ד.נ .שמשון M.P. SHIMSHON 9976000
פקס FAX: 08-9278855 :טלTEL : 08-9278840 :
מיילMail: office@knn.org.il:

31.05.2022

ממשרדו של מנהל הקהילה
חברים שלום
בריכה
התעכבנו עם הודעה לגבי הבריכה מאחר ונתקלנו בבעיות בחידוש היתר הרעלים שאנו נדרשים לחדשו מדי
כמה שנים .הבוקר קיבלנו את ההיתר ופיני והצוות ימלאו את הבריכה ויקדמו פתיחה בהקדם ,בשבוע הקרוב
נפרסם מסמך מסודר עם שעות הפתיחה והכללים .תכף קופצים למים!
משקי דרום
בשבוע שעבר התקיימה האסייפה השנתית של משקי הדרום ,יורם ואני השתתפנו ,למי שפחות מכיר הארגון
מהווה מאין בנק אזורי למרחב הכפרי ואנחנו
בעלים חלקיים שלו .כמדי שנה נקבל דיווידנד של
למעלה מ ₪ 100,000-בהתאם לאחוז אחזקותינו
בארגון .באספה גם בחרו בי לחבר בוועדת המינויים
של הארגון ,יש לי את הכבוד להחליף בתפקיד שם
את שחר שדה .אני רואה חשיבות בהכרות עם
הנעשה בארגונים הקשורים אלינו לזיהוי מגמות
והזדמנויות ,במיוחד במשקי דרום שבשנים
האחרונות פונה יותר ויותר לתחומי הקהילה דבר
שמתבטא בין היתר בפורומים מקצועיים להעשרה
ושיתוף ידע למנהלי בריאות ששיר פליס (מנהל בר"ס) משתתף בו ,למנהלי תשתיות שדיויד הירש משתתף בו
ולמנהלי קהילה בו אני משתתף.
רכבים נטושים בקיבוץ
מבקשים מבעל הרכב שבתמונה לפנותו מהקיבוץ,
לא נאה שיש גרוטאות נטושות ברחבי הקיבוץ .חוץ
מזה ,שגלעד מודריק הסביר לי לאחרונה ששוק
המכוניות יד שניה טוב מאוד למוכרים בימים אלו,
אז אנא ,אם יש לכם רכבים נטושים בקיבוץ הפטרו
מהם.
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חלל גלריה במבואה לחדר האוכל ותאי הדואר
ביום חמישי האחרון שמחתי לקחת חלק בשיח
גלריה בהובלת יעל קיני בתערוכת הצילומים של
יוני שוב במבואה .התקיים שיח ער על אומנות
ועל יצירה ,יוני תיאר בעומק את הדברים שעבר
סביב יצירותיו.
לדעתי חלל המבואה יכול לשמש כחלל גלריה
מעולה להצגת יצירות אומנות של האומנים
הרבים בקיבוץ .כמעט כל דרי הקיבוץ מזדמנים
אליו בבואם לדואר ,למזכירות או לחדר האוכל.
הייתי שמח לו מישהו שיש לו גישה לאוצרות
ואומנות היה מעוניין לקחת על עצמו אוצרות
של החלל והבאת יצירות של אומני הקיבוץ
הידועים יותר או פחות .כפי שכתב מבקר
האומנות הנודע גדעון עופרת" ,אוצרות היא קיר
ותשוקה" את הקיר כבר יש לנו וגם אומנים
רבים אז אם מתאים למישהו אשמח לשמוע
ממנו כך שתהיה לנו גלריה נוספת מעבר
לתערוכות המתחלפות היפות במשלט .200

שיהיה לכולנו חג שבועות שמח
בני

