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חברי הפורום היקרים

"קול קורא" לימי ה"קורונה"
היום דנה הנהלת הפורום בדרכים והפעולות בהן יכול הפורום שלנו לסייע לחברי הפורום בהתמודדותם המקצועית
והאישית עם ההשלכות שנגיף ה"קורונה" ( )COVID19מטיל על מדינת ישראל והעולם.
להלן מספר עדכונים מפעילות ההנהלה על ועדותיה:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

תכנית העבודה השנתית ל 2020-פורסמה באתר ,תוך מודעות להגבלות האפשריות בביצוע עקב המצב.
הוועדה המקצועית בשלבי סיום של שאלון מיקוד צרכים בתחום המקצועי (לאו דווקא רק "קורונה" ,אבל
גם) ,לכשיוכן יופץ אליכם ואנו מצפים לתשובותיכם.
הנהלת הפורום הציעה לראש חטיבת האבטחה במשטרה כל סיוע שיידרש ושנוכל להגיש בימים מיוחדים
אלו .ראש החטיבה הודה לנו ורואה בחיוב רעיונות בעניין ,אנו פתוחים להצעות ולרעיונות יצירתיים
שלכם אותם נוכל להציג לרח"ט,
נשמח לקבלם בדוא"ל  mailto:info@forum-security.orgאו בהודעה בדף הפייסבוק.
הנהלת הפורום יצרה קשר עם מומחית תוכן דיגיטלי שהחלה לעבוד על דף הפייסבוק שלנו והאתר.
מהלך זה יגביר את החשיפה ואיכות התכנים של הפורום במרחב הדיגיטלי.
נעשתה פעולה מוצלחת לגיוס ספונסר לפורום ,מהלך שישפר את תזרים הכספים של הפורום.
הנהלת הפורום החליטה כי הכנס החצי שנתי יתקיים ביוני/יולי השנה במוזיאון מג"ב שבצומת עירון
(בהנחה כי המשבר הנוכחי יהיה מאחורינו).

מגפת הקורונה הינה אירוע בריאותי בינ"ל בלתי מוכר כלל .ההיבטים הרפואיים שלו מטופלים ע"י אנשי מקצוע
מוסמכים ברמה הלאומית .אנו ,כאנשי מקצוע בתחום הביטחון והחירום ,יכולים לתרום את ידיעותינו וניסיוננו
המקצועיים להנהלות הארגונים שלנו בתחום ההיערכות הארגונית למצבי חירום בסיוע אנשי מקצוע מתחומים
שונים ,החל מרפואה ,התנהגות ונהלי חירום וכלה בתחומי התעסוקה ,זכויות עובדים ,מיסוי וביטוח לאומי ועוד.
זו העת לחלוק ביננו כל תובנה ופעולה מקצועית שביצעתם הקשורה להתמודדות מול הקורונה.
אנו קוראים לכל חברי הפורום לפנות אלינו ולהעביר בצורה מסודרת חומרים מתאימים שיפורסמו באתר שלנו,
בדף הפייסבוק וכן בקבוצת הוואטסאפ.
כאמור ,רב הנסתר על הגלוי באירוע הקורונה! אנו קוראים מכאן לחברי הפורום להתעדכן ולהישמע רק להנחיות
הרשמיות שבאתרים הרשמיים של גופי המדינה ולא ללכת שולל אחרי הודעות פייק שמקורן לא ברור ובוודאי לא
לסייע בהפצתן!
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להלן כתובות וקישורים לאתרים ומידע רשמי אודות מגיפת ה"קורונה":
•

ערוץ החדשות והעדכונים של משרד הבריאות בטלגרם (הערוץ שמתעדכן בקצב המהיר ביותר):
https://t.me/MOHreport

•

אתר המידע הממשלתי המרכז את כל ההנחיות של גורמי הממשל בישראל ,לרבות שירותי רפואה ,זכויות
עובדים ועוד :
https://www.gov.il/he/General/corona_official

•

האתר הייעודי של משרד הבריאות:

•

דף הפייסבוק של פיקוד העורף:

•

אתר פיקוד העורף:

•

אתר האינטרנט של הפורום לביטחון:

•

דף הפייסבוק של הפורום לביטחון:

•

דף הפייסבוק של חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל:
https://www.facebook.com/groups/131950793662107/?fref=nf

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

https://www.facebook.com/PikudHaoref/
https://www.oref.org.il/
https://www.forum-security.org/
https://he-il.facebook.com/forum.bitachon/

בחנויות האפליקציות של אנדרואיד ואייפון ישנה אפליקציה חינמית בשיתוף משרד הבריאות בשם CoronApp
(קישור לאנדרואיד)( CoronApp ,קישור ל ) Apple -ובה כלים שונים לעדכונים ,ניהול צ'אטים עם גורמים שונים,
מסלולי חשיפה לקורונה ועוד.
אכן זמנים לא פשוטים לפנינו ,אבל לא אלמן ישראל .מדינתנו ואנו ידענו בעבר זמנים קשים לא פחות ,התגברנו
ויצאנו יותר מחוזקים .בטוחנו שכך יהא גם באירוע זה .אנא הקפידו ,אתם עובדיכם ובני משפחותיכם ,על ההנחיות
הרשמיות .הן מצילות חיים!!

"לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות ,ואל יסמוך על הנס שאינו יודע להיכן המאזנים מכריעות; כלל
גדול אמרו השטן מקטרג בשעת הסכנה( ".ר' מנחם בן שלמה המאירי)

בברכה
הנהלת הפורום לביטחון ואבטחה בישראל
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