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 156 מס' ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 6//1/62/2 תשס"ט כסלוב י"ט ראשוןשהתקיימה ביום 

 מתמידי געל שם הרשל שטנדי בהיכל הבונים החופשים
 .חיפה 666שד' הנשיא  

 
 

 בטקס המקובל. פתח את הלשכה רני כ"ץ ,האח הנכבד ,הנשיא .1

 .מנת הערבאת הז ,יוסי אושאדי המזכיר, האח קרא הנשיאבפקודת  .2

"ע תש חשווןב כ"א, שהתקיימה ביום 056 מס' מאסיפהפרוטוקול  על התקיימה הצבעה .3

 .אושר פה אחדהפרוטוקול  ,9/11/2668

 .לרגל אירועים משפחתיים משמחים מנורהאחים מלשכת ה את רךיב הנכבד הנשיא .4

מילים לספר בכמה  רוברטו די קפואהכובד אח הממיו"ר וועדת הקבלה הביקש  הנכבד הנשיא .5

דיבר בשבח  רוברטו די קפואהכובד לפני ההצבעה. האח המהמתדפק על דלתנו  המועמדעל 

 , והנשיא הנכבד חיזק את דבריו.מועמדה

 לא הייתה כל התנגדות. גיל אורן המועמדהציע להצביע על  הנכבד הנשיא .0

 תוצאות ההצבעה היה לבן.תרמיל ההצבעה עבר בין האחים,  .7

להסדיר את כל הנושאים הדרושים, כולל  אושאדייוסי ר האח המזכימקש יהנשיא הנכבד ב .9

 עבודה הבאה.ב המועמדשנוכל לקדש את  על מנתהודעה ללשכה הגדולה, 

 לשנה.₪  2,666שנקבעה ע"ס של  2616לת המסים לשנת אושרה סיק .8

 .2668דו"ח המזכיר לשנת את  יוסי אושאדיבפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח  .16

מפקח השני להעביר את הלשכה מהעבודה למנוחה כדי לאפשר לאח הנשיא הנכבד הורה ל .11

 מיתוס מול מציאות". –מצדה לשאת הרצאה על הנושא " יוסי גולומב הנכבד

 העביר את ההרצאה בצורה מאוד מעניינת  יוסי גולומבהנכבד האח  .12

שהייתה מעניינת ביותר ותרמה על הרצאתו  יוסי גולומבהנכבד הנשיא הנכבד הודה לאח  .13

 דע לאחים.לי

  הנשיא הנכבד הורה למפקח השני להחזיר את הלשכה ממנוחה לעבודה. .14

 הנשיא הנכבד נשא דברים: .15

 .16/12/2668 –הדלקת נר חנוכה תתקיים בלשכה ב  .15.1

 אצל המזכיר.₪  56רכישת ספר בנושא הבניה החופשית בעלות של  .15.2
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 68:36בשעה  19/12/2668 –לימודים מסוניים יתקיימו בלשכה ביום שישי ה  .15.3

 ויתקיימו בכל יום שישי שלישי של כל חודש.

 הנשיא הנכבד נשא דברים בנושא הריטואל המסוני. .15.4

 מיכה אבן צור.הודה למנגן האח הנכבד  .15.5

הנשיא קם בפעם הראשונה ושאל האם יש אח מן האחים הרוצה לומר דבר מה לטובת הבניה   .10

 החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט. 

כובד ברכת הנשיא הגדול האח המאת , מפקח אזור ב הביא ירוחם רהב כובד מאודאח המה .17

, הדגיש על העבודה המשרה בלשכה הגדולה, ברך את נשיא הלשכהונושאי  שוקי שמיר ביותר

 על הרצאתו המקיפה. יוסי גולומב הנכבדאת האח וברך  את נושא לימוד הריטואל המסוני

 :דיווח ירוחם רהבובד מאוד כנשיא קם בפעם השנייה , המפקח האזורי האח הה .19

 יתקיים מפגש נשיאים עם הנשיא הגדול. 26/12/2668 –ב  .19.1

 בכל עבודת קידושי חילוני יהיה נוכח נשיא גדול לשעבר. .19.2

 לת המסים ציין המפקח האזורי את נושא ההוצאות של הלשכה הגדולה.לעניין סיק .19.3

 לימודים מסוניים.יתקיים בלשכת געתון בנהריה בוקר של  11/12/2668 –ביום שישי ה  .19.4

 .יתקיים באילת "קולגיום מסוניקום" 26-23/1/2616בתאריכים  .19.5

 יא קם בפעם השלישית לאותה מטרה.נשה .18

 ,39 חבצלת השרון ,37 , געתון ,29 , לבנון10, אליהו הנביא 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות: ה .26

, המחקר 78, העוגן 79 מונטפיורי ,74זבולון  ,01נעמן , 50, יעקב כספי 45חיידר  ,44הר הכרמל 

 .96לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס ו 92

 ₪. 186.66והניבה סך  שורותקופת הצדקה סובבה בין ה .21

 .נשיא נעל הלשכה בטקס המקוצר שירת המזמור הנעילה לוותה בשרשרת האחווהה .22

 בתום העבודה הסבו האחים לשולחן הלבן .23

מואל עצמון, האח מ.מ. שה, האח מ.מ. אורי כ"ץהמ.מ. מיקי לובנהיים, האח ההאח התנצלו: .24

 הנכבד צבי רימון.

באחווה  ,לאחר שכולם באו על שכרם ,לאחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים .25

 ובהרמוניה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 רני כ"ץ  יוסף אושאדי
 נשיא  מזכיר

 


