
כל השבוע אני בתקשורת דיגיטאלית.

 ישבתי בשבת על המרפסת וחשבתי. אנחנו ברי מזל, אנחנו 
לא כלואים ב״גיהינום״. אפשר לומר שאנחנו כלואים ב״גן 
עדן״. יש לנו גישה לאינפורמציה, יש לנו קשר עם כל מי 
שאנו רוצים, יש חשמל ומים שמגיעים עד הבית, והפסולת 
והביוב מפונים. אוכל לא חסר. אנחנו בסביבה יפה ובתוך 

קהילה טובה וחזקה. 

הקשר בינינו הפך לקשה. קודם כל הקשר האישי הישיר 
והפתוח. הקשר הבין דורי במיוחד. גם הקשר הבין יישובי. 
במשגב ובסביבה, וגם סוג של קשר שאנו מקיימים בשוטף 
עם כל ״הכפר הגלובאלי״. גם שאנחנו לא בפריז או ברומא 
מהרחובות  אופן  באיזה  מושפעים  אנחנו  יורק  בניו  או 

הריקים. 

תהיה  מה  לחמם״.  ״מטה  אבד  מאתנו  גדול  לחלק 
ההשפעה? זו לא רק בעיה של שכירים ש״הוצאו לחופשה״ 
ושל בעלי עסקים שמנועים מלעבוד. זו בעיה של כולנו. של 
כל משפחה, כל קהילה, כל ענף במשק וכל אזור בארץ 

ובעולם. 

דרך מסכים מעיק.  משהו מאוד בסיסי מאויים. התפקוד 
הדאגה לבריאותינו ובריאות יקירינו היא אמיתית. 

אנחנו נעבור את זה. אין ספק בכך. עכשיו הזמן להתעניין 
בשלום שכנינו ובני משפחתינו שאולי זקוקים לנו. עכשיו 
הזמן לדאוג לזולת. עכשיו הזמן לתקשר עם מי ששכחנו. 
אנו נדרשים להתגבר על החסמים והחרדות ו״להושיט יד״. 

תנסו לעשות את זה. אני אנסה לעשות את זה. 

היישובים.  כל  מזכירי  עם  ב״זום״  נפגשתי  ראשון  ביום 

עובדים  היישובים  מנהלי   / הקהילה  מנהלי   / המזכירים 
קשה ומספקים מענה חיוני למה שהתחלנו לקרוא ״רצף 

תפקודי״. 

של  האגפים  מנהלי  כל  עם  ב״זום״  נפגשתי  שני  ביום 
המועצה אגפי שפ׳ע, בטחון, רווחה, תאגיד המים והביוב, 
החינוך  אגף  ״כרגיל״,  ממשיכים  והלשכה  מש״א  המוקד, 
ממשיך ללוות ״לימוד מקוון״ ולהפעיל את מערך ה״ביקור 
והוועדה  הנדסה  אגף  הפסיכולוגי.  השירות  ואת  הסדיר״ 
״חיוני״(,  הבנייה  )ענף  מגבלות  עם  עובדים  ובנייה  לתכנון 
גדולים  מאמצים  עושים  ו״מרחבים״  הקהילתי  המרכז 
להישאר בקשר עם לקוחותיהם למרות המגבלות הקשות, 

פגשתי גם את מבקר המועצה - דודו, השבוע. 

מי שעושה מאמץ מיוחד בימים אלו לתת מענה לתושבים 
 - עסקי  פיתוח  מנהל  הוא  במועצה  ולעסקים  ולמפעלים 
שמוליק. גם הוועדה לפיתוח עסקי התכנסה ב״זום״ ומנסה 

לגבש מענה לסיוע ככל הניתן. 

רשויות  ראשי  כל  של  ב״זום״  ישיבה  היתה  שלישי  ביום 
אשכול בית הכרם. ראש עיריית כרמיאל - משה קונינסקי, 
מנסה לקדם אתר בדיקה בתחנת הרכבת המושבתת ועוד 
יוזמות אזוריות. אני מנצל הזדמנות לציין את ראש עיריית 
לבי״ח  )פרטי(  כסף  שתרם  דבאח  אחמד   - אלאסד  דיר 

נהריה למכונת הנשמה. 
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הוצאתי השבוע כמה סרטונים - מוזמנים לצפות. 

ביום רביעי נפגשתי ב״זום״ עם הנהלת מעלה צביה.

 אני בקשר כל יום עם יו״ר צח״י של שישה יישובים וכך גם 
סגני - אחמד, מנהל פיתוח יישובים - נבות. 

ביום חמישי נפגשתי ב״זום״ עם יושבי ראש כל היישובים. 

לציין את הלכידות החברתית, ההתנדבות  חייב  אני  שוב 
והסדר המופתי שמאפיינים את תפקוד היישובים - יישר 

כח! 

ב״זום״  האגפים  מנהלי  עם  נוספת  בפגישה  חמישי  ביום 
כבר השתעשעתי ברקע חוף ים, ראיתם את הסרטון של 

שרנסקי? 

הבדווים.  ביישובים  מזון  סלי  מאות  חולקו  השבוע  בסוף 
חלוקת עשרות מנות חמות מדי יום, חלקם יומיות וחלקם 
לפי פעילות מרחבים, כל אלו מתנהלים בעזרת מתנדבים 

ובסיוע וועדי היישובים וצוותי הצח״י. 

ביום שישי מפקד המחוז פקע״ר הצליח להעלות ב״זום״ 
ויחידות  בבטחון  וקציני  הרשויות  ראשי  כל  את  אחד 
ביותר  ל״תדרוך״. מדובר  כל הרשויות בצפון  הקישור של 

מ-40 רשויות. 

בחודש ניסן אנו קוראים את תרומות 12 נשיאי השבטים 
ולא אומרים את תפילת ״תחנון״. אנו מתכוננים לפסח עם 

מגבלות. קראנו בשבת פרשת ״ויקרא״. 
שאו ברכה!

שלכם, דני עברי
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