
 

 

 2020יולי,  19
 כ"ז תמוז, תש"ף

  294619\20מספרנו:
 

 לכבוד

 חה"כ בנימין נתניהו

 ראש ממשלת ישראל

 

 שלום רב,

 
 
 

 הקמת קבינט קורונה אזרחי - "צו השעה"
 

ך בשעה קשה זו לחברה הישראלית. פועלך וניסיונך הרב הביאו כי אני מחזק את ידיראשית אציין 

 להישגים משמעותיים בגל הראשון של התפרצות נגיף הקורונה.

לכלה, החינוך, הבריאות, הכ -הגל השני של הקורונה נותן אותותיו בכל תחומי החיים שלנו

 בתרבות והפנאי.

לעמוד מנגד ולהישאר אדיש למצב. אני פוגש יום יום את איש מאתנו, אנשי הציבור, אינו רשאי 

תושבי הרצליה ומרגיש שזו הציפיה שלהם מהנהגת המדינה, למגר את השפעת הנגיף הכלכלי 

 והבריאותי.

גל התחלואה והמשבר הכלכלי שבעקבותיו גורם נזק עמוק במישורים השונים ודורש התכנסות 

לסייע בידך להתמודד עם המשמעויות השונות העומדות ציבורית ושילוב זרועות של ממש, על מנת 

 לפתחנו.

אני מברך על מינויו של פרויקטור לאומי לפעולת התיאום והתכלול של הממשלה בהתמודדות 

 הרב מערכתית הנדרשת עם אותותיו של הנגיף.

כיו"ר ועדת הבריאות של מרכז השלטון כמ"מ יו"ר מרכז השלטון המקומי, כראש רשות בישראל, 

המקומי וכאזרח מעורב, אני מתכבד להציע בפניך הצעה חשובה, הראויה לאימוץ ויישום מיידי. 

ידע ונסיון עשיר בהתנהלות סביב המשבר נצבר אצל עמיתיי ואצלי, הפקידים הבכירים והנבחרים 

 כאחד, אשר יכול לשמש אותך ואת עבודת הממשלה בכללותה.

ת ן "צוות סיעור מוחות", שיפעל בכפוף לקווי המדיניואני מציע למנות קבינט קורונה אזרחי, מעי

של הממשלה ויסייע לפרויקטור הנבחר ולך ראש הממשלה לצלוח את המשבר בצורה אופטימלית. 

תפקיד הצוות יהיה ללמוד את הנתונים הבריאותיים, הכלכליים, המגמות ורחשי לב הציבור 

 עומד בראשה.ולפצח סוגיות שונות שיובאו לפתחו על ידי הממשלה וה

ם, כדי להציב דיסציפלינריי-המלצתי כי הצוות יורכב ממספר בעלי תפקידים והתמחויות אינטר

 סט של המלצות יישומיות לדרג הנבחר.
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כראש רשות מקומית אשמח להציע מקום ואכסנייה להתכנסות הצוות בתנאי ה"תו הסגול", 

 שידרש לקדם את עבודת הצוות.ולסייע במידע וידע ככל 

 

 ,אדוני ראש הממשלה

י היא הצלחת כולנו. כולי כ - בשעה זו על כולנו לגלות ערבות הדדית ומגויסות לטובת הצלחתך

תקווה כי משבר זה יעבור מעלינו במהרה ושמדינת ישראל תחזור לשגרה ותמשיך להוביל בכלכלה 

 ובבריאות.

 מה זו.אני מעמיד עצמי לרשותך כדי לקדם יוז

 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 
 

 משה פדלון
 ראש העירייה


