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סיכום פגישה עבודה שנערכה עם סגנית השר פאינת קירשנבאום . ?

משתתפים: סגנית השר קירשנבאום, קותי צפרי, דוד (דאוד) גודובסקי, שלומי לוי, רונן צור, חג1 / \^\ " 9
, רן ליבנה. '�^> ? פינגולד, ני0ן זאבי

1. הייתה שב'ע1ת רצון מהמהלך התקשורתי מול^האוצר באשר ליישום חוק הנכבה ואיזור ¤
קיום אירועים במ01ד1ת הלימוד. המהלך זכה ל"חשיפה בולטת". סוכם כ' הצוות של 9אינה 83
יבדוק אפשרות לבגצ (בעזרת ארגונים אזרחיים} נגד אי יישום החוק מצד משרד האוצר. ||
2. הובהר כי על פאינה להתמקד בלא יותר מ3 א! 4 נושאים לאומיים גדולים. בדגש על נושא' !|
 1ן|

י1קר מחייה ובי1חקרטיה.
3. במהלר הישיבה הועלו מספר נושאים לטיפול תקשורתי ורגולטורי מצד פאינה !|
• תאגידי מים איזור"ם: סוכם כ' פאינה תבקש מרשות המים חלופה איזורית למציא1ת |
הקיימת ותוביל מהלך של מודל פשרה בין ההצעה לבטל לגמרי לבין ההצעה להשאיר 1
המצב על כנו. -1
• ארטנה: עלה נ1שא הארנונה היקרה לעסקים קטנים, אשר מקשה על פיתוח איזורי )
מסחר בערים ואיזורים רבים. 10כם כי רן לבנה חברת "תארא" יבחן את הנושא ויציע <
- ןלפאינה מודל פדרה ב'ן השלטון המקומי, לבעלי העסקים למדינה. :| . , . �. -.-. � • הקמת רש!ת לאכיפת חוקי הבנייה: הקמת הרשות תחת אחחזת פא'נה. הנושא ;.. 1�! מ!ל שר !..-!..." ג.*#- .
נמצא עדיין בשלבי הקמה. סוכם כי צז1ת פאינה 'עביר לצוות "צור תקשזרת" את |

מצגת מתפ"א וחומרי רקע-במטרה לבנות מהלך תקשורתי,
• מחיר' תיוזך בתחום החקלא1ת 1המ0חר: הוצא לבחון את הנושא של רגולציה על
פערי תיווך במקביל להגבלת מכסים. מד1בר בנושא שפאינה מזדהה איתו, ויכול

לשמש פלטפורמה לתמיכה רחבה של הציבור והחקלאים בישראל. סוכם כי הנושא
"י יי י י י ויויר�^פלגה.  ̂א!^תי יה "בדק ברמה המפלגתית מול שר

• תעשיית דוחות החנייה: הומלץ להיכנס לנ1שא הזה עקב הקשב הרב של הציבור
הישראלי והגידול בהכנסות מדוחות. מדובר בבעיה של כל אזרח בישראל. הועל! ן

מספר רעיונות : התאמה בן חניות לבניה , חנייה לבעלי עסקים שלא בישובים ועוד
4. סוכם כי הצוותים ימשיכו לעבוד על הפקת כנס הצעירים שייערך ב25.6 בכנסת ובניית הפאנל

� � י ? •�. 
משתתפים.

5. ניסן 1קותי ייפגשו לבניית ת!כנית עבוד ה תקשורתית יומ'פויהכתבים"והפרשנים הפוליטיים. ?
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5. פגישת המשך נקבעה ל12.6
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