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 האקדמית במכללה הסטודנטים גודת
 החוג בשיתוף ירושלים, הדסה

 פאנל יזמה ותקשורת, לפוליטיקה
 שיתקיימו הבחירות לקראת חשוב

 בשני עסק הפאנל הקרוב. באוקטובר
 חילונים הראשון, מרכזיים: נושאים
 בירושלים. קוו הסטטוס - ודתיים
 בירושלים, הצעירה האוכלוסייה השני,
לאן?
 ויינטרוב, יואב הנחו הפאנל את

 לפוליטיקה בחוג ג׳ שנה סטודנט
 הדסה האקדמית במכללה ותקשורת
 עיתונאית שמואלוב, ומורן ירושלים,

 השתתפו: בפאנל טיימס. ג׳רוזלם -
 פיני העיר, ראש סגנית משה, חגית

 סיעת מטעם העיר מועצה חבר עזרא,
 מועצה חברת כהן, בר עינב ש״ס,

 איתי התעוררות, סיעת יו״ר וסגנית
 סיעת מטעם מועצה חבר גוטלר,

 מועצה חבר קלמנוביץ׳, רב ירושלמים,
 יו״ר ורטון, לורה היהודי, הבית מטעם
 מועצה חבר קינג, אריה מרצ, סיעת

 מאוחדת, ירושלים סיעת מטעם
 מטעם מועצה חבר פינדרוס, יצחק
 חביליו, יוסי עו״ד התורה, דגל סיעת

 מטעם העיר לראשות עצמאי מתמודד
 סלמן, אבי ירושלים, את מצילים סיעת

העיר. לראשות עצמאי מתמודד
 בנושא שעסק הראשון הפאנל
 מאוד היה בירושלים קוו הסטטוס

 הדרך "האם חביליו: יוסי אמוציונאלי.
החרדים? דרך עוברת העיר לראשות

 מספרית מבחינה בכם. תלוי זה
 זכות מבעלי שליש מהווים החרדים

 ומשה אלקין זאב סתם, לא ההצבעה.
 מבחינתם הם פה, נמצאים לא ליאון

 ואת ואותי אתכם ימכרו שהם מבינים
 הם להיבחר. בשביל לחרדים ירושלים

 ליצמן(על של לאמירה התנגדו אמנם
 אותם תשאל אבל יהודה) מחנה שוק
 על התחנה, מתחם על אומרים הם מה

 במרכז מרכולים על המפלצת, פאב
העיר ראש סגנית משה, חגית העיר.

 מאבק עושים "כשאתם לחביליו: פנתה
 בחשבון קח בירושלים, החרדים נגד

 בעקבות העיר את עוזבים אנשים כמה
 לציבור גורם אתה הללו. המאבקים

וללכת". לקום
 התעוררות: סיעת כהן, בר עינב
 העיר של אופייה על ההכרעה "בסוף,
 ואנחנו פה שיושב מי לכל נתונה

 המגזרי, השיח את להפסיק חייבים
 של העיר ראש שלנו. האחריות זו

של העיר ראש להיות צריך ירושלים
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 התחנה "מתחם סלמן: אבי כולם".
 רוצים הצעירים כי פתוח להיות צריך

 שבוע. בסופי בילוי מקום להם שיהיה
 שאנחנו שם הבעיה יהודה, מחנה שוק

 שיהיו במקום פירורי, על מסתכלים
 רבים ואנחנו בילויים מתחמי 4-5 עוד
הזה". הקטן המקום על

 היהודי: הבית סיעת קלמנוביץ׳, רב
 לזכות כדי בחרדים להכות צריך "לא

 לחרדים גם פונים היו ואם בירושלים
חרדי או חילוני טוב. היה לכולם

 זו שמשנה מה משנה, לא בסוף זה
 גם להיות צריכה בנייה אג׳נדה.

 לאומיים הדתיים החרדים, לצעירים
 עתיד יהיה לא יבנו לא אם והחילונים.

הזאת. לעיר
 כל "לאורך מרצ: סיעת ורטון, לורה

 הקצאות אישרה הקואליציה הקדנציה
 הגיעו שהם כך חרדיות לעמותות

 עירייה, בנכסי שימוש 50% למעל
 מהאוכלוסייה. 25% רק שהם למרות

 שלהם בכוחניות גם היא הבעייתיות
 מעלה הייתי לא אני לסגור. וברצון

 ולכן כנסת בתי לסגור דעתי על
 ללכת צריכים שהם חושבת לא אני

 שורש זה קולנוע. בתי לסגור ולנסות
הבעיה".

 לכם "זורים ש״ס: סיעת עזרא, פיני
 למגזר התרבות תקציבי בעיניים. חול

 20 של גודל סדר אגפיו, כל על החרדי
 תרבות מוסד אין .4% שקל, מיליון

 ירושלים יום החרדי. למגזר אחד
 גג הסכם טיוטת היה שעברה שנה
 שעצר מי דיור, יחידות אלף 20ל-
 פגישה אחרי אני, זה הזה, ההסכם את

 אני יצחקי. אביגדור עם תכנון במנהל
 אלף 20 שמתוף רואה ואני איתו יושב

 החרדי למגזר ייעדו דיור, יחידות
 פרויקט עוד דיור. יחידות 1200

 נגד עתירה הגישו הירוקים ברמות,
 הצטרפה ירושלים עיריית הפרויקט,
 לא זה אביגדור, לי אומר לעתירה.

השחורים". בגלל זה הירוקים בגלל


