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בחוויה  מהארועים?  ללמוד  צריכים  אנחנו  מה  בוושינגטון?  קורה  בעצם  מה 

הקולקטיבית שלנו פה בישראל, יש מקום מיוחד להתפרעויות המוניות. אפשר 

לומר אפילו ״שריטה״. אני לא יכול לשכוח את החוויות הקשות שלי כחייל מול 

גם  קיימת  יהודי,  כל  של  בתודעה  כמו  שלי,  בתודעה  שהוא  איפה  זועם״.  ״המון 

אסוציאציה של להיות קורבן של התופעה. 

מתחיל  שהכל  ברור  בזמן?  אותו  עוצרים  ואיך  ההתדרדרות,  תהליך  הוא  מה 

ב״נארטיב״. הוא ממשיך בתחושת אי צדק. הוא עובר דרך התאספות והתלהבות 

המונית. יש ״vibe”. לאן זה מתפתח? יש זעם, למה הוא גורם? לפעמים יש הנהגה 

מוסכמת, מה המסרים שהיא מעבירה? אם כל זה נפגש עם פער גדול בין היערכות 

אובדן  להיות  יכולה  התוצאה   - ההמון  עוצמת  לבין  והסדר,  החוק  על  הממונים 

שליטה. 

גם  כנראה  אנחנו  לגבולות,  זקוקים  אנחנו  מוסכמות.  על  מבוסס  חברתי  סדר  כל 

וגם חיצונית. אנחנו נאחזים במסורת. בכל מסורת  זקוקים למשמעת, גם פנימית 

יש מרכיבים שלא בדיוק זוכרים מה היה מקורם. הפיצו לאחרונה ביודפת סרטון 

יודפת, אבל הכותרת מתאימה לכל מקום.  הוא על  20 שנה. הסרטון  יפה מלפני 

״חכם השביל מן ההולך בו״. בוושינגטון ראינו לדעתי ״סטייה מן השביל״. הסכנה 

היא ״אובדן דרך״. בואו ונלמד כולנו להיזהר.

עם  ההתמודדות  של  בהיבט  גם  אליה.  להתייחס  שראוי  חשובה  נקודה  עוד  יש 

המגיפה העולמית שמאתגרת כעת את כולנו. אנחנו נמצאים יותר ויותר במציאות 

של קשב קצר, של מסרים מהירים וחזקים, של חדירה של פרסום ושווק לתודעה 

בדרכים חדשות ובעוצמות חדשות.  

בעניין הבחירות בארה״ב - מיליוני אנשים עסקו בקביעת הסדרי הבחירות ומאות 

אלפי אנשים היו מעורבים ישירות בעריכת הבחירות ובפיקוח עליהם. מכל שכבות 

האוכלוסיה ומכל הזרמים הפוליטים. חלק נבחרי ציבור, חלק ממלאי תפקיד בשכר 

וגם חלק גדול מאוד - מתנדבים. בחירות בארה״ב מתרחשות כל שנה - שנתיים, 

מרמת  החל  הציבור  נציגי  כל  נבחרו  כך  שנים.  מאות  במשך  אחר,  או  כזה  לצורך 

הכפר או המחוז הקטן ביותר, דרך הערים והמדינות )States(, ועד למאות הנציגים 

בתהליך.  בסיסי  אמון  של  מסורת  נוצרה  בוושינגטון.  הציבור  את  שמשרתים 

 Stop the“ האמירה  עוצמת  לנשיאות,  הבחירות  של  ההתרגשות  אחרי   - פתאום 

מאמינים,  ועדיין  האמינו,  אנשים  מיליוני  שעשרות  חזקה  כך  כל  היתה   ”Steal

שמשהו ״נגנב״. יש אולי מקום היום לחשוב על עוצמת זרמי האינפורמציה, המדיה 

וב״מדיה  ״במסכים״  נמצאים  אנחנו  כמה  סכנותיהם.  ועל  החברתיות,  והרשתות 

חברתית״? איך זה משפיע עלינו? למה זה גורם? 

״סגר מהודק״. השתתפתי  ״סגר״ ושבוע שני של  נכנסים לשבוע הרביעי של  אנו 

חיסון  התקדמות  היה  הנושא  הבריאות.  שר  עם  רשויות  ראשי  בישיבת  השבוע 

האוכלוסיה והצפי להמשך הסגר. במשגב מבצע חיסון האוכלוסייה מתקדם יפה. 

 141 לצערי התחלואה, כמו בשאר המקומות בארץ, גבוהה מאי פעם. יש לנו כעת 

חולים. רפואה שלמה! 

לחנ״מ/  שלנו  המסורים  המורים  לטובת  שפועלת  מה״שמרטפייה״  תמונה  רצ״ב 

אגף שחר.

ובישיבה  )פקע״ר(  העורף  פיקוד  עם  בצפון  רשויות  ראשי  בישיבת  השתתפתי 

בקשר  הממשלה  החלטות  יישום  בנושא  הערבית,  בחברה  רשויות  של  נוספת 

ל״מגזר״.

השתתפתי במספר דיונים השבוע במרכז המועצות האזוריות, וגם ב״אסיפה״ שבה 

הוחלט לשנות את שם הארגון ל״מרכז השלטון האזורי״, בהשראת ״מרכז השלטון 

המקומי״ המוכר יותר בציבור.

התכנסה השבוע מנהלת תרדיון ואשרה כניסה של שישה מפעלים חדשים לאזור 

ויהיה בית לקהילת היזמים  התעשייה. גם ה״האב״ בתרדיון מוכן לפתיחה בקרוב 

והעסקים הקטנים שלנו.

עצמון.  צומת  ליד  תת-קרקעי  מעבר  לביצוע  העבודות  סוף  סוף  השבוע  התחילו 

זה מרכיב חשוב במאמץ המתמשך לרשת את המועצה במערכת שבילים, שבילי 

״יוממות״, טיילות, ושבילי אופניים.

וועדת המשנה לתכנון ובנייה התכנסה השבוע לישיבתה הראשונה ב - 2021. 

בסגר  העבודה  לסיכום  המועצה  של  והמחלקות  האגפים  מנהלי  עם  נפגשתי 

המהודק.

מיודפת,  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  הכרם,  בית  אשכול  נציג  עם  השבוע  נפגשתי 

ראס אלעין, סלאמה, יובלים, רקפת, ומנוף. השתתפתי עם תושבי כמון בפגישה 

עם מפקד משטרת כרמיאל. 

פרשת השבוע - ״וארא״ כולל תאור של שבע מתוך עשרת המכות. כתוב בין השאר 

לדם,  מים  להפוך  לתנינים,  מטותיהם  את  להפוך  ידעו  פרעה  של  שהחרטומים 

ולהעלות צפרדעים. החל ממכת כינים, הם כבר לא יכולים. מעניין. שנזכה להתבונן 

במה שאנו לא מבינים, ולהרהר. שנזכה לחסד ולרחמים. שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי


