש ממנו להביאה.  -הצעה לסדר

 

 :ניר ברטל

היום, לא אמרתי  -מעולה, אתה תביא את ההצעה, אין שום בעיה. אתה תביא את ההצעה לסדר 

 שלא. 

 

 :אלעד כהן

 מצוין, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה ראשונים.  

 

 :ניר ברטל

  -אתה תעשה

 

 :אלעד כהן

 כי אנחנו מציגים את הנושא. 
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 :שלמה אפרתי

 אנחנו באוויר.  

 

 :ניר ברטל

 היום, כמו שכתוב.  -אתה תביא את ההצעה לסדר

 

 :אורנה רייטר

  -אנחנו באוויר ומה ששלמה כרגע עושה

 

 :ניר ברטל

 יאללה, תודה. אורנה, את עוד פעם מפריעה ומתפרצת. 

 

 :אורנה רייטר

 המועצה לעשות מה בראש שלו. -יש פה ניסיון כוחני נוסף של ראש

 

 :ניר ברטל

 ינו עושים בלעדיך. בבקשה, שלמה? תודה, אורנה. יופי. מה הי

 

 :שלמה אפרתי

 מאוד חשובה.  -טוב. אז ככה. התבקשנו לדבר על סוגיית הגינות באורנית. זו אכן סוגייה מאוד 

 

 :אורנה רייטר

 היום. -אנחנו ביקשנו את הנושא. אנחנו הצענו את ההצעה לסדר
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 :ניר ברטל

 בלילה. די כבר להתפרץ.  23:00די, נו, אורנה. די, אורנה. 

 

 :אורנה רייטר

  -כך-לפי

 

 :ניר ברטל

 איזו רכות, איזו נעימות.  

 

 :אורנה רייטר

 אתה עושה מה שאתה רוצה מבחינתך.  

 

 :ניר ברטל

 יופי. סיימת? הוצאת את זה? 

 

 :אורנה רייטר

 הנושא עוד לא הוגש, זו הצעת החלטה שלנו.  

 

 :ניר ברטל

 נכון. 

 

 :אורנה רייטר

החלטה שלנו, זו הצעה לדיון שלנו ואתה, באופן כוחני, לוקח את זכות הדיבור ולא מאפשר  -זו הצעת

 לנו לדבר. 
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 :ניר ברטל

  -לא באופן כוחני, באופן סמכותי. אני אנהל את הישיבה

 

 :אורנה רייטר

  -כות, אתה מוכן לקרואזה לא בסמ

 

 :ניר ברטל

 אתם תכף תציגו.  

 

 :אלעד כהן

 זה לא מעניין אותו.  

 

 :ניר ברטל

 זה עניין מאוד, אנחנו עושים בדיוק מה שכתוב.  

 

 :אורנה רייטר

 אבל תמשיך, שלמה.  

 

 :ניר ברטל

 מי שהגיש, יציג. אתה תכף תציג. 

 

 :אורנה רייטר

  -תספר לקהל

 

 :ניר ברטל
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 כוחני שלך? אפשר? תודה. בבקשה, שלמה. -אורנה, ברכות ובנועם, סיימת? באופן הלא

 

 :שלמה אפרתי

דברים   גם  טיפה  אבל  האחרונות,  בשנתיים  בעיקר  פה,  שנעשו  דברים  אסקור  קצת  אני  אז  טוב. 

מתכוונים  אנחנו  ומה  תוכניות  להמשך,  קדימה  וקצת  היום  באורנית  הגינות  מצב  לפני.  שנעשו 

אורנית סובלת גם בתחום הגינות, אבל לא רק בתחום הגינות, מתשתיות ירודות שהוזנחו לעשות.  

כשרשות ראשון,  דבר  הגינות,  בסוגיית  לטפל  באנו  כשאנחנו  רבות.  שנים  אנחנו -במשך  מקומית, 

  -מחויבים

 

 :אורנה רייטר

 אני מתנצלת, אני מתנצלת מאוד, אני לא מוכנה.  

 

 :שלמה אפרתי

 סליחה, אורנה, באמת. אני מדבר, זה באמת לא לעניין. 

 

 :אורנה רייטר

 לא, לא, לא, אני לא מוכנה. 

 

 :ניר ברטל

 אבל זה לא קשור אם את מוכנה, או לא.  

 

 :אורנה רייטר

 אני לא מוכנה.  

 

 :ניר ברטל
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 אני לא תלוי במוכנות שלך. 

 

 :אורנה רייטר

היום עד שיהיה פה יועמ"ש וזה ינוהל  -את זה מסדר  אז אני מורידה, אני מבקשת מחבריי להוריד 

 כמו שצריך. 

 

 :ניר ברטל

 מעולה. 

 

 :אלי הוך

 בסדר. 

 

 :ניר ברטל

 תודה. שמענו את בקשתך.  

 

 :אורנה רייטר

היום עד שיהיה פה יועמ"ש וזה ייעשה באופן  - אנחנו מבקשים לעשות את זה, להוריד את זה מסדר

  -חוקי. מה שאתה כרגע עושה

 

 :ניר ברטל

   -תודה. אורנה

 

 :בועז בגריש

  -אתה לא יכול להגיב עכשיו 
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 :אורנה רייטר

 זה באופן לא חוקי.  

 

 :בועז בגריש

 אתה לא יכול להגיב.  

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב. 

 

 :אורנה רייטר

   -אתה לא עובד באופן

 

 :בועז בגריש

  -יום-אתה לא יכול להגיב על סדר

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב. 

 

 :אורנה רייטר

 נקודה. 

 

 :ניר ברטל

   -אלעד הקריא טוב מאוד את ההצעה וההצעה

 

 :אורנה רייטר
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 אנחנו מושכים את הבקשה הזו ולא תתקיים. אנחנו נפנה ליועמ"ש ונעשה ישיבה חדשה. 

 

 :ניר ברטל

 אחלה, מעולה, תודה.  

 

 :אורנה רייטר

 היום.  -אז אנחנו מבקשים להוריד את הנושא מסדר

 

 :ניר ברטל

 בקשתך נשמעה, תודה רבה. 

 

 :אורנה רייטר

מן-אנחנו לישיבה של  זה  ואנחנו העלינו את  ישיבה שזה משהו שלנו,  להיות  יכולה  לא  המניין,  -, 

 שאתה ממשיך לדבר עליה. זה לא יקרה.  

 

 :ניר ברטל

 מה תעשי? תפעלי ברכות, או בכוחניות, אורנה?  

 

 :אורנה רייטר

 זה יורד. אני אדבר שזה לא יעלה. 

 

 :אלעד כהן

 אני לא מבין, מה הבעיה? תן לה להציג את הנושא ותגיב. 

 

 :ניר ברטל
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 היא תציג את הנושא.  

 

 :אורנה רייטר

   -"עשינו, עשינו, עשינו":הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. הוא רוצה לייצר

 

 :ניר ברטל

 לא, אני לא רוצה לייצר.  

 

 :אורנה רייטר

 לפני שהוא שומע מה הבעיות. 

 

 :ניר ברטל

 מועצה אני פותח ואמשיך לפתוח.  -אני פותח, אתם תציגו. כל ישיבת

 

 :אורנה רייטר

 אני לא מוכנה.  

 

 :אלעד כהן

 הדיבור לאורנה.  -הפתיחה שלך, זה רשות

 

 :ניר ברטל

 אתה לא תגיד לי מה להגיד. 

 

 :אלעד כהן

   -בנושא ]...[זו הפתיחה, לא מעבר לזה. אתה 
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 :צדוק-תמר גולן

 אפשר להתקפל וללכת הביתה. 

 

 :ניר ברטל

 אני אשמח שתתקפלו ותלכו הביתה. 

 

 :אורנה רייטר

, אני מבקשת שנעשה איזושהי הצבעה להוריד את הנושא. -לא, להתקפל וללכת הביתה זה אומר

 איך אנחנו מורידים את הנושא? נעלה את זה עוד פעם. 

 

 :ניר ברטל

 את ההצבעה.  , נערוך -יאללה. אני בעד שאלעד יעשה

 

 :אורנה רייטר

נעלה את זה עוד פעם ותוך שבעה ימים הוא יעשה את זה. יהיה פה יועמ"ש, או מחליף ליועמ"ש  

 ונדאג שזה ייעשה כמו שצריך. 

 

 :ניר ברטל

 אורנה, סיימת? אפשר להמשיך את הישיבה?  

 

 :אורנה רייטר

 לא. 

 

 :בועז בגריש



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

48 
 

 אפשר לנהל את הישיבה בצורה כזו.  -לא. לא, אי

 

 :אורנה רייטר

 באופן לא חוקי.  

 

 :ניר ברטל

 אתם מתפרצים ומפריעים. 

 

 :בועז בגריש

   -אתה יכול לנהל את זה בצורה אחרת, לא בניגוד לתקנון. העלינו נושא

 

 :ניר ברטל

 אלעד הקריא את התקנון ואנחנו פועלים בהתאם לתקנון. 

 

 :אלעד כהן

 ממש לא. 

 

 :ניר ברטל

 אז תקריא עוד הפעם.  

 

 :אלעד כהן

היום, יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה, או מי שהמגיש ביקש ממנו להביע".  -"הצעה לסדר

 מי הביא את הנושא?  

 

 :ניר ברטל
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 רגע. 

 

 :אלעד כהן

 החמישייה. 

 

 :ניר ברטל

 מעולה. אז תכף אתם תביאו אותה. 

 

 :אלעד כהן

 לא, אדוני. 

 

 :ניר ברטל

 אתם תכף תביאו אותה.  

 

 :אלעד כהן

 אתה הופך פה את הסדר.  

 

 :ניר ברטל

 אני לא הופך שום סדר.  

 

 :אלעד כהן

  -"אני פותח את הישיבה". פתח אותה:סליחה. הדבר היחידי שאתה צריך להגיד

 

 :ניר ברטל

 אני לא הופך שום סדר.  
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 :אורנה רייטר

 ולהעביר את זה למגיש ההצעה. 

 

 :ניר ברטל

 אוקיי. 

 

 :אלעד כהן

 כאילו, מה קורה לכם? אתה מנצל את זה שאמיר לא פה? 

 

 :אורנה רייטר

 ברור. 

 

 :ניר ברטל

 לא, אני לא מנצל שום דבר. 

 

 :אלעד כהן

 משמעית. -חד

 

 :ניר ברטל

 הקראת, אנחנו פועלים בהתאם לחוק. 

 

 :אורנה רייטר

 אתה לא פועל בהתאם לחוק. 
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 :ניר ברטל

המועצה, או מנהל הישיבה, יגיד את מה שאמרת עכשיו.  -, לא כתוב שם שראש-אתם תגישו את ה

 לא כתוב. בבקשה, שלמה, תמשיך. 

 

 :אלעד כהן

   -היום, יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה, או מי שהמגיש ביקש ממנו להביע"-"הצעה לסדר

 

 :ניר ברטל

 .  חבר'ה, כבר היינו מסיימים את זה חמש פעמים

 

 :אלעד כהן

 מה יותר פשוט מזה?  

 

 :ניר ברטל

 נכון. זה תכף יקרה.  

 

 :אלעד כהן

 לא, זה לא תכף יקרה.  

 

 :אורנה רייטר

  -לא, לא, לא. בהתחלה אנחנו

 

 :בועז בגריש

 אתה לא יכול להגיב על משהו שאנחנו עוד לא העלינו. 
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 :ניר ברטל

 אני לא מגיב. 

 

 :בועז בגריש

 אתה בוודאי מגיב.  

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב. 

 

 :בועז בגריש

   -עצם זה שאתה עכשיו

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב על שום דבר.  

 

 :בועז בגריש

 עצם זה שאתה נותן לשלמה עכשיו להעלות את המצגת. 

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב. 

 

 :בועז בגריש

 אתה לא יכול להגיב. אתה רוצה להגיב? זה בסדר.  

 

 :דורון טישלר
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   -תוריד את המצגת מה

 

 :אורנה רייטר

 פרוצדורות, תוקע דברים. אין, גמרנו. 

 

 :ניר ברטל

 אני אציג את המצגת ומי שרוצה לצרוח שתצרח.  

 

 :אורנה רייטר

 לא, לא, לא, לא, אתה לא מבין. אתה פועל בניגוד לחוק. 

 

 :ניר ברטל

 המצגת היא סקירה של סטטוס הגינות הקהילתיות. 

 

 :אורנה רייטר

  -אנחנו

 

 :אלעד כהן

 זה לא ענייני, ניר. תן לנו להציג את הנושא.  

 

 :ניר ברטל

 אורנה, תוציאי את זה לא בכוחניות, בבקשה.  

 

 :אלעד כהן

 ניר, זה לא לעניין.  
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 :ניר ברטל

 אני מסכים איתך.  

 

 :אורנה רייטר

  -אתה

 

 :ניר ברטל

 פעמים.   5חברים, כבר הייתי מסיים את זה 

 

 :אורנה רייטר

   -אתה מתנהל בכוחניות

 

 :ניר ברטל

 נכון. 

 

 :אלעד כהן

 ובניגוד לחוק.  

 

 :אורנה רייטר

 בניגוד לחוק.  

 

 :ניר ברטל

 אוקיי, תודה.  
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 :אורנה רייטר

משתמש ביכולת שליטה שלך במערכת לעשות את זה. כמה חבל שלא השתמשת ולא סיימת שליש  

 מהגן, מדברת על גן "הידידות". 

 

 :ניר ברטל

 אורנה, אני יכול לנהל את הישיבה בבקשה?  

 

 :אורנה רייטר

 אז אתה מעביר מסר שקרי. 

 

 :ניר ברטל

 אוי, נו, באמת.  

 

 :אורנה רייטר

   -ואני מבקשת

 

 :ניר ברטל

 אל תביאי אותי לקצה.  

 

 :אורנה רייטר

 היום?  -ואני מבקשת שלא לקיים את הישיבה. אתם מסכימים איתי, להוריד את הנושא מסדר

 

 :צדוק-תמר גולן

 כן. 
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 :אורנה רייטר

 מעולה. הישיבה לא מתקיימת, אלא אם כן תקיים אותה לפי חוק. 

 

 :אלעד כהן

 כך, ניר. איפה הבעיה? -אבל תגיב אחר

 

 :ניר ברטל

 אני לא מגיב, אני רוצה להציג משהו. 

 

 :אלעד כהן

 כך. -אבל את זה תעשה אחר

 

 :אורנה רייטר

 לא, לא, אנחנו מתחילים.  

 

 :ניר ברטל

 כך.  -גם אתם, תציגו אחר

 

 :אלעד כהן

 לא. 

 

 :ניר ברטל

 אני לא מבין את ההתעקשות שלכם. 

 

 :אורנה רייטר
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 אז אנחנו פועלים לפי החוק. 

 

 :ניר ברטל

 אנחנו קראנו את החוק.  

 

 :אלעד כהן

 אתה מעולם לא עשית את זה ככה, כי אתה יודע שאתה לא יכול לעשות את זה. 

 

 :ניר ברטל

 , כבר היינו מסיימים לפני חצי שעה. -חבר'ה, אני לא מבין מה

 

 :אלעד כהן

 כי אתה סתם מתעקש.  

 

 :ניר ברטל

 אני לא מבין מה הלחץ שלכם, איזו אובססיה.  

 

 :אורנה רייטר

   -נעשים על פי חוק כי אנחנו לא משתפים איתך פעולה על דברים שלא

 

 :ניר ברטל

 לא ביקשתי שתשתפי פעולה. ביקשתי שתשבי בשקט. 

 

 :אורנה רייטר

   -אז לא יהיה דיון, אם לא
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 :דורון טישלר

 תן לאורנה להציג, ניר.  

 

 :ניר ברטל

 אני אתן לה להציג.  

 

 :אורנה רייטר

 לא, עכשיו. בפתיח.  

 

 :ניר ברטל

 לא, אני עושה את הפתיח.  

 

 :דורון טישלר

 תוביל למצגת של אורנה.  

 

 :ניר ברטל

 לא, אני עושה את הפתיח.  

 

 :אורנה רייטר

 טוב. אנחנו צריכים להציג. 

 

 :ניר ברטל

 הדיבור. -לא, אורנה. את מיד תציגי, כשתקבלי את זכות
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 :אורנה רייטר

  -לא, אז תפתח ואני אציג. אני

 

 :ניר ברטל

 אני אפתח, את צודקת. אני אפתח ואת תציגי, כשאני אסיים את הפתיחה.  

 

 :אורנה רייטר

   -אנחנו העלינו את זה. לא, הפתיחה צריכה להיות

 

 :ניר ברטל

 ך לפתוח. את לא תגידי לי אי

 

 :אורנה רייטר

 אז לא יהיה. 

 

 :דורון טישלר

 אז תוריד את הנושא.  

 

 :אורנה רייטר

  -אז אנחנו

 

 :ניר ברטל

 לא רוצה, אני רוצה להציג מצגת. 
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 :דורון טישלר

 למה? 

 

 :ניר ברטל

 כי אני רוצה להציג מצגת.  

 

 :דורון טישלר

  -אבל אורנה

 

 :ניר ברטל

 חבר'ה, בחייכם.  

 

 :דורון טישלר

 המניין. -זה דיון שלנו, ניר. אנחנו ביקשנו את הישיבה שלא מן

 

 :ניר ברטל

 לא, זה לא הדיון שלכם.  

 

 :שלמה אפרתי

 הוא מנהל את הישיבה.  

 

 :ניר ברטל

   -אתה רוצה לעשות דיון

 

 :דורון טישלר
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 הדיבור. - אין בעיה, תפתח את הישיבה ותן לאורנה את זכות

 

 :ניר ברטל

 תכנסו חמשתכם, תעשו דיון, אם אתה רוצה לעשות עם עצמך דיון. מעולה.  

 

 )מדברים ביחד, לא ברור(. 

  

 :דורון טישלר

 ואז יראו את המצב האמיתי. 

 

 :ניר ברטל

 תכף אני אשמח לשמוע.  

 

 :אורנה רייטר

 היום.  -ים את הנושא מסדרלא. אנחנו מוריד

 

 :ניר ברטל

 את לא יכולה להוריד שום דבר. 

 

 :אורנה רייטר

  -אלא אם כן

 

 :ניר ברטל

 את לא יכולה להוריד.  
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 :אורנה רייטר

 דעת משפטית שאני לא יכולה להוריד.  -אני יכולה להוריד. אז תביא לי חוות

 

 :ניר ברטל

 בסדר. 

 

 :אלעד כהן

 לא נעים לי להתקשר בשעה כזו לברוך.  

 

 :ניר ברטל

 בצדק. 

 

 :אלעד כהן

 בלילה.   23:30באמת, 

 

 :ניר ברטל

   -יאללה, בבקשה. יש לנו פה תמונה של גן "הידידות"

 

 :אורנה רייטר

 לא, אנחנו לא מוכנים.  

 

 :ניר ברטל

   -אלף שקל, זה גן שהוזנח הרבה מאוד שנים 200 -ב 2019שופץ בשנת 

 

 :דורון טישלר
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 לא, ניר. זה ממש לא רציני מה שאתה עושה.  

 

 

 ניר ברטל:

הגן הראשון, שדרך היה  וזה  לא  -וחודש  "הגפן" שודרגה  גינת  הוותיקה.  נמצא בשכונה  הוא  אגב 

  -מזמן

 

 אורנה רייטר:

 אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים. 

 

 ניר ברטל:

 אלף שקל.   80בסך של 

 

 אורנה רייטר:

  -אנחנו לא מוכנים להמשיך עם ה

 

 ניר ברטל:

 אתם מפריעים לי, אתם מתנהגים בכוחניות.  

 

 בועז בגריש:

 אתה עושה חוק לעצמך, אנחנו ביקשנו את הנושא הזה. 

 

 אורנה רייטר:

 זו ישיבה שלנו, אנחנו מבקשים להעלות את הדברים. 

 



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

64 
 

 בועז בגריש:

 אתה לא יכול לטעון ולהגיב על דברים שאנחנו עוד לא שמנו על השולחן.  

 

 ניר ברטל:

 הנה, חבר'ה, על מה אתם רבים? -בוא

 

 בועז בגריש:

 על מה אנחנו רבים? על מינהל תקין. 

 

 אורנה רייטר:

 על החוק. 

 

 

 דורון טישלר:

 על מה אתה רב?  

 

 ניר ברטל:

 התחיל את הישיבה. אתם ממש קטנוניים. אני פועל במינהל תקין, תן לי בבקשה ל

 

 בועז בגריש:

 אנחנו קטנוניים?  

 

 ניר ברטל:

 .  WhatsAppכן, זה בערך כמו לצטט מקבוצת 
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 דורון טישלר:

   -כי אם אנחנו קטנוניים, תעצור את המצגת שלך, אורנה תציג את הדברים שלה, מה שביקשנו

 

 ניר ברטל:

 לא, את זה אני לא אעשה, כי יש פה סדר.  

 

 

 דורון טישלר:

 למה לא? 

 

 ניר ברטל:

 ואתם מצפצפים.  

 

 בועז בגריש:

 כי זה מה שאתה רוצה, שמה שאתה עושה ייכתב בספרי ההיסטוריה ויילמד.  

 

 ניר ברטל:

 .  WhatsApp -תכתוב לי את זה בבקשה ב

 

 בועז בגריש:

 לא, אין צורך, כבר כתבו.  

 

 ניר ברטל:

 תודה. 
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 בועז בגריש:

 יש פה מישהי שהיא מבקרת אובייקטיבית, והיא כותבת:

 המועצה". -"מחיאות כפיים לראש

 

 שלמה אפרתי:

 בועז, בועז. 

 

 ניר ברטל:

 הבאנו אותך לקצה, בועז?  

 

 בועז בגריש:

 לא לקצה, עוד לא.  

 

 ניר ברטל:

  -עוד לא. עוד מעט. יופי, תודה. יש פה

 

 אורנה רייטר:

  -זה לא יקרה. או שנתנהל לפי התקנון

 

 ניר ברטל:

 אנחנו מתנהגים לפי התקנון. 

 

 אורנה רייטר:

  -אנחנו לא מתנהלים לפי התקנון
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 ניר ברטל:

   -בסדר, אז אנחנו כן

 

 אורנה רייטר:

 או שהישיבה מסתיימת. אתה תקבל החלטה.  

 

 ניר ברטל:

 את רוצה שאלעד יעשה הצבעה על זה? 

 

 

 דורון טישלר:

 אם צריך, אלעד יעשה הצבעה. 

 

 אורנה רייטר:

 אני לא מצפה ממך לעשות הצבעה. 

 

 ניר ברטל:

 לא ממני, מאלעד.  

 

 אורנה רייטר:

   -אני מצפה ממך להתנהג

 

 אלעד כהן:

 יושבת פה תושבת והיא לא מצליחה להבין את ההתנהגות. 
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 ניר ברטל:

 אני באמת לא מבין.  

 

 אלעד כהן:

 סליחה, זה נושא שלנו, תן לנו להציג. 

 

 ניר ברטל:

 אתם תציגו את הנושא, אני לא מציג שום דבר.  

 

 אלעד כהן:

 כך מה שאתה רוצה. -תציג אחר

 

 ניר ברטל:

  -תודה, אני מודה שאתה מרשי לי

 

 אלעד כהן:

 אז על מה המהומה? אני לא מצליח להבין.  

 

 ניר ברטל:

 דקות.   10כבר היינו מסיימים לפני המהומה שאתם לא נותנים לדבר, 

 

 אלעד כהן:

 תגיד, ראית פעם שבונים לפני העמודים? זה מה שאתה עושה עכשיו.  
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 ניר ברטל:

 אני לא בונה שום גג ולא בונה עמודים. 

 

 אלעד כהן:

 ועוד איך. 

 

 ניר ברטל:

 מועצה. - אני מנסה לנהל ואתם לא מאפשרים לי לנהל ישיבת

 

 אלעד כהן:

 ממש לא. 

 

 אורנה רייטר:

 לנהל. איזה לנהל?  

 

 אלעד כהן:

 אתה עושה שימוש לרעה בסמכויות שלך.  

 

 ניר ברטל:

 , בסדר.  -אני לא עושה שום שימוש לרעה, אני עושה שימוש מצוין

 

 בועז בגריש:

 זה.  בניגוד לחוק ואתה יודע את

 

 ניר ברטל:
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 אוקיי, תודה. סיימתם?  

 

 

 דורון טישלר:

 אולי אפשר להצביע על סיום הישיבה? 

 

 אלעד כהן:

 למה? 

 

 ניר ברטל:

 יאללה. אלעד, תעשה הצבעה. 

 

 אורנה רייטר:

המועצה נוהג שלא כדין ונחכה -לא, אנחנו נוריד את הנושא, אנחנו נתנצל בפני התושבים, שראש

 ליועמ"ש, שיהיה פה.  

 

 ניר ברטל:

 יאללה, תורידי את הנושא. 

 

 צדוק:-תמר גולן

   -גם בישיבת טכנולוגיה, אדוני החליט להתעלם

 

 אורנה רייטר:

 כן, מסתבר שזה גם.  
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 ניר ברטל:

 ניכן? אני יכול להמשיך? סיימתן לדבר בי

 

 אורנה רייטר:

 לא. 

 

 בועז בגריש:

 לא. 

 

 ניר ברטל:

 לא, אוקיי. 

 

 אורנה רייטר:

   -אתה לא יכול להמשיך

 

 ניר ברטל:

   -אז מכיוון שאני לא צריך את הרשות שלך לשום דבר, אורנה הרכה והעדינה

 

 

 דורון טישלר:

 אז למה אתה שואל?  

 

 ניר ברטל:

  -תמיד יש לי
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 אלעד כהן:

   -שתגמור להתווכח

 

 ניר ברטל:

 תמיד יש לי תקווה של אופטימיות שאולי אורנה תתפכח. 

 

 אלעד כהן:

 רה חוקית ועניינית, אנחנו פה.  אני פה, כשתרצה להתחיל להתנהל בצו

 

 ניר ברטל:

 ועד אז אתם שם?  

 

 אלעד כהן:

 אנחנו פה, מחכים.  

 

 ניר ברטל:

 מעולה, תחכה.  

 

 אלעד כהן:

 שתתבגר מגן שלום הנחמד, לכיתה א'. 

 

 ניר ברטל:

 תחכה שם בבקשה, אלעד. תודה. שדרוג גינת גן "הגפן". 

 

 צדוק:-תמר גולן
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 זה לא יקרה. 

 

 אורנה רייטר:

 זה לא יקרה. 

 

 אלעד כהן:

 כך תגיב עליה.  -תן לנו להציג את המצגת שלנו, אחר

 

 ניר ברטל:

 תנו לי בבקשה לסיים.  

 

 צדוק:-תמר גולן

 אתה עושה סיבוב על העשייה שלנו? 

 

 ניר ברטל:

 אני לא עושה שום סיבוב, אני רוצה להציג מצגת.  

 

 אורנה רייטר:

 לא אכפת לנו שיעשה סיבוב ולא אכפת לנו שגם ישפר את המצב. 

 

 אלעד כהן:

 העיקר שלתושבים יהיה טוב. 

 

 אורנה רייטר:

 ניר, תנהג במינהל תקין. תעבוד לפי תקנון.  
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 רטל:ניר ב

 בסדר, אני עובד מעולה לפי התקנון. 

 

 אורנה רייטר:

  -התקנון אומר שאתה פותח את ה

 

 ניר ברטל:

 לא, את לא יודעת לקרוא?  

 

 אורנה רייטר:

 ואנחנו מציגים את הנושא. 

 

 ניר ברטל:

 יאללה, נו. 

 

 פרץ: -לי עזריה

  -השעשועים-אולי כדאי לסגת מזה. שבגני

 

 

 דורון טישלר:

 נכון, נכון. 

 

 פרץ: -לי עזריה

 בשביל שיעשו לו כך או כך. 
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 ניר ברטל:

 נכון. 

 

 פרץ: -לי עזריה

  -אנחנו נמצאים שם כל יום, אז אולי

 

 ניר ברטל:

 יפה. 

 

 

 דורון טישלר:

 אז תוריד את המצגת.  

 

 ניר ברטל:

 חבר'ה, זה לא יפריע, תנו לי. רק אתם רואים את המצגת. 

 

 אורנה רייטר:

   -הוא עושה פה

 

 ניר ברטל:

 זה עוזר לי. 

 

 אורנה רייטר:

 ניר, בזמן האחרון, נוקט בחוסר דמוקרטיה.  
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 ניר ברטל:

 מה מפריע לכם? קשה לכם? 

 

 אורנה רייטר:

 שלו.  הוא קובע ישיבות בשעות מטורפות, זה הסגנון, זה הכיף

 

 

 דורון טישלר:

 אלי, מה אתה אומר?  

 

 ניר ברטל:

 אלף שקל.  80 -כל אחד והלהיט שלו. יפה. שדרוג גן "הגפן" ב

 

 אורנה רייטר:

 הנושא היה נושא שלנו.  

 

 ניר ברטל:

 , אורנה, את מפריעה לי לדבר.  -שדרוג משטח

 

 אורנה רייטר:

 אורנה, אתה פתחת וכרגע אנחנו מדברים.  

 

 ניר ברטל:
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את  לתפוס  צריכה  את  אורנה,  האחרון.  בשבוע  האחרון,  החלק  את  מזמן,  לא  שעשינו  שדרוג 

 המיקרופון. 

 

 אורנה רייטר:

   -תתבייש, תתבייש. תינוק. אתה יודע מה? אמרתי

 

 ניר ברטל:

 יאללה. 

 

 אורנה רייטר:

ובתל-אמרתי שברמת בחילה  -אביב  לראות את האוצר שיצא. הם מקבלים  יושבים החבר'ה  נוף, 

 ממה שהם רואים, תתבייש. 

 

 ניר ברטל:

 נו, באמת. תודה, אורנה. בטוח שהם גאים באמא שלהם. 

 

 אורנה רייטר:

 לא, הם גאים במה שיצא ממך. תתבייש.  

 

 ניר ברטל:

 תודה, אורנה.  

 

 אורנה רייטר:

 עובד לא לפי חוק, לא לפי תקנון. 
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 ניר ברטל:

 מעולה. 

 

 אורנה רייטר:

 לא לפי מינהל תקין.  

 

 ניר ברטל:

 האורים ותומים של ישיבות המועצה. לכי, תחכי עם אלעד. 

 

 אורנה רייטר:

 אתה לא מעביר חומרים שאתה חייב להעביר לציבור. 

 

 ניר ברטל:

 טוב, סיימת? 

 

 אורנה רייטר:

   -האתה לא מעל

 

 ניר ברטל:

 הרכות והנעימות, סיימת?  

 

 אורנה רייטר:

 סטטוטוריות.  -אתה לא מעלה ישיבות של ועדות

 

 ניר ברטל:
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 אורנה, סיימת? תודה. יאללה. 

 

 אורנה רייטר:

 לפי חוק. 

 

 ניר ברטל:

 אורנה, תודה. את מפריעה, כרגיל. 

 

 אורנה רייטר:

 הנגשת המידע. ואתה עושה עוד דברים.  

 

 ניר ברטל:

 הירדן. -יאללה, אורנה, סיימנו? אני יוצא גם לרפטינג בנהר

 

 אורנה רייטר:

 פי חוק.  -אתה עושה גם עוד דברים שהם לא על

 

 ניר ברטל:

 יאללה, אורנה, את מפריעה. סיימת? 

 

 אורנה רייטר:

 פי חוק. -אני רק רוצה לוודא שאין ישיבה שלא מתנהלת על

 

 ניר ברטל:

 אני לא יודע, אני אתבע דיבה את מי שמשמיץ עליי דברים. 
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 דורון טישלר:

 מתי עשית רפטינג בפעם האחרונה? 

 

 ניר ברטל:

 לא יודע, מעלילים עליי דברים. 

 

 אלעד כהן:

 , התרגיל הזה. WhatsApp -מחר בבוקר זה כבר יהיה בקבוצת ה

 

 אורנה רייטר:

 אה, באמת? כל הכבוד.  

 

 ניר ברטל:

סך -אני בטוח שדורון יעדכן אותך. יאללה, גנון, אפשר להמשיך? תודה. שדרוג משטח "הארבל" על

 אלף שקל, רק בשבוע האחרון.  40

 

 אורנה רייטר:

 המועצה הזאת.  -. אנחנו אמורים לפתוח את ישיבתזה לא מעניין, זה לא מעניין

 

 ניר ברטל:

 אלף שקל. מתי זה נעשה? בשנה שעברה.   30 -שדרוג משטח גינת "האגוז", גם ב

 

 שלמה אפרתי:
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 ארבעה חודשים. -לא, השנה. שלושה

 

 אורנה רייטר:

 אז בואו נלך, בוא נלך, שידבר עם עצמו. 

 

 אלעד כהן:

 סיימתם? 

 

 ניר ברטל:

 לא. יאללה, תלכו.  

 

 אורנה רייטר:

 בואו נלך. 

 

 ניר ברטל:

 תלכו בבקשה.  

 

 אורנה רייטר:

 תשמע, אני לא מתכוונת לשתף פעולה עם הדבר הזה. 

 

 ניר ברטל:

 אורנה, את בהחלט יכולה ללכת. 

 

 אורנה רייטר:

 חברים, הוא לא יכול לקחת את החוק לידיים בכל פעם שבא לו. 
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 ניר ברטל:

 חבר'ה, כבר היינו עוד שלושה שקפים. 

 

 אלעד כהן:

 אבל הנה, סיימת כבר.  

 

 אורנה רייטר:

 תפסיק לקחת את החוק לידיך. 

 

 ניר ברטל:

 אני לא לוקח. 

 

 אורנה רייטר:

 תפסיק, אתה לוקח.  

 

 ניר ברטל:

מי שכרגע לוקחת את החוק, מתפרצת, משתוללת, מתנהגת בכוחניות ובאגרסיביות, זו את. היית  

 יושבת בשקט, כבר היינו מסיימים מזמן. 

 

 אורנה רייטר:

אתה לוקח את החוק לידיים באופן אלים. אני לא אשב בשקט כשאני רואה ששוב ושוב ושוב אתה  

 לא עובד לפי כללי מינהל תקין. 

 

 ניר ברטל:
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 נכון, נהדר.  

 

 אורנה רייטר:

 אתה עושה דברים שאסור לעשות. 

 

 ניר ברטל:

 נכון. 

 

 אורנה רייטר:

 וזה דבר שאסור לעשות.  

 

 ניר ברטל:

 סיימת? תודה. סיימת?  

 

 אורנה רייטר:

 אני לא סיימתי, ואני לא אתן לך להמשיך.  

 

 ניר ברטל:

 אז בואי תמשיכי להפריע, אני יודע, את מפריעה.  

 

 אורנה רייטר:

 אני לא מפריעה.  

 

 ניר ברטל:

 בוודאי שאת מפריעה.  
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 אורנה רייטר:

 זה דיון שלי. 

 

 ניר ברטל:

 זה לא דיון שלך.  

 

 אורנה רייטר:

 זו ישיבה שאני ביקשתי לזמן. 

 

 ניר ברטל:

 זו לא ישיבה שלך. זו ישיבת מועצת אורנית.  

 

 אורנה רייטר:

 ואני צריכה להציג.  

 

 ניר ברטל:

 נכון, ותכף תציגו אותו.  

 

 אורנה רייטר:

 לא. אני צריכה לפתוח את זה ואני מחכה לפתוח.  

 

 ניר ברטל:

 אללה, נו, אני לא מבין את הגנון הזה.  -יא
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 אורנה רייטר:

 א יקרה. כל עוד אני לא אפתח, זה ל 

 

 ניר ברטל:

 אני מבין שאת, בכוחניות, באגרסיביות האופיינית והקבועה לך, לא נותנת לאנשים לדבר, כהרגלך. 

 

 

 דורון טישלר:

   -איך אתה אומר את זה? אבל אורנה הייתה

 

 ניר ברטל:

 מזמן.  אני פתחתי ישיבה, אני רוצה להגיד, כבר הייתם נותנים לי לסיים, כבר היינו מסיימים את זה  

 

 בועז בגריש:

 אבל אתה לא יכול להגיב על משהו שלא העלינו.  

 

 ניר ברטל:

 אני לא מגיב על שום דבר. אני אגיב אחרי שתציגו.  

 

 אלעד כהן:

 נו, אז בבקשה. תן לה להציג. 

 

 ניר ברטל:

 אני אתן לה להציג, כשאני אסיים. 
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 אלעד כהן:

 לא, ממש לא. אתה לא יכול, ניר. 

 

 ניר ברטל:

 מועצה, אני רוצה לעדכן את התושבים על מספר דברים. -בוודאי שאני יכול. התחלנו ישיבת

 

 אלעד כהן:

 המועצה.  -אדוני, סליחה. זה נושא שלנו. אין בעיה, אז לך על עדכוני ראש

 

 ניר ברטל:

 צה. המוע -זה בדיוק מה שאני עושה, אנחנו בעדכוני ראש

 

 אלעד כהן:

המועצה. אם רצית, ניר, זה היה חייב להיות חלק  -המניין אין דבר כזה עדכוני ראש-בישיבה שלא מן

 היום. -מסדר

 

 ניר ברטל:

 טוב, בסדר. 

 

 אלעד כהן:

 איך אומרים? אתה מסתבך עם ההמצאות שלך. ,  

 

 ניר ברטל:

 טוב, סיימתם?  
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 דורון טישלר:

 לא. 

 

 אלעד כהן:

 היום.  -המועצה היה צריך להופיע בסדר-עדכוני ראש

 

 ניר ברטל:

 אללה, אני לא מאמין.  -יא

 

 

 דורון טישלר:

 אודי, זה הרגע להחתים את הדרכון. 

 

 אלעד כהן:

 המניין. לא קיים.  -מועצה" בישיבה שלא מן-אגב, אין דבר כזה "עדכוני ראש

 

 ניר ברטל:

 טוב. 

 

 אלעד כהן:

 המניין. -יכולת להוסיף את זה על הנושא שלך, בישיבה מן

 

 ניר ברטל:

 סיימתם? או שאתם רוצים להמשיך להשתולל?  
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 אלעד כהן:

 אנחנו משתוללים?  

 

 ניר ברטל:

 בוודאי. 

 

 אלעד כהן:

 טוב. 

 

 ניר ברטל:

 אלף שקל.   40יפה. גם שדרוג גן "שמח" בסך 

 

 בועז בגריש:

 לא, ניר. זה לא.  

 

 ל:ניר ברט

  -אלף שקלים 40-50לא, זה כן. זה בין 

 

 בועז בגריש:

  -זה הנושא שלנו, על הנושא הזה

 

 ניר ברטל:

 אה, זה מתקן חדש בתיכון, מתקן נינג'ה.  
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 בועז בגריש:

אתה לא יכול להמשיך ולהעלות את הנושא הזה. אתה לא יכול להעלות אם אנחנו לא מציגים את 

 הנושא. 

 

 ניר ברטל:

 אתם מיד תציגו.  

 

 בועז בגריש:

  -לא, זה לא יכול לקרות. אתה לא יכול

 

 ניר ברטל:

 אודי, מה אתה מציע? שיש פה אנשים שפשוט מפריעים, כבר חצי שעה.  

 

 אלעד כהן:

 אנחנו מפריעים?  

 

 ניר ברטל:

 בוודאי. 

 

 בועז בגריש:

  -אנחנו מפריעים, יש פה אנשים

 

 ניר ברטל:

 אני עכשיו מדבר.  
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 אלעד כהן:

 המועצה.  -דעתו של סגן ראש-בוא נשמע את חוות

 

 ניר ברטל:

 דעתו של אודי.  -יאללה, בוא נשמע את חוות

 

 אודי וילד:

 נסגור את הישיבה, בואו נלך הביתה. 

 

 אלעד כהן:

 למה? 

 

 ניר ברטל:

 אוקיי. סיימנו את הישיבה? כולם מסכימים?  

 

 אורנה רייטר:

 לא, אנחנו לא העלינו את הנושא. 

 

 הוך:אלי 

 אז נישאר פה. 

 

 אורנה רייטר:

  -אז אתה יכול ללכת. אודי, אנחנו רוצים להעלות. אני מקווה ש

 

 אלי הוך:
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 רגע, אורנה, את הצעת לסגור את הישיבה קודם.  

 

 אורנה רייטר:

 אני הצעתי, אם אנחנו לא נוהגים לפי התקנון.  

 

 אלעד כהן:

 אבל אודי, למה לא נותנים לנו להציג את הנושא?  

 

 ניר ברטל:

 תכף תציגו את הנושא.  

 

 אלעד כהן:

 לא, ראשונים. 

 

 ניר ברטל:

 מה, זה גנון? אני הייתי עוד קודם? עוד שלושה שקפים זה כבר נגמר.  

 

 אלעד כהן:

 תציג. אז גמרת? אוקיי. תעבור לאורנה.  

 

 אורנה רייטר:

   ישיבותטוב. הוא מפוצץ 

 

 ניר ברטל:

 אני לא מפוצץ שום דבר.  



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

92 
 

 

 אלעד כהן:

 ישיבות תקציב הוא מפוצץ. 

 

 ניר ברטל:

 אני לא מפוצץ. מי שפוצץ את הישיבה זה אתם, קמתם והלכתם. 

 

 

 דורון טישלר:

 אנחנו קמנו והלכנו?  

 

 אלעד כהן:

 איך? אנחנו פה.  

 

 ניר ברטל:

 לא, בתקציב. 

 

 אורנה רייטר:

עכשיו יש תקציב של האופוזיציה, אז חכה, נראה שיתקבל. הוא הרי לא שלח לנו לראות, אבל אנחנו  

   נדאג להכול שם.

 

 ניר ברטל:

 טוב. 
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 דורון טישלר:

 טוב, יאללה, גמרת את השקפים? אפשר לעבור?  

 

 ניר ברטל:

 לא, אני רוצה שהרכות והנעימות של אורנה תסתיים. 

 

 אלעד כהן:

 מיד אחריך.  

 

 ניר ברטל:

 כן, אז אני יכול?  

 

 

 דורון טישלר:

 כך אתה. -שאורנה תדבר ואחר

 

 ניר ברטל:

 אני לא צועק ומשתולל.  

 

 אורנה רייטר:

 ?  LIVEזה 

 

 בועז בגריש:

 לא. 
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 ניר ברטל:

 כן. 

 

 

 דורון טישלר:

 לא. 

 

 ניר ברטל:

 כן. 

 

 שלמה אפרתי:

 . LIVE -אנחנו ב

 

 ניר ברטל:

 אבל מה רואים?  

 

 שלמה אפרתי:

 לא רואים. 

 

 אלעד כהן:

 ? LIVE -זה ב

 

 שלמה אפרתי:

 , אמורים להיות. LIVE -אנחנו ב
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 אלעד כהן:

 לא, לא, לא. 

 

 

 דורון טישלר:

 . LIVEבטלפון לא רואים 

 

 ניר ברטל:

 מה רואים אבל?  

 

 צדוק:-תמר גולן

 זה הדיליי של השידור החוזר, זה לא משודר.  

 

 ניר ברטל:

 אז סתם עשינו הצגה ואף אחד לא רואה?  

 

 

 דורון טישלר:

 אתה עשית הצגה  

 

 ניר ברטל:

נעשה   חבר'ה,  יאללה  דואגים   LIVEאז  אתם  כמה  שיראו  הפעם,  עוד  עכשיו  לריב  נתחיל  ואז 

 לתושבים. 
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 דורון טישלר:

 אתה סתם מבייש, ניר.  

 

 ניר ברטל:

 עכשיו.  LIVEנכון. אה, אין לי 

 כותרת:

 )שיח טכני סביב שידור הישיבה(. 

 

 ניר ברטל:

 אפשר להמשיך? 

 

 

 דורון טישלר:

 תעשה הפסקת שיתוף ותמשיך. 

 

 אלעד כהן:

 יאללה, אורנה, תתחילי את הנושא. 

 

 

 דורון טישלר:

 הנושא:

 גנים ציבוריים.  

 

 אלעד כהן:

   -יאללה, גם היא
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 ניר ברטל:

 כמה זמן זו ההצגה שלך?  

 

 

 דורון טישלר:

 כמה דקות. 

 

 אורנה רייטר:

 בערך שעה. 

 

 ניר ברטל:

 שעה? 

 

 אורנה רייטר:

 כמה שצריך, כמה שצריך.  

 

 ניר ברטל:

 כמה שצריך זה לא שעה.  

 

 אלעד כהן:

 דקות מקסימום.   20

 

 בועז בגריש:

 אנחנו לא בשידור, אורנה.  
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 אורנה רייטר:

אז נבקש. אפשר לעלות לשידור? ולהוריד את המצגת הזאת, אולי להעלות את המצגת שאני שלחתי. 

 אפשר? 

 

 ניר ברטל:

 אחרי שנסיים.  

 

 אורנה רייטר:

 טוב, תשמעו, התושבים צריכים לדעת את זה.  

 

 ניר ברטל:

 מועצה. -נכון. הם צריכים לדעת שלא נותנים לנהל ישיבת

 

 אורנה רייטר:

 מועצה, וזה מה שיש. סורי. -לדעת שיש ראשהם צריכים 

 

 ניר ברטל:

 גנון, באמת. את יכולה לוותר וללכת ואנחנו נסתדר בלעדיך מעולה, אורנה, תודה רבה. 

 

 בועז בגריש:

 ממש מתנצלת בפני התושבים.  -לא, אבל נירית אולמן אמרה שהיא ממש

 

 ניר ברטל:

 אם נירית אמרה, אז הכול טוב. 
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 בועז בגריש:

 נכון. 

 

 אלעד כהן:

 מתנצלת על מה, בועז?  

 

 בועז בגריש:

 על מה? על זה שהיא המליצה עליו להיות מועמד לראשות המועצה.  

 

 אלעד כהן:

 נראה לך שהיא היחידה?  

 

 בועז בגריש:

 לא. 

 

 ניר ברטל:

 יפה. סיימתם? אפשר להמשיך? 

 

 אורנה רייטר:

 לא, אבל היא כתבה את זה. 

 

 ניר ברטל:

 אפשר להמשיך? תודה. התקנו מתקן נינג'ה חדש בתיכון. 
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 בועז בגריש:

 אפשר להמשיך עם הדבר הזה. -לא, אי

 

 ניר ברטל:

 נו, יאללה. 

 

 בועז בגריש:

 אי אפשר. 

 

 ברטל:ניר 

 אלף שקלים.   133על סך 

 

 בועז בגריש:

 זה לא יעבור בשום פנים ואופן. 

 

 ניר ברטל:

 שנים הוקם מתקן חדש.  10לדעתי אחרי 

 

 בועז בגריש:

 המניין. -זה נושא שאנחנו העלינו אותו, ישיבת מועצה שאנחנו ביקשנו את הישיבה שלא מן

 

 ניר ברטל:

 כבר היינו מסיימים, אתם רבים על שטויות.  

 

 אלעד כהן:
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 אתה רב על שטויות.  

 

 בועז בגריש:

אתה רב על שטויות, אתה מתנהג בבוטות ובכוחניות, זה לא יקרה, נקודה. זה לא יקרה. זה לא  

 יקרה. 

 

 ניר ברטל:

 סיימת? 

 

 בועז בגריש:

 תלוי בך. 

 

 ניר ברטל:

 מבחינתי, סיימת.  

 

 בועז בגריש:

  -אם סיימת

 

 

 דורון טישלר:

. אם סיימת, אתה מדבר, זה נשמע כאילו אתה באזור בלי קליטה.  -אם סיימת, אז אורנה תדבר

 אתה מדבר, מפסיק. מדבר, מפסיק. תן לאורנה לדבר רצוף. 

 

 ניר ברטל:

 אין בעיה, אני אתן לה.  
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 דורון טישלר:

 נו, אז יאללה. 

 

 ניר ברטל:

 מעולה, תן לי לסיים ואני אתן לה. 

 

 

 דורון טישלר:

 יאללה, תוריד את השקפים שלך. 

 

 ניר ברטל:

   -שדרוג ברזיות

 

 בועז בגריש:

 לא יקרה, הנושא לא יעלה. 

 

 אורנה רייטר:

 הוא צוחק מהשטויות של עצמו. 

 

 בועז בגריש:

 אורנה, אל תגיבו. אורנה, אל תגיבו. 

 

 ניר ברטל:
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 מעולה. סיימתם? החלטתם מה להגיב? מי מגיב, בועז? רק אתה? 

 

 בועז בגריש:

 רק אני. 

 

 אלעד כהן:

 כן. 

 

 בועז בגריש:

 נסה אותי. 

 

 ניר ברטל:

 אתה הולך על זו שעושה קורס קריינות, זה לא קורה. 

 

 בועז בגריש:

 היום, יום שלישי. זה לא יקרה. 

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 אורנה רייטר:

  -הוא יראה פה תוכניות וסקיצות

 

 אלעד כהן:

 בסדר. 
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 אורנה רייטר:

 והכול מהמם.  

 

 ניר ברטל:

 יאללה, אורנה. בבקשה.  

 

 צדוק:-תמר גולן

 שום פילטר לא יעזור פה.  

 

 אלעד כהן:

 היא יכולה לפתוח?  

 

 אורנה רייטר:

 אתה מוכן להגיד שמתחילה הישיבה? 

 

 אלעד כהן:

 יאללה, אורנה. תתחילי.  

 

 ניר ברטל:

 הישיבה כבר התחילה מזמן. 

 

 אלעד כהן:

   -יאללה, אז תתחילי
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 דורון טישלר:

 לפני שהוא יתחרט.  

 

 אורנה רייטר:

  -טוב, אז אנחנו ביקשנו להעלות את נושא הגינות הציבוריות. ואני רוצה להתחיל בעצם

 

 בועז בגריש:

 שלמה, זה המסך המשותף? 

 

 שלמה אפרתי:

 לדעתי לא. 

 

 אורנה רייטר:

 אפשר להוריד את זה?  

 

 בועז בגריש:

 הפסקת שיתוף.  

 

 ניר ברטל:

 לא, אני רוצה שזה יישאר.  

 

 אלעד כהן:

 בסדר, אורנה, תציגי את הדברים. 

 

 אורנה רייטר:
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 ? LIVE -, או שאנחנו לא בLIVE -לא, אנחנו ב

 

 צדוק:-תמר גולן

 . LIVE -אנחנו לא ב

 

 שלמה אפרתי:

 ? LIVE -אנחנו לא ב

 

 צדוק:-תמר גולן

 לא. 

 

 אלעד כהן:

 אז נחכה, תעלה.  

 

 בועז בגריש:

 הפסקת שיתוף וככה תוכל לבדוק. קשה.  

 

 ניר ברטל:

אז רגע, רגע, רגע. אם אנחנו לא בישיבה, אז אני רוצה להציג מצגת בהפסקה. אני יכול להציג מצגת 

 בהפסקה? 

 

 בועז בגריש:

 לא. 

 

 ניר ברטל:
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 לא? 

 

 אלעד כהן:

 . 23:34שלמה, 

 

 בועז בגריש:

 תעשו הפסקה ותציגו במקום אחר. 

 

 אלעד כהן:

 פליז, קדימה, תעלה את זה, אנשים רוצים לישון הלילה. 

 

 ניר ברטל:

 אני רוצה לעשות הפסקה בישיבה ובהפסקה להציג מצגת. אני יכול, בועז?  

 

 אלעד כהן:

 ? LIVEשלמה, אתה מעלה 

 

 שלמה אפרתי:

 המועצה אומר לי. -אני עושה מה שראש

 

 אלעד כהן:

 אבל הוא אמר לך, תעלה את זה כבר. חברים, בואו נתחיל. 

 

 שלמה אפרתי:

 אין לך מה לפנות אליי בנושא הזה. 
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 דורון טישלר:

 די, נו. זה כמה דקות.  

 

 אלעד כהן:

 למה אתה לא אומר לו להעלות את זה? 

 

 ניר ברטל:

 הגיב? למה אתה אומר לי לא ל

 

 אלעד כהן:

 למה אתה לא אומר לו להעלות את זה? 

 

 ניר ברטל:

 כי אני רוצה להציג את המצגת. 

 

 אלעד כהן:

 עוד פעם אתה חוזר למצגת? 

 

 ניר ברטל:

  -חשבתם שאתם לא רוצים שאני אעשה את זה בישיבה

 

 אלעד כהן:

 עשית את זה כבר, נו, העברת וגללת את כל השקפים. 
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 ניר ברטל:

 אז אני אעשה את זה בהפסקה. בהפסקה מותר לי לדבר? 

 

 אלעד כהן:

 די, ניר, זה מתחיל להיות מוגזם, באמת. 

 

 ניר ברטל:

 נכון, אני מסכים אתכם.  

 

 אלעד כהן:

 די, אורנה תתחילי לדבר.  

 

 צדוק:-תמר גולן

  -אתה מחזיק פה בני ערובה 

 

 ניר ברטל:

 אני לא מחזיק, אתם לא נותנים לי לדבר. א. תמר, את יכולה ללכת.  

 

 צדוק:-תמר גולן

 אגב. -יש פה אנשים, עובדים דרך

 

 אלעד כהן:

 אתה רוצה שהיא תלך, היא לא תלך. 
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 צדוק:-תמר גולן

 הכול בסדר, אני רוצה לקיים את החובה שלי.  

 

 ניר ברטל:

 אני מאוד רוצה שתמר תלך. 

 

 אלעד כהן:

 היא לא תלך. 

 

 צדוק:-תמר גולן

 כן, אני יודעת. אני לא אתן לו את התענוג הזה.  

 

 ניר ברטל:

 טוב. 

 

 אלעד כהן:

 די, נו, מספיק כבר.  

 

 ניר ברטל:

 בהחלט מספיק.  

 

 אורנה רייטר:

 ? LIVE -טוב, אני מבינה שאנחנו לא ב

 

 ניר ברטל:
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 לא. 

 

 אורנה רייטר:

בישיבה, אז אנחנו יכולים להקליט, לעשות סרטון.    LIVE  -יש לנו סיכום, שאם אנחנו לא עולים ל

 . LIVE -אז זה מה שנראה לי שייעשה, למישהו יש בעיה עם זה? או שנעלה ב

 

 אלעד כהן:

 את לא צריכה את האישור שלו בכלל. 

 

 אורנה רייטר:

 אוקיי. דורון?  

 

 

 דורון טישלר:

 אני, אין לי בעיה.  

 

 אלעד כהן:

  -די, בואו נחזור להתנהלות נורמלית. היא התחילה לדבר

 

 ניר ברטל:

 אני אשמח. 

 

 אלעד כהן:

 יכולנו כבר להיות אחרי זה. 
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 ניר ברטל:

 פעמים.  5יכולנו להיות אחרי זה 

 

 אלעד כהן:

 נו, אז קדימה. תנהג כפי שהחוק מחייב אותך.  

 

 ניר ברטל:

 החוק מחייב אותי לתת לכם להציג את הנושא, ואתם תציגו את הנושא.  

 

 אלעד כהן:

 אבל לא לפני שאתה מציג, ניר. 

 

 ניר ברטל:

 אני לא מציג את הנושא.  

 

 

 דורון טישלר:

 אבל כתוב:

 "סטטוס גינות באורנית".  

 

 ניר ברטל:

 נכון. 

 

 

 דורון טישלר:
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 אז זה הנושא שלנו.  

 

 ניר ברטל:

 לא, מה הנושא שלכם?  

 

 אלעד כהן:

 מה הנושא שלנו? כתוב.  

 

 ניר ברטל:

 מה כתוב? 

 

 אלעד כהן:

 נו, באמת. מה כתוב?  

 

 אורנה רייטר:

 טוב, הוא לא רוצה פשוט לעלות, הוא לא רוצה לדבר על האמת, הוא לא רוצה לשמוע, זה לא מעניין.  

 

 ניר ברטל:

 נכון, זה לא. אני יושב פה בשביל הכיף.  

 

 אורנה רייטר:

 הוא יושב פה כי משלמים לו הרבה כסף.  

 

 ניר ברטל:

 פעמים.  15חבר'ה, אתם תציגו את הנושא שיגיע לכם הזמן שלכם. כבר יכולנו לגמור את זה 
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 צדוק:-תמר גולן

 ותפתח את הדיון.   LIVE -אז תוריד את השקופית הזאת, תעלה ל

 

 ניר ברטל:

 אני אפתח את הישיבה, וננהל אחרי זה דיון.  

 

 צדוק:-תמר גולן

 בבקשה, תפתח.  

 

 ניר ברטל:

 יכול לפתוח את הישיבה, תמר? את מרשה לי? כי אורנה לא מרשה לי.  בבקשה, אני

 

 

 דורון טישלר:

 אתה יכול, תוריד את השיתוף. 

 

 ניר ברטל:

 הנה, אין שום בעיה. הפסקתי את השיתוף.  

 

 

 דורון טישלר:

 לא, לא, סגור את זה.  

 

 ניר ברטל:
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 לא רוצה, את זה אני רוצה שיראו. 

 

 אורנה רייטר:

 הוא לא רוצה שהמצגת שאנחנו עשינו, שלחנו, הוא לא רוצה להעלות.  

 

 אלעד כהן:

 בסדר, אל תעלי את המצגת, תקריאי את עיקרי המצגת. יאללה, נו.  

 

 ניר ברטל:

 יפה. 

 

 אורנה רייטר:

 אבל אי אפשר עכשיו.  

 

 אלעד כהן:

 למה? 

 

 אורנה רייטר:

 אני לא מוכנה. תגיד לי, אלעד, מה אתה רוצה שאני אדבר עכשיו? על מה אתה רוצה שאני אדבר?  

 

 ניר ברטל:

 פעמים.  10חבר'ה, הייתי מסיים כבר  

 

 אורנה רייטר:

 הוא עושה פה תרגיל והוא לא רוצה לדבר.  
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 ניר ברטל:

 אודי, מה אתה אומר?  

 

 אורנה רייטר:

 הוא לא רוצה שנציג את הדברים שהתושבים חושבים. 

 

 ניר ברטל:

 לא רוצה שתציגו את הדברים. אתה רוצה לתת לאורנה להציג? 

 

 אודי וילד:

 אני אמרתי לך מה לעשות. 

 

 אורנה רייטר:

 הוא רוצה לעשות פייק.  -שהתושבים

 

 ניר ברטל:

 אתה רוצה לתת לאורנה להציג קודם? 

 

 אודי וילד:

 לי? לא אכפת לי.  מה אכפת

 

 אלעד כהן:

 מה זה "לא אכפת לי"? אתה פעם ראית? 
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 אודי וילד:

 אני לא אכפת לי. תעשו מה שאתם רוצים, אתם כנראה נהנים מזה, אז תהנו. לא אכפת לי. 

 

 אלעד כהן:

 רק תעזבו אותי לנפשי.  

 

 בועז בגריש:

המשפטי לא נמצא  - המועצה מנסה לנצל את המצב שהיועץ-צודק, אודי. באמת יש פה גנון וראש

 פה. 

 

 ניר ברטל:

 לא אני קבעתי לאמיר את הטיסה. מה עושים, שלמה? 

 

 שלמה אפרתי:

 מחדש. מפה לשם, הפסדנו פרק נוסף של "חתונה ממבט ראשון".   LIVEנעשה 

 חילופי דברים על חתונה ממבט ראשון[

 

 

 דורון טישלר:

 אורנה, בבקשה.  

 

 ניר ברטל:

 טוב, אני אתחיל ואני אעביר את זכות הדיבור לאורנה. 

 

 אלעד כהן:
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 יאללה, קדימה.  

 

 אורנה רייטר:

ופנאי  שעשועים  ציבוריות,  גינות  שעשועים,  גינות  של  הנושא  את  להעלות  ביקשנו  אנחנו  אוקיי. 

 .  19/01 -להתחיל בעצם מדיון קודם שעשינו, ב באורנית. אנחנו נשתף את זה בהערות. ואני רוצה

 

 

 דורון טישלר:

 הודעת לניר? 

 

 אורנה רייטר:

   -לא, במילא הוא לא

 

 

 דורון טישלר:

 אורנה, תציגי את המצגת ותסובבי את זה, נו. יראו את זה. 

 

 אורנה רייטר:

. הדיון היה על הגינה  19/01  -לא. אנחנו נשתף מפה. אוקיי. אני רוצה להתחיל מדיון קודם שעשינו, ב

שראש מה  את  מצטטת  אני  אז  "הארבל".  רחוב  בסוף  "ארבל",  ב  להקים  שעומדים  -החדשה 

 המועצה, מר ניר ברטל אמר:

גן   היה  זה,  במקרה  מאפס.  אותו  להקים  כמעט  היה  ששופץ,  הראשון  הגן  בתקופתי,  "לפחות 

שנה, מיפוי של כל הגנים באורנית  -ה"ידידות" בלב השכונה הוותיקה. עשינו, לא זוכר מתי, חצי שנ

 ובדקנו אותם מבחינת מספר פרמטרים:
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אני  1 שיש."  הבטיחותיים  הפערים  כל  את  לסגור  קרובים  ממש  ואנחנו  בטיחות,  בתקני  עמידה   .

"קבענו סדרי  על משטח.  כדור  איך מקפיצים  על  יש הסבר  פה  כי  לא קוראת הכול,  אני  קופצת, 

 עדיפויות:

בטיחותית, מבחינת המפגע. ב. כמה הגן הזה מרכזי וגדול, כי גן שהוא יחסית  א. מבחינת החומרה ה

פינתי וקטן, או שכונה בלי הרבה ילדים, מגיעים אליו פחות, יקבל תיעדוף נמוך מגן שהוא יותר  

גדול, או יותר מרכזי, או באים אליו יותר אנשים. ציינתי גם את גן 'הידידות', אבל לא עצרנו שם.  

כך מדובר על גן 'גפן', גם שם נעשה חידוש ובגן 'אגוז' גם נעשה". -גם גן 'שמח' ואחרהחידוש היה  

אז דבר ראשון, אנחנו למדים מפה, שיש איזשהם קריטריונים. הראשון הוא מפגע בטיחות, שני גן  

גדול ואזורים עם הרבה ילדים, אוקיי? ואנחנו נמשיך לשמוע ואני אגע עוד בכמה ציטטות. ה "ורד",  

הידידות", גן "שמח" ו "האגוז", אלו הגנים המדוברים שעשו בהם פעילות. מר שלמה אפרתי  גן "

 אומר, על גן "נוח", גן "הפיראטים", מה שהיה בעבר גן "הפיראטים": 

שכל   בגינה,  שהיו  הבטיחות  ליקויי  כל  שתוקנו  למצוא  יכול  האחרון,  בשבוע  שם  שהיה  "מי 

הוסר ושמנו במקומו עץ חדש. החליפו את המגלשה    המסמרים הבולטים סודרו, שכל העץ הרקוב

 למגלשה חדשה, המתקן נצבע והיום הגינה עומדת בתקן". עוד הוא אומר: 

"היינו יכולים לעשות הרבה מעבר לזה, אבל לשמחתנו, גן "הפיראטים" יהווה ספינת הפיראטיים, 

 לאיפה שהו". עוד שלמה אומר:  0 -עלה מ

שר לומר הקמה אפילו, שזו גינת 'הגפן'. בגינת 'האגוז' החלפנו  "גינה ששיפצנו אותה ברמה, שאפ

, "ניצלנו עד תום, טופל גן 2021את כל המשטח. והגינות שהיו לנו בתקציב", הוא מדבר על תקציב  

'הגפן' וגן 'האגוז'". אנחנו מדברים כרגע על ארבעה גנים ועוד מתקן בגן "נוח". על הנושא של גן  

כך מסבירים לנו למה כדאי כרגע להשקיע ב "ארבל" למעלה.  -וכולי ואחר"גפן", עוד פעם חוזרים  

אוקיי. בפועל, עם כל ההסבר, שזה שופץ וזה שופץ ומי שעוד הצליח לראות את המצגת היפה קודם,  

רצון רבתי. פרסמנו פוסט ביום, לדעתי רביעי או חמישי, -אנחנו מקבלים תלונות על חוסר שביעות

 הו באזור הזה. קיבלנו מאות תמונות בפוסט, באישי, בטלפונים, בסמסים.  תמר? אני לא זוכרת. מש
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 דורון טישלר:

 גם בפוסט שלי. 

 

 אורנה רייטר:

נכון. גם אתה פרסמת. אנשים הגיעו למצב שהם מבקשים לסגור גינות, כי תברואתית יש להם חשש  

ת שאנשים  כך  כדי  עד  התלונות,  של  מהכמות  בהלם  די  היינו  גדול.  עם מאוד  קבעתי  ואני  יארו, 

 מישהי. מישהי אמרה לי: 

"בואי, בואי לראות". והלכתי לראות גן, אני יכולה להגיד איפה הוא, ברחוב "הרימון", לא יכולתי  

להיכנס בשער שלו, כי פשוט הסריח. הסריח. היה שם ריח של נבלה, פשוט נבלה. בטח שאף ילד לא  

בפו אבל  הקריטריונים,  את  הצגתם  לשם.  על מתקרב  לעבור  רוצה  עכשיו  ואני  קורה.  לא  זה  על 

של המועצה.   LIVEהמועצה מסרב לשתף ואנחנו צירפנו אותה בתגובות, בפייסבוק  -המצגת שראש

דבר ראשון, יש פה מפה של כל הגינות באורנית, כאשר יש שנים גנים שאמורים להיות מוקמים, 

ועוד אחד בשכונות "עתודות", שזה  גינות עתידיות. אחד, כמו שאמרתי, ברחוב "הארבל" למעלה  

, זה חלק מתוכנית הפיתוח והקבלן של "עתודות" אמור להקים את זה, הוא קיבל כבר  -על חשבון

כסף, או שעוד לא שילמו לו, אני לא יודעת, אבל זה אמור להיות חלק מתוכנית הפיתוח. גן אחד  

מאוד יפה, שנמצאת, שוב, ברחוב  -שופץ במלואו וזה גן "הגפן". גן נוסף, לאחרונה, זו גינה מאוד

בטון", מפגע -, יש פה תמונה של גן "התלתן" בשכונת "נופית", שכונת "בר3"הארבל". שקף מספר 

אנשים  שם  יש  במועצה.  פה  ולהיפגש  לבוא  אמורים  שהם  יודעת  אני  שם,  התושבים  תברואתי. 

 :4קף אימוניות. הגן צריך להיסגר. ש-מסביב שסובלים, אנשים עם מחלות אוטו

גן "הרימון", זה אותו גן שסיפרתי לכם, שאני לא יכולתי להתקרב אליו, צילמו שם. ועכשיו אני רגע 

בגן "נוח". גן "נוח", גן "הפיראטים", זה גן ענק. זה גן שכרגע מה שבוצע בו, זה תיקון    לגעתרוצה  

 מתקן מאוד ישן. מישהי כתבה לי:

נוח, לא חושבת שצריך להכביר במילים, הגן מיושן עם ארגז חול". היו כאלו שכתבו דברים  "גן 

הרבה יותר קשים. זה גן עם פוטנציאל ענק ואני חושבת שזה מקום כדי לעשות באמת דברים  -הרבה

המועצה מתפאר שכשהוא נכנס לתפקיד, הוא שופץ.  -גדולים. גן "הידידות" ברחוב "הוורד", שראש
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גן לא שופץ, שליש מהגן שופץ ויש לי פה תמונה מאוד יפה, שרואים גם את החלקים האחרים.  אז ה

שלחו לי אנשים את הכניסה לגן, מרחוב גן "הוורד". אתה עובר במזבלה ואז אתה עובר חול, ופה, 

לגינת  סיפור.  בכלל  זה  "האגוז",  גינת  מתקנים.  כמה  עם  דשא  של  סימן  איזשהו  פה  יש  בסוף, 

נדנדות, ששם תוקנו כמה דברים, כי    2  -יש שני חלקים. יש לה חלק ממש קטן של מגלשה ו"האגוז"  

השתמשנו בו לעשות פעילויות   2019  -היו שם דברים ממש מסוכנים. והצד השני היה אותו גן שב

יש את המצב היום, אחרי    7אומרת, להסריט סרטונים, הייתה שם מדשאה. בשקף  -קהילתיות. זאת

ום העצמאות ואת המצב שהיה לפני שלוש שנים. גינת פעוטות ללא הצללה, בשכונת שניקו אותו לי

"צמרות". לקח חודשיים להחליף מגלשה וגם אחרי שהחליפו את המגלשה, אז להוריד את החצץ  

מהדשא הסינטטי, זו לא פעולה מאוד גדולה, אפשר לעשות את זה. גן "בראשית", גינה גדולה עם  

א הרבה  אדיר,  שום פוטנציאל  שם  אין  רעוע,  הסינטטי  הדשא  מוזנחת.  להשתמש,  רוצים  נשים 

משטח קפיצי, או משטח פלסטיק. מסביב צמחיה, לא מטופל, לא מטופח. אני גם לא יודעת, מבחינת  

קט מגרש  קט-הבטיחות.  מגרש  לי,  שלח  מישהו  את  -רגל,  להגיד  עכשיו,  "בראשית".  גן  ליד  רגל 

נפשות,  -גל שיש עליו משטחי דשא, שהם הוממים, זו סכנתר-האמת? זה נראה זוועה, כי מגרש קט

יכולים לרוץ וליפול מהם. עכשיו פה, אני לא יודעת אפילו אם זה בשטח המועצה, יש לי חשש שזה  

משם  הגיעו  כבר  המועצה,  בשטח  נמצא  לא  זה  וגם  תקין  לא  מתקן  המועצה.  בשטח  לא  אפילו 

 תביעות, כדאי לסגור.  

 

 אלעד כהן:

 כל לתקן.  -קודם

 

 אורנה רייטר:

 מה? 

 

 אלעד כהן:

 לתקן. 
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 אורנה רייטר:

והחלטנו  יחד  כשישבנו  לנו.  גם  ושיגיד  שיסגרו.  מתקנים,  לא  אם  אבל  הראשון,  הדבר  זה  לתקן 

מאוד קיוויתי שנוכל לדבר פה ולהסתכל צופה פני עתיד, -היום, אני מאוד- להעלות את הנושא לסדר

העבודה של המנכ"ל ומנהל  -הלאה. ולצערי, כשאני מסתכלת על תוכניתלראות מה יקרה מעכשיו ו 

לגבי   אז  התשובות.  את  מוצאת  לא  גני2022השפ"ע,  כל  המנכ"ל,  יהיו  -. אצל  ביישוב  השעשועים 

 בתקן מלא. זה גם מה שאמרת לנו, אתה זוכר? כשדיברנו על התקציב ואמרת: 

 הכול לתקן", ובירכנו אותך ואמרנו: "אני חייב להביא, הרוב לא בתקן, אני חייב להבין את

 נהדר. 

 

 שלמה אפרתי:

 ואין מספיק תקציבים לזה. 

 

 אורנה רייטר:

   -האוצר, שיביא כסף. אממה-, בסדר, אז תביא תקציבים. יש פה מישהו שעבד במשרד-אממה

 

 אלעד כהן:

  -יש פה מישהו שאמר שיש לו קשרים

 

 ניר ברטל:

 מביא, אבל אתם לא מאשרים את זה. 

 

 אורנה רייטר:

   -שנייה, שנייה, שנייה. אממה, כשאני מסתכלת
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 ניר ברטל:

 ,  -לא, אבל בואי נדייק רגע, אורנה. כשאת באה ומאשימים פה דברים

 

 אורנה רייטר:

 לא, תרשום, תרשום.  

 

 ניר ברטל:

 לא, אני לא ארשום, אני אגיד. 

 

 אורנה רייטר:

 תרשום, תרשום אתה מפריע לי באמצע. 

 

 ניר ברטל:

  -מי שהמציא את עולם ההפרעות

 

 אורנה רייטר:

 אתה מפריע לי באמצע.  

 

 ניר ברטל:

 כי את מדברת פה שטויות. 

 

 אורנה רייטר:

   -כך-כך תתקן אותי. לפי-, אז אחר-כך-לפי

 

 ניר ברטל:
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 מתי את מסיימת רק?  

 

 אורנה רייטר:

 העבודה של מחלקת השפ"ע, מה שאני רואה, רשום פה:-בתוכנית

". אז השאלה הראשונה שנשאלת, על 80%  -"אחזקת מתקני שעשועים, תקינות מתקני שעשועים  

ויתרנו? אולי אתם תוכלו להגיד לנו. בנוסף, יש פה ביקורת חודשית "תקינות ובטיחות    20%איזה  

 22אלף ש"ח. מדובר על    90אה קבלן, יש לו תקציב של  מתקני שעשועים, מתקני 'פסגות'", זה כנר

מהמתקנים כנראה לא יהיו. נמשיך.   20%. אבל  23גנים ציבוריים. בפועל, לי רשום באתר המועצה  

אני אמשיך עוד. ככה. הכי הפתיע אותי, באמת הפתיע אותי, הסתכלתי בזה שמונה פעמים. בתוכנית  

 ת שורה כזו. כתוב פה: שעשועים, לא קיימ-השפ"ע, אין אחזקת גני

הנוער,  -, ביתחמועצה, שפ"- "אחזקת מתקני שעשועים, אחזקה שוטפת, לפי קריאות מוקד, מבני

שעשועים, וזה  -עקיבא עוד אני צריכה לשאול, אבל אין פה גני-עקיבא". על הצופים ובני-צופים ובני

גני השעשועים, בתוכנית גני  ,2022העבודה. אם את עושה בדיקה על  -נמצא בתוך  שעשועים.  -אין 

גני אחזקת  לו  אין  העבודה,  את  שעושה  מי  אבל  זה,  על  עובד  המנכ"ל  אולי  תקצוב,  יש  -אולי 

 שעשועים. 

 

 שלמה אפרתי:

 רגע, לא אמרת על מתקן "הפסגות"? 

 

 אורנה רייטר:

 דיברתי על אחזקה שוטפת. 

 

 שלמה אפרתי:

 זו אחזקה שוטפת.  
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 אורנה רייטר:

  -אלף ש"ח 90. אנחנו דיברנו על לא, לא, לא. זו תקינות

 

 שלמה אפרתי:

   -את רוצה לתת לי לדבר שנייה? התקינות

 

 אורנה רייטר:

 , רק תקינות.  -זה על זה ש

 

 שלמה אפרתי:

 הם כל חודש עוברים ואומרים:

  -"זה שבור, זה זה" מתקנים

 

 אורנה רייטר:

 אלף שקל? אמרו לי שזה רק לבדיקה.   90 -ב

 

 שלמה אפרתי:

 נכון, נכון. הם אומרים מה צריך, צריך לתקצב אותו.  

 

 אורנה רייטר:

 כתוב פה:

 "ביקורת חודשית, תקינות ובטיחות", אל תתפלפל איתי. 

 

 שלמה אפרתי:

 נו. 
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 אורנה רייטר:

 ופה כתוב:

"גני כתוב  לא  רק  שוטפת",  על -"אחזקה  תסתכל  תקינות.  על  חודשית  ביקורת  זו  שעשועים". 

העבודה, אולי זו טעות סופר, אני באמת מאוד מקווה, מכל הלב, שזו טעות סופר ואתם  -תוכניות

  -. איפה ה80-20  -תתקנו את זה. אוקיי. בתקציב, ואני רוצה לדבר רגע על הנושא של בטיחות, על ה

אלף ש"ח.    187נזיקין במועצה הייתה  -ההוצאה בפועל על ביטוחי  2019מי ויתרתם? בתקציב    ? על20

אומרת לא עמדנו -, זאת2022  -אלף ש"ח. התקציב ב  735, הניצול עד רבעון שלישי היה  2021בתקציב  

 . 400בתקציב, הייתה שם חריגה ברבעון. הסכום התקציבי היה 

 

 ניר ברטל:

 כן, זה תביעות של אלעד.  

 

 אורנה רייטר:

 . 600התקציב הוא   2022 -כן. ב

 

 אלעד כהן:

 תביעות שלי? 

 

 ניר ברטל:

 מהתקופה שלך.  

 

 אורנה רייטר:

 . עכשיו, יש לזה מחיר, של לא להגיע לתקן ואתה יודע את זה בעצמך. 600התקציב הוא 
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 ניר ברטל:

 כל התביעות שם ששולמו, זה תביעות על דברים שקרו בקדנציה הקודמת.  

 

 אלעד כהן:

 המועצה?  -אני הייתי ראש

 

 ניר ברטל:

 המועצה. -לא, אתה לא היית ראש

 

 אורנה רייטר:

חה. אלעד, אתה מוכן? הוא מפריע, זה עניין שלו. זהו. אז מה שאני מנסה להבין, סליחה, סליחה, סלי

ואולי זו באמת טעות בשפ"ע ופשוט אתם לא   20%  -באמת אני רוצה שלמה לשמוע, שתשמיע, מי ה

מסונכרנים וזו טעות סופר. אוקיי. ועכשיו, אני ממש מקווה שלא נשמע שוב שהכול בסדר ועובדים  

, ניצול המים לגינות 2020-האופוזיציה הורידה את התקציב, כי זה לא נכון. ב  מאוד קשה, ובכלל

היה נמוך משמעותית מהתקציב, מהתכנון התקציבי. המשמעות היא ייבוש הגינות, וזה מה שקרה 

נקבע תקציב לתחזוקת הגינות,  2021  -. ב155, הניצול היה  400Kבגינת "האגוז". התקציב היה    ,

 המועצה:- אתה אמרת בישיבת 2021ביוני  להזכיר לך, המנכ"ל, 

אלף שקל, שלקחנו ממקום אחר   60"תנו לי כסף, אני מחכה ומיד מבצע את ההצללות". הקצנו עוד  

ב להיות  צריכות  שהיו  מפתיע, ההצללות  באופן  בתוכנית  2021  -להצללות.  פה,  עבודה.  -מופיעות 

גן "התאנה", גן "תבור", גן "אגוז",    אומרת, וואלה, עשינו את זה. תיקון הצללות, גן "שמח",-זאת

 . עוד ביולי, מאי, אפריל.  2022עבודה -בתוכנית

 

 שלמה אפרתי:

 לא, לא הבנתי מה הבעיה, שוב. 
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 אורנה רייטר:

 אה, לא הבנת?  

 

 שלמה אפרתי:

 לא. 

 

 אורנה רייטר:

 לי, אני מחר עושה את זה".  אתה אמרת ביוני, לפני שנה:"תנו

 

 שלמה אפרתי:

 נו. 

 

 אורנה רייטר:

 נו. 

 

 אלעד כהן:

 שנה עברה. 

 

 שלמה אפרתי:

 ו? 

 

 אורנה רייטר:

 .  2022ולא עשית והכנסת את זה לתוכנית של 

 

 שלמה אפרתי:
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 לא. 

 

 אורנה רייטר:

 זה לא נכון? אוקיי, אבל זה מה שאמרת.  

 

 שלמה אפרתי:

   -לא, זה לא נכון. זה חלק מהעניין, אורנה. כאילו

 

 אורנה רייטר:

 כך. -שנייה, שנייה. תענה לי אחר

 

 ניר ברטל:

 עזוב. 

 

 אורנה רייטר:

  -2022בתקציב 

 

 שלמה אפרתי:

 ההיגיון לעשות הצללה בינואר, או בדצמבר.  

 

 ניר ברטל:

 עזוב, שלמה. עזוב.  

 

 אורנה רייטר:

 לא, לא, לא. סליחה, אנחנו דיברנו ביוני.  



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

130 
 

 

 שלמה אפרתי:

 הפנים אישר את התקציב?  -דיברנו ביוני. מתי משרד

 

 אורנה רייטר:

 אתה לא זוכר את הנאום? אתה רוצה שאני אשלח לך הקלטה? 

 

 פרתי:שלמה א

הפנים מאשר לי -הפנים אישר את התקציב, אורנה? אם אני הייתי עובד לפני שמשרד-מתי משרד

הפנים אישר לי את התקציב רק -מועצה, נכון? משרד-את התקציב, את היית עושה על זה ישיבת

בספטמבר, בגלל שאישרתם אותו ביולי, ולכן אני באוקטובר לא עושה הצללה, שאני יודע שחודש  

 תיהרס לי ברוח. ולכן, אני עובד בצורה מושכלת ועושה את זה בזמן שהוא נכון לעשות. כך היא  -אחר

 

 אורנה רייטר:

 . 2022 -טוב, אז זה עבר בעצם ל

 

 שלמה אפרתי:

, אז זה היה קורה כבר הרבה לפני, כמו הרבה דברים  2021היה מאושר בינואר    2021נכון, אם תקציב  

 אחרים. 

 

 אורנה רייטר:

תוקצב תקציב והמנכ"ל ציין שמרבית הגנים אינם בתקן, אבל אני רגע רוצה    2022  -י. במעולה. אוקי

 לדבר על התקציב. תקציב זה בעצם תכנון ואני אתן דוגמה:
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המועצה רוצה שהפוקוס יהיה בגנים, הוא יקצה לזה תקציב. כמו שהוא יכול היה לחרוג  -אם ראש

השנה, באיסוף  נסגרהו עוד לא יודעים איך במאות אלפי שקלים, אמרה את זה גם המבקרת, אנחנ

 הגזם והאשפה. 

 

 שלמה אפרתי:

 לא, יש הבדל מהותי, אורנה. 

 

 אורנה רייטר:

 , לא, אין הבדל. אין הבדל, אדוני. -לכן

 

 שלמה אפרתי:

 יש הבדל. 

 

 אורנה רייטר:

 שנייה. 

 

 שלמה אפרתי:

 לא. 

 

 אורנה רייטר:

  -התקציב

 

 אלעד כהן:

 למה אתה עוצר אותה?  
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 ניר ברטל:

 כי היא מדברת שטויות.  

 

 שלמה אפרתי:

 אני לא יכול לא לאסוף אשפה. 

 

 אלעד כהן:

 כך.  -תגיב אחר

 

 שלמה אפרתי:

 אתה יכול להזניח גינה, אתה לא יכול לא לאסוף אשפה. 

 

 אלעד כהן:

 תגיד לה את זה אחרי שהיא תסיים. 

 

 אלי הוך:

 תמיד זה מורכב.  

 

 אורנה רייטר:

תקציב זה תכנון, ואם רוצים לעשות את הדברים, אפשר לתכנן ולעשות אותם, ולדאוג למקורות 

שאי שלמה,  של  ההערה  עם  מסכימה  אני  יותר  -תקציביים.  השמיכה  תמיד  הכול,  לעשות  אפשר 

 קצרה. מסכימה, אוקיי.  

 

 שלמה אפרתי:

 ותמיד יראו לך את מה שלא עשית, וגם זה בסדר. זה התפקיד שלנו.  
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 אורנה רייטר:

, כרגע אין כסף להיכנס, אבל יש X, סליחה. יושבת פה תושבת. ואם התושבת תדע שבגן  -אם אתה

 .  2023 -תכנון ב

 

 שלמה אפרתי:

 נו. 

 

 אורנה רייטר:

 אוקיי, אז היא תדע.  

 

 שלמה אפרתי:

 שלי.  אז זה מופיע במצגת 

 

 אורנה רייטר:

 והיא תדע איך לנהוג.  

 

 שלמה אפרתי:

 אז אני אציג את זה במצגת שלי. 

 

 אורנה רייטר:

 , אני מאוד אשמח שזה יהיה. 100%כך תציג. -בסדר, אז אחר

 

 ניר ברטל:

 אז למה לא נתת?  
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 אורנה רייטר:

 אני עכשיו אתן. לפי הסדר ולפי כללי המינהל התקין.  

 

 ניר ברטל:

 כי התפרצת כל הזמן.  

 

 אורנה רייטר:

בקיצור, אני מאוד אשמח ואנחנו נשמח, לראות תוכנית למיגור המפגעים, זה דבר ראשון, ולהביא  

ה שדיברנו את הגנים לתקן. ושדרוג הגנים, ולעשות את זה באמת בסדר. עכשיו, יש לי איזושהי הער

עליה גם באותה ישיבה, שהייתה פה איזו טענה שכל הזמן רצה באוויר, שבאורנית הוותיקה אין  

 אוכלוסייה צעירה.  

 

 ניר ברטל:

 מי טען את הטענה הזו?  

 

 אורנה רייטר:

 חבר המועצה, אלי הוך.  

 

 צדוק:-תמר גולן

 שהיינו כאן בדיון על גינת "הארבל". 

 

 

 דורון טישלר:

 "הארבל".  דיברנו על 
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 אלי הוך:

 אני טענתי דבר כזה?  

 

 אורנה רייטר:

 .  19/1 -כן, כן. תסתכל בפרוטוקול הישיבה של ה

 

 אלי הוך:

 אני טענתי דבר כזה?  

 

 אורנה רייטר:

   -שאין שם הרבה ילדים

 

 ניר ברטל:

 כך היא תגיד שהוצאת דיבה. -אלי, תיזהר. היא תצלם אותך ואחר

 

 אורנה רייטר:

 תסתכל. 

 

 ניר ברטל:

 רק שלא תצלם. 

 

 אלעד כהן:

 אולי אמרת את זה ואתה לא זוכר? 
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 אורנה רייטר:

 היו טענות כאלו. זה לא משנה מי טען. 

 

 ניר ברטל:

 אז אולי הוא לא אמר דבר כזה והיא משקרת?  

 

 :אלעד כהן

 למה להגיד "משקרת"?  

 

 ניר ברטל:

 למה להגיד "לא זוכר"?  

 

 אלעד כהן:

 אפשר להגיד "לא זוכר".  

 

 ניר ברטל:

 אפשר גם להגיד "משקרת". 

 

 אלי הוך:

 תכף אני אתייחס.  

 

 ניר ברטל:

 זו לא פעם ראשונה שאנחנו יודעים שזה קורה, נכון? יאללה, תודה, אורנה.  

 

 אורנה רייטר:
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 אני עוד לא סיימתי.  

 

 ניר ברטל:

 אז יאללה, תסיימי כבר.  

 

 אלעד כהן:

  -שקל קנס על כל פעם שאתה אומר "משקרת" 5000אם היה 

 

 אורנה רייטר:

 יאללה, תגיד לחברי הסיעה שלך, יאללה.  

 

 ברטל:ניר 

 תודה. 

 

 אורנה רייטר:

ככה, כאשר אני דיברתי על זה. אני אחזור ואני אגיד. אני אשמח לראות תוכנית למיגור המפגעים, 

 החלטה? -כך מציע הצעת-להבאת הגנים לתקן ושדרוג הגנים לפי תוכנית מסודרת. אתה אחר

 

 אלעד כהן:

 כן, אפשר. 

 

 אורנה רייטר:

ש אשמח,  באמת  ואני  סיימתי  עזרה  אני  צריך  אתה  אם  חשבת,  מה  לעשות,  בדעתך  מה  למה, 

 מהתושבים, יש פה גם תושבת, אולי היא תרצה לספר את החוויות שלה.  
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 ניר ברטל:

 ההחלטה? -תודה, אורנה. אלעד, אתה רוצה להגיד את הצעת

 

 אלעד כהן:

 רגע, דורון? לא?  

 

 ניר ברטל:

 ?  WhatsApp  -דורון, משהו מקבוצת ה

 

 שלמה אפרתי:

 אולי בועז רוצה.  

 

 

 דורון טישלר:

 אני בעדכונים עכשיו, אלעד. 

 

 ניר ברטל:

 תודה. 

 

 אלעד כהן:

 אני בהחלט מתחבר לדברים שאורנה אמרה, אני כמובן לא אחזור על הדברים.  

 

 ניר ברטל:

 למה, למה? תחזור.  
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 אלעד כהן:

אני לא אחזור על הדברים. מה שחשוב לי, לנו, לכולנו, זה בסופו של דבר להניח את הנושא הזה על  

ציפייה   אין  ובצדק,  אמרה  שאורנה  כפי  לבעיה  מענה  שנותנת  מסודרת,  תוכנית  ולקבל  השולחן 

שהכול ייפתר ביום אחד. אבל מה לעשות, כשאתה בסופו של דבר לא פועל לפי תוכנית שקיימת, 

לעקוב אחריה, בוצע, לא בוצע, אפרופו הנושא שדנו בו בתחילת הערב, על יעדים אל מול  שאפשר  

ביצוע, כן? דו"ח מבקרת המועצה. ברגע שאתה לא מניח תוכנית מסודרת, שכולם מחויבים לה, אז  

דברים כמובן נעשים בצורה שרירותית ולא בצורה שמתעדפת את הדברים. אני חושב שמה שקרה  

הפנים, סכום כולל -הממשלה, משרד -זו דוגמה קלאסית לכך. הגיעו כספים ממשרדיעם גן "השרף",  

אלף ש"ח. במקום לחלק אותו ולהקצות אותו למקומות שצריך, לפי איזושהי תוכנית    400של בערך  

  -מסודרת, בסופו של דבר הכול הוקצה לגן שלא היה ונוצר

 

 ניר ברטל:

 לפי תוכנית מסודרת.  

 

 אלעד כהן:

   -תנוהעמדת או

 

 אורנה רייטר:

 עוד תוכנית, עוד תוכנית, עוד גן שלא יטפלו בו.  

 

 אלעד כהן:

העמדת אותנו בפני עובדה מוגמרת בזה שטענת שהכספים האלו הוקצו עם הגן ההוא, ספק גדול 

   -אם זה נכון, אבל לא רצינו להתחיל להיכנס איתך לעימות כזה שיגרום

 

 ניר ברטל:
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 מספיק עם השקרים.  

 

 אלעד כהן:

 אל תפריע לי בבקשה.  

 

 ניר ברטל:

 אני לא מפריע.  

 

 אלעד כהן:

תוכנית  הייתה  שאם  ספק  לי  אין  האלו.  בכספים  שימוש  תעשה  שלא  לכך  שיגרום  מפריע.  אתה 

כללית, שהייתה מוצגת למליאת המועצה וכל אחד מחברי המועצה היה מציג את האינפוטים שלו, 

מניח   אני  מוסכמת,  תוכנית  מכאן  יוצאת  והייתה  וכולי,  לשיפור  ההצעות  הרעיונות,  העקרונות, 

להג היה  מוסכמת שאפשר  לתוכנית  להגיע  אפשר  שהיה  מניח  גם  אני  אז  מוסכמת,  לתוכנית  יע 

 מבחינת תקצוב של הנושא וכולם היו מחויבים לתוכנית הזו. הכול בסדר, ניר?  

 

 ניר ברטל:

 לא. 

 

 אלעד כהן:

 תודה רבה. 

 

 ניר ברטל:

 עוד משהו שאתה רוצה לברר? 

 

 אלעד כהן:
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אין   גם  אז  מסודרת,  תוכנית  כשאין  של  אבל  והמחויבות  הדברים  של  ההיתכנות  את  לבחון  דרך 

הדברים. יכול להיות שאפשר היה גם להפנות תקציבים כאלו ואחרים מהתקציב השוטף הזה, אם  

   -אכן הייתה תוכנית מסודרת. ולכן המטרה

 

 ניר ברטל:

 נהדר. 

 

 אלעד כהן:

 אל תפריע לי. המטרה המרכזית של הדרישה שלנו הייתה:

המועצה. וכשראינו את השטף, את  -היום של מליאת-הנושא ולהציף אותו על סדרא. להציג את  

הסתם שיש ביקוש לעניין הזה.  -הצונאמי של התגובות של התושבים שדורשים את זה, אתה מבין מן

המועצה, לבקש, לא  - זה לא המישור השני. במישור השני, וזה במישור האופרטיבי, נדרוש מראש

שנתית, עם תיעדוף נכון שיוצג לנו, כדי באמת - יג תוכנית מסודרת, רבהמועצה להצ-לדרוש, מראש

עד כמה   הנושא  נקדם את  גם  הנושא, אלא  על  נדבר  רק  לא  כדי שאנחנו  הזה,  לעניין  לתת מענה 

 ההחלטה שלי היא כדלקמן:-שאנחנו יכולים. ולכן, הצעת

ראש  30בתוך   יציג  למליאת-ימים,  ומקיפה  -המועצה  מלאה  תוכנית  גני  המועצה  מצב  אודות 

תוכנית  וכן  וכולי(,  נראות  תקנים,  בטיחות,  )מבחינת  ביישוב  הציבוריות  והגינות  המשחקים 

שנתית לשיפוץ ושדרוג אלה )כולל לוחות זמנים והשקעה בכל גן מדי שנה(. זו  -מפורטת, סדורה, רב

נושא  ההחלטה שאנחנו נבקש לאשר, אני חושב שזה אינטרס יישובי של כולם לקדם את ה-הצעת

 ההחלטה שלנו. -וזהו, זו הצעת

 

 ניר ברטל:

 תודה. עוד מישהו?  

 

 פרץ: -לי עזריה
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 לגיטימי להתייחס?  

 

 ניר ברטל:

 כן, בשביל זה את פה.  

 

 פרץ: -לי עזריה

 אוקיי. כן, היה מאוד מעניין, עצוב ומעניין.  

 

 ניר ברטל:

 בהחלט עצוב. 

 

 פרץ: -לי עזריה

 נוח, בחצי פנים.  -הבן שלי פצוע בחצי פנים, מהרצפה בתיבתכדי את התמונה של -אני חיפשתי תוך

 

 ניר ברטל:

 הרצפה של התיבה?  

 

 פרץ: -לי עזריה

 לא של התיבה.  

 

 ניר ברטל:

 של מה? 

 

 אלעד כהן:

 גם מזה אתה עושה צחוק? 
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 פרץ: -לי עזריה

 בעץ שיש פה. 

 

 ניר ברטל:

 אלעד, נו בחייך. מה קורה לך? 

 

 אלעד כהן:

 מה קורה לי? 

 

 פרץ: -לי עזריה

 יש שם חלק קטן, עם שתי מגלשות ירוקות, מגלשה אדומה. 

 

 ניר ברטל:

 של התיבה. 

 

 פרץ: -לי עזריה

 לא של התיבה.  

 

 אלי הוך:

  -לא, יש

 

 פרץ: -לי עזריה

 בגן של התיבה, יש את התיבה ויש למעלה, ליד גן "חצב", יש חלק של פלסטיקים. 
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 אלי הוך:

 שתי מגלשות, נכון.  

 

 פרץ: -לי עזריה

נכון. דרכתם על זה פעם יחפים? אני ממש ממליצה לכם בבוקר, ללכת כולכם ואז ממש יכאב לכם  

וא בכזה גובה ומעד. עד כדי כך  ולא תחשבו עוד חודש, תחשבו מחר. חצי פנים פצועות. למה? כי ה

   -זה שורט. אני לא יודעת מתי פעם אחרונה

 

 ניר ברטל:

 על מה הוא מעד? ממה הוא נפל, על המגלשה?  

 

 

 פרץ: -לי עזריה

 לא, לא. על עצמו. ילד קטן. 

 

 ניר ברטל:

 על החול הוא נפל?  

 

 פרץ: -לי עזריה

 הוא מעד, שם רגליים ונפל על הפנים, על המשטח הזה. 

 

 אורנה רייטר:

 וכאלו דברים.   זכוכיותיש שם משטח ישן, עם 

 

 פרץ: -לי עזריה



 מקומית אורנית מועצה 
 225.17., שלישי מיום , 62מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

145 
 

 זה שורט. זה זכוכיות, אני לא יודעת מה זה.  

 

 אלי הוך:

 זכוכית.  -כנראה שזה חומר מורכב, עם סיבי

 

 

 דורון טישלר:

 אלי, מה זה משנה מה זה? הילד נפצע. 

 

 ניר ברטל:

 אורנה, תנו לו. די להתנפל. 

 

 פרץ: -לי עזריה

לא באתי לעשות, יוצא שהייתי איזה גורם שהיה נוח להיתלות בו רגע, באויבות עכשיו. כל אחד 

דים  הגניב מבט, מעניין. אני לא בצד של אף אחד, אני בצד של עומרי ומאי, זה הילדים שלי. הם יל

שעשועים באורנית, כי כיף -גני  2-3שמשתיים בצהריים, עד שש בערב, כמעט כל יום, מטיילים בין  

פה. לעומת מה שאתם חושבים, יש הרבה מה לתקן, אבל כיף פה. אני מרגישה שכאילו להוציא  

  - מעצמי איזה משהו עכשיו

 

 ניר ברטל:

 את הראשונה שאומרת שכיף בישיבות מועצה.  

 

 :אורנה רייטר

 היא לא אמרה את זה.  
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 פרץ: -לי עזריה

לא, לא פה. אבל כיף באורנית. ואתם צריכים להילחם על זה שיהיה יותר כיף, אבל מהצד זה נראה  

שאנחנו הולכים לאיבוד, שכולם רוצים להילחם אחד על חשבון השני, והילדים שלנו גדלים ולא  

מצליחים לעשות שום דבר. גן "הפיראטים", אפשר שלא תהיה שם צואה ושתן? פירקו נדנדות, לא 

כלום. היה למשך שבוע חול, לא קרה איתו כלום. אין צל בשום מקום. גן "הידידות", הבית, שמו  

צואות של כלב. עשיתי    100הורד, חול מזוויע, אני פעם אחת עשיתי לכם סרטונים שצילמתי, מעל  

סרטון. בגן שעשועים. לא חשוב שזה השביל של הבית שלי ולי אפילו מסריח בגינה שלי. אבל עשיתם  

כל השיפוץ המקסים הזה בלי שום צל, בלי תאורה. מחמש בערב, ילדים יוצאים בחמש בערב את  

שעשועים, למה? כל המסביב הוא תפל, הוא רעוע. אתם מסתכלים -מצהרון, אי אפשר ללכת לגני

אם המגלשה טובה, אבל ילד רץ ויש שם שפיצים של בטון ושפיצים של אבנים, שפשוט אפשר להזיז.  

שעשועים. ולא להקשיב לתמונות,  -ולכם פשוט צריכים ללכת מחר בבוקר לטייל בגניאני חושבת שכ

שעשועים. להוריד את הנעליים, להתגלש במגלשה, כי אני מניחה שלכולכם -פשוט ללכת לטייל בגני

 יש ילדים הרבה יותר גדולים משלי ואולי זה כבר נשכח. ואז זה ייצרב לכם, כמה זה דחוף. 

 

 אורנה רייטר:

 עם נכדים.   חלק

 

 ניר ברטל:

שעשועים, ואני מבלה -א. תודה רבה. לא יודע כמה ילדים יש לך, אבל הילדים שלי עוד מבלים בגני

בגני דברים  -איתם  הרבה  שיש  בהחלט  מסכים  אני  הדברים,  על  תודה  אבל  ביישוב.  השעשועים 

 שצריך לעשות. חלק כבר עשינו וחלק עוד נעשה. תודה. 

 

 פרץ: -לי עזריה
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אחרות.  אני   משימות  יש  לי  אבל  פה.  להיות  תכננתי  ממש  אני  קטן.  משפט  עוד  להוסיף  אשמח 

נעלמו   סתם  שלא  מניחה  אני  הפיראטים,  של  שעשועים  בגן  יושבות  אנחנו  לאנשים.  תקשורת 

 הנדנדות, אני מניחה שיש לזה תוכנית, אני מקווה.  

 

 ניר ברטל:

 הנדנדות האלו היו מסוכנות ולכן הוזזו משם.  

 

 

 פרץ: -עזריה לי

 מצוין, מצוין. מדהים, אני מניחה שכבר רוצים לעשות עם זה משהו אחר.  

 

 ניר ברטל:

 כרגע, אין לנו אפשרות לעשות בגן הזה.  

 

 פרץ: -לי עזריה

 אז גם זה, תדברו ותעשו.  

 

 ניר ברטל:

 זה בדיוק מה שרצינו לעשות. 

 

 פרץ: -לי עזריה

 פשוט, לא. זה לא מספיק. יש הרבה אנשים, צופים וזה חשוב לכולם.  

 

 ניר ברטל:

 אני מסכים איתך לגמרי.  
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 פרץ: -לי עזריה

לגבות מאיתנו כסף  דרך  לכם  יש  איתנו. אם  לכם. תדברו  בטוחה שיש  דיבור, שאני  יש מערכות 

ם שלי, כי הם רשומים לארנונה, אתם יודעים לדבר איתנו, לדעת איפה אני גרה, בני כמה הילדי

לגנים של המועצה. אני משלמת לכם, תדברו איתי. אתם יכולים, לפלח. אני מוכנה לבוא ולעשות  

את זה בהתנדבות, זה חלק מהמקצוע שלי, ותדברו איתנו. אנחנו לא יודעים מה קורה, ואז צריך 

א היה כיסא, כי זה  לבוא לפה ואני כאילו ממש מוזרה שבאתי לפה, זה נורא מפתיע אתכם. אפילו ל 

 ברור לכם מאליו שאנשים לא באים לראות מה קורה איתם. 

 

 ניר ברטל:

 נכון. 

 

 פרץ: -לי עזריה

 תדברו איתנו.  

 

 ניר ברטל:

 התייאשו. תודה רבה.  

 

 פרץ: -לי עזריה

   -אני ממש מצטערת, אני הייתי שמחה לשמוע מה יש לכם להגיד גם, אבל

 

 אלעד כהן:

 רגע, את לא רוצה להמתין מה תוצאות ההצבעה?  
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 פרץ: -לי עזריה

 אני אשמח כמה דקות, אם זה קורה מהר.  

 

 אלעד כהן:

 שלוש דקות בדיוק.  

 

 ניר ברטל:

מי בעד? אלעד, דורון, בועז, אורנה ותמר. מי   יאללה, בואו נעשה הצבעה. מי בעד ההצעה של אלעד?

 ל אלעד עברה. נגד? ניר, אודי ואלי. הצעת ההחלטה ש

 

 :הצבעה

 בעד:

 אלעד כהן, דורון טישלר, בועז בגריש, אורנה רייטר ותמר גולן צדיק.

 נגד:

 ניר ברטל, אודי וילד ואלי הוך. 

 :החלטה

המועצה תוכנית מלאה ומקיפה אודות מצב גני המשחקים  -המועצה למליאת - ימים, יציג ראש  30בתוך   

וכן תוכנית מפורטת, סדורה, רב וכולי(,  - והגינות הציבוריות ביישוב )מבחינת בטיחות, תקנים, נראות 

 שנתית לשיפוץ ושדרוג אלה )כולל לוחות זמנים והשקעה בכל גן מדי שנה(. 

 

 

 כהן:אלעד 
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 אתה לא רוצה שתהיה תוכנית מסודרת?  

 

 ניר ברטל:

 יש לנו, פשוט לא נותנים להראות אותה. תודה רבה. יאללה, ישיבה הבאה.  

 

 אלעד כהן:

 הבנת מה יצא לנו מהישיבה? 

 

 פרץ: -לי עזריה

 הולכת להיות שם גינת כלבים, או לא? כי יש רעש מאוד חזק על זה.  

 

 ניר ברטל:

 כלבים.  לא תהיה שם גינת 

 

 פרץ: -לי עזריה

 אין? אפשר להפריך את השמועה? 

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 

                            

  

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

 


