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0יכו0 פגישה עבודה שנערכה עם 0גנית השר פאינה קירשנבאןם

, רוק צור, חגי . משתתפים: סגנית השר קירשנבאים, קותי צפרי, דוד (דאוד) גודובםקי, שלומי לוי

, רן ליבנה. פעגולד, ניסן זאבי

1. הייתה שביעות רצון מהמהלך התקשורתי מ1ל^ו/:האוצר באשר ליישום חוק הנכבה 1איז1ר
ו

קי1ם אירועים במו0ד1ת הלימוד. המהלך זכה ל"חשיפה בולטת". 0וכם כי הצוות של פאינה

רגונים אזרחיים) נגד אי יישום החוק מצד משרד האוצר. יבחק אפשחת לבגצ (בעזרת א

, 2. הובהר כי על פאעה להתמקד בלא יותר מ3 או 4 נושאים לאומיים גדןלים. בדגש על נושאי

ן יוקר מחייה וביורוקרטיה.

רגולטורי מצד פאינה 3. במהלך הישיבה הועלו מ0פר נושאים לטיפול תקשורתי ו

* תאגידי מים איזור"ם: סוכם כי פאעה תבקש מרשות המים חלופה איזורית למציא1ת

הקיימת ותוביל מהלך של מודל פשרה בין ההצעה לבטל לגמרי לבין ההצעה להשאיר

המצב על כנו.

? ארנונה: עלה נושא הארנונה היקרה לעסקים קטנים, אשר מקשה על פיתוח איזור1

מסחר בערים ואיזורים רבים. סוכם כי רן לבנה חברת "תארא" יבחן את הנושא ו'ציע

לפאיבה מודל פדרה בין השלטון המק1מ', לבעלי העסקים למדינה.
.? . , < . .? . >:? ? ? . - ג"" ב* י-.:.1 .:?? י 

?
?� מדל שר. ; ? ! ?..

• הקמת רש!ת לאכיפת חוקי הבנייה: הקמת הרשות תחת אחריות פאינה. הנושא

י נמצא עדיין בשלבי הקמה. 0וכם כי צו!ת פא'נה יעביר לצוות "צור תקשורת" את

מצגת מתפ"א וחומרי רקע- במטרה לבנות מהלך תקשורתי.

" מחירי תיווך בתחום החקלאות 1המ0חר: הוצא לבחון את הנושא של רגולציה על ו
פערי תיווך במקביל להגבלת מכסים. מדובר בנ1שא שפאיבה מזדהה איתו, ויכול

לשמש פלטפורמה לתמיכה רחבה של הציבור והחקלאים בישראל. סוכם כי הנושא
י י " י"י י י "בדק ברמה המפלגתית מול שרירו^יןלא^ת�יוייו"רייירזמפלגה. 

• תעשיית דוחות החנייה: הומלץ להיכנס לנושא הזה עקב הקשב הרב של הציבור

הישראלי והגידול בהכנסות מדוחות. מדובר בבעיה של כל אזרח בישראל. הועלו 1
מספר רעיונות : התאמה בן חניות לבניה , תנ"ה לבעלי עסקים שלא ב'ש1בים ועוד

4. סוכם 0 הצוותים ימשיכו לעבוד על הפקת כנס הצעירים שייערך ב25.6 בכנסת ובניית הפאנל ? -ץ
5̂יץ  :- . ? . , , -
משתתפים. � . \

-.. ? , ~--י-^1)*/ .- .. ... 1. : 1 :1) 1;£ . -ה; ה?ז:.;1�1 ..,  ; . ..,
(̂ ^  ̂ ? 5. ניסן וקורני "פגש1 לבניית תוכנית עבודה תקשורתית ומיפוי הכתבים 1הקרשנים הפוליטיים,

?י 5. פגישת המשך נקבעה 7*12.6
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0י3ום פגישה - פאינה קירשנבאום

1. הייתה שביעות רצון מהמהלך התקשורתי מול שר האוצר באשר ליישום חוק הנכבה ואיזור

קיום אירועים במ01ד1ת הלימוד. המהלך זכה לדבריהם ל"חשיפה בולטת". 0וכם כי הצוות של

פאינה תבדוק אפשרות לבגצ (בעזרת ארג1נים אזרחיים) נגד אי יישום החוק מצד משרד

הא!צר.

2 ה1בהר כי על פאינה להתמקד בלא יותר מ3 א1 4 משאים לאומיים גדולים. בדגש על נ1שא'

יוקר מחייה ובירוקרטיה.

רגולטורי מצד פאינה 3. במהלך הישיבה הועלו מספר נושאים לטיפול תקשורתי ו

* תאגידי מים איז!ריים: סוכם כי פאעה תבקש מרשות המים חלופה איזורית למציאות

הקיימת ות1ביל מהלך של מודל פשרה בין ההצעה לבטל לגמרי לבין ההצעה להשאיר

המצב על כבו.

, אשר מקשה על פ'תוח איזורי • ארנונה: עלה נושא הארנונה היקרה לעסקים קטנים

מסחר בערים ואיזורים רבים. סוכם כי רן לבנה חברת "תארא'י יבחן את הנושא ויציע

, לפאינה מודל פדרה בין השלטזן המקומי, לבעלי העסקים למדינה

• הקמת רשות לאכיפת ח1קי הבנייה; הקמת הרש1ת תחת אחריות פאינה. המשא

נמצא עד'ין בשלבי הקמה. סוכם כי צוות פא'נה יעביר לצו1ת "צור תקש!רת" את

במטרה לבנות מהלך תקשורתי. מצגת מתפ"א וחומרי רקע-

• מתירי תיו!ך בתחום החקלאות והמסחר: הוצא לבחון את הנושא של רג1לציה על

, ויכול ? פערי תיווך במקביל להגבלת מכסים. מחבר בנושא שפא'נה מזדהה איתו

לשמש פלטפורמה לתמיכה רחבה של הציבור 1החקלאים בישראל. סוכם כי המשא

ייבדק ברמה המפלגתית מול שר החקלאות ויו"ר המפלגה.

* תעשיית דוחות החנייה: הומלץ להיכנס לנושא הזה עקב הקשב הרב של הציבור

הישראלי והגידול בהכנסות מדוח1ת. מדובר בבעיה של כל אזרת בישראל. הועלו

מספר רעיונות : התאמה בן חניות לבניה , חנייה לבעלי עסקים שלא ביש1בים !עוד

4. סוכם כי הצוותים ימשיכו לעבה� על הפקת כנס הצעירים שייערך ב25.6 בכנסת (בניית הפאנל

משתתפים.

5. נ'0ן וק1תי ייפגשו לבניית תוכנית עבודה תקשורתית ומיפוי הכתבים והפרשנים הפוליטיים.
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צו1ת פאינה קירשנבאום סיכום פגישת הכנה -

1. תאריך מסתמן לקיום האיחע 17.6 - "אין עוצרים את נטישת הד1ר הצעיר"

2. קותי "שלח לני0ן מסמך ממ"מ- לסובת מחקר בנושא שייצא ב0מ1ך לכנס.

3. הועל! מספר דמ1י1ת אפשריות לפאנל: שלמה מעת, יוגין קנ�רל. טרטנברג, מישאל

חשין, לי גת, מוני מושובוב, בנצי ליברמן, ח1לדאי, עמ01 עוז, עירית לינור, ע1פר

ברקוביץ

4. הזמנה למשתתפי הכנס: יש להוציא מכתב מלשכת סגנית השר המזמין את

המשתתף לאירוע והחשיבות של נוכחותו בכנס שכזה.

5. לוז ראשוני של הכנס:

- פתיחה: אלישבע, פאינה, ליברמן (15 דק)
ו

-אישי: מושובוב, זליקוביץ, לי גת- (20 דק)

- נת1נים: למס/ממ"מ (10 דק) !

- מקצועי: פאנל (40 דק)
- סיכום : פאינה (3 דק)

6. סוגיות נוספות:

- פאינה תבקר האו"ם לציון הכנסת יום הניצחון על גרמניה ללוח השנה

העברית (קותי וניסן יקדמו כיתוב תמונה בעית!נ!ת)

| - ביקזר מתוכנן של פאינה אצל פולארד - קות1 יעיבר פרטים ולוז כדי
ו

1 לקדם תקשורתית
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