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  621פרוטוקול מאסיפה מס' 

 (11/03/2007) כ"א באדר תשס"ז ראשוןשהתקיימה ביום 
 .בהיכל הבונים החופשים ע"ש הרשל שטנדיג מתמידי

 

 פתח את הלשכה בטכס המקובל. יסים אושדינהנכבד הנשיא  .1

ל העבודה ובעודו עומד קרא את פרוטוקו לבקשת הנשיא קרא המזכיר את הזמנת הערב .2

 , אשר אושר פה אחד.620הקודמת, מספר 

קידם בברכה את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה על  סים אושדיינהנשיא הנכבד  .3

אחים מבקרים ואת נשיאים מכהנים מלשכות אחיות, ים, יהם ותואריהם המסוניתפקיד

 אחי הלשכה.

 יים משמחים.בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחת סים אושדיינהנשיא הנכבד  .4

מאור ביקש מהמנצח על הטקסים להביא את האח המכובד  סים אושדיינהנשיא הנכבד  .5

 לו את המקבת להמשך ניהול הערב. העביראל המזרח ומנחם 

קידם בברכה את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה על  מנחםמאור הנשיא המכובד  .6

, אחים מבקרים ואת תפקידיהם ותואריהם המסוניים, נשיאים מכהנים מלשכות אחיות

 אחי הלשכה.

)יש להכניס כאן  זהר מנחם ועוזי משהו קול אזעקה נשמע ואת ההיכל הוכנסו החילונים .7

 אשר הוכנו לטקס קידושיהם. את שמות המועמדים(

ביצע את הקידושין בטקס המקובל בסיועם של באח הנכבד  מנחםמאור הנשיא המכובד  .8

האח  מרדכי קמעויוסף לביא ובדים מאוד בתפקיד מדריך שני, האחים המכו אבי לוי

גבי דיקפואה, רוברטו דיקפואה ויחזקאל הוד והאחים הנכבדים  אדמונד עוזרהמכובד 

 במתן הלקחים.

 בסיום הטקס נתן המנגן אתנחתא מוסיקלית. .9

 .הנשיא קם בפעם השנייה והשלישית לאותה מטרה .11

, הר 36, עכו 33ביל"ו  ,28לבנון , 16אליהו הנביא , 1 ראובןהובאו ברכות מהלשכות הבאות:  .11

, מוצרט 83הודיני , 78מונטיפיורי , 74זבולון , 73 , נור61נעמן , 56, יעקב כספי 44הכרמל 

 מינכן.זרח ממ 700לשכת ליסינג ו לשכת פטריה באסטוניה ,85
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הנשיא נעל את הלשכה בנוהל המקובל והאחים יצאו לאורוחת ערב חגיגית והצטרפו לרעיות 

 אין. -במלון הולידיי ולאורחים

 

 .₪ 171.50, ואספה סך של קופת הצדקה סבבה בין השורות .12

 נעל את הלשכה בטקס המקובל. מאור מנחם מכובדהנשיא ה .13

 ....................... ים הנכבדיםהאח ,..............מאוד  יםמכובדה יםאחה :התנצלו .14

 ......................................... יםוהאח

 .עם הרעיות ואורחים במלון הולידי אין העבודה הסבו האחים לשולחן הלבן בתום .15

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ניסים אושדי  מנחם אולברג
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


