
עכשיו הזמן להתבונן מסביב ולראות מי נפגע יותר ממני. 
נתונים  התקשורתי.  ל״ספין״  נמשכת  שלנו  הלב  תשומת 
בדיוק  מה  ברור  שלא  גראפים  ומודלים.  השוואתיים 
של  וזעזוע  בהן  לעמוד  אפשר  שאי  תקנות  משמעותם. 
ההרגלים שלנו. אנחנו נתפסים בנתונים כאילו שהם חזות 

הכל. אני מבקש לעשות ״הפסקה״. 

אני מבקש מעצמי, וממלאי תפקידים ציבוריים, קהילתיים 
ומשפחתיים )כולנו(, להסתכל סביבנו ולראות מי נפגע. מי 
לפרנס  יכולת  חוסר  של  חלקלק  כלכלי  למדרון  התדרדר 
את משפחתו. למי הופר האיזון הנפשי או הבריאותי שהוא 
למצב  להידרדר  עלול  הוא  ושבלעדיו  שנים,  עליו  עמל 
סיכון. מי סובל בשקט מהריחוק החברתי מיקיריו והולכת 
נפגע  למי  שלו.  החברתית  החיסונית  המערכת  ונחלשת 
מרקם היחסים עם האנשים שהם חלק מתפקודו. מי חווה 
נגרם  למי  פגיעה בתכניות השנתיות.  או  ירידה בהכנסות 
נזק או זעזוע מתפקוד חלקי ממושך של מערכות החינוך. 

לתת  אפשר  דבר  לכל  לא  ״מדיד״.  הכל  שלא  לכל  ברור 
ולבחור  חלופיות  תכניות  לתכנן  מדדים,  לקבוע  הגדרות, 

ביניהם, לקבוע קריטריונים וכו׳ וכו׳. 

מהוויתינו.  ההיפך  ממהותינו.  ההיפך  הוא  חברתי  ריחוק 
את  משנים  המודרני  בעולם  החיים  מאנושיותנו.  ההיפך 
דפוסי  נוצרים  דורות.  במשך  שהתפתחו  החיים  הרגלי 
תקשורת, תרבות, חינוך וקהילה שונים וחדשים. יחד עם 
לצעירים,  זקנים  בין  חיוני.  נותר  אישי  הבין  הקשר  זאת, 
אמנים  בין  ומטופלים,  לתלמידים  ומטפלים  מורים  בין 
וספורטאים לקהל, בין עמיתים בכל ארגון או עסק, וגם בין 
ספקים ולקוחות לכל אורך שרשרת הייצור. ריחוק חברתי 
הוא סוג של חסם. אנחנו מאותגרים במציאת דרכים לייצר 

את הקשרים למרות החסם. 

הקהילה  עוצמת  את  ושוב  שוב  חווים  במשגב  אנחנו 
אנחנו  יישוב  בתוך  שכונה.  ובכל  יישוב  בכל  היישובית, 
מפתחים דרכי תקשורת ותפקוד, ותמיד מגלים את עוצמת 
במשגב  הערביים  ביישובים  משבר.  בעתות  הקהילה 
המשפחה  לבין  הקהילה/השכונה,  בין  גדולה  חפיפה  יש 
גם  היהודיים  מהיישובים  בחלק  דורית.  והרב  המורחבת 
מתפתחת מציאות כזו. בכל אופן לכולנו, ערבים ויהודים 
ליישוב  מחוץ  חברתיים  וקשרים  משפחה  קרובי  כאחד, 

שלנו. 

אני מתנצל שהפעם, אני לא מעלה עוד תמונות של ישיבות 
״זום״. אני מבקש לנצל את המדיה הזאת לפנות לכל מי 
שקורא ולבקש בקשה: חפשו בקהילה שלכם, במשפחה 
שלכם, בשכונה שלכם, במרחב האיזורי, ובכל מעגל חברתי 
את האפשרות לעשות מעשי חסד. חפשו את האפשרות 
לעזרה הדדית קטנה, בינונית או גדולה. אל תפחדו מדפוסי 
התנהגות חדשים או שבירת הרגלים או יצירת תקדימים. 

הרמדאן מתקרב. הצום מבטא מציאות חיצונית לאדם וגם 
פנימית. כל מי שחי עם מוסלמים מכיר את אווירת החסד 

והאהבה בימים אלו.

העומר.  ספירת  את  אלו  בימים  סופרים  היהודים   אנו 
אנחנו  חקלאית.  למציאות  ביטוי  הם  העומר  ספירת  ימי 
רואים סביבנו את ההתרחשויות בטבע בעונה זו. הספירה 
היא גם ביטוי של תהליך פנימי של הטהרות והתכוננות. 
יהי רצון שאשתדל השתדלות אמת. יהי רצון שנתחבר זה 
לזה תוך יצירת קשר עמוק יותר. שבוע טוב, רמדאן כרים, 

שאו ברכה.

שלכם, 
דני עברי
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