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  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 666מס'  רגילה פרוטוקול מאסיפה
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(04/03/2012) ב"עתש אדרב י' ראשוןביום  

 
 15-ו מאחי הלשכה 23 בנוכחות פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

, האח המכובד (1 ראובן) יקשרי ראימ, האח הנכבד ניםהמכהים ים, מהם הנשיאבקראחים מ

והאח  (44הר הכרמל ) שלמה יעקב רפפורט נכבדהאח ה ,(28)לבנון מיקי לבנהיים מאד 

 .(61)נעמן ג'וני מועלם הנכבד 

ובעודו עומד, קרא את  את הזמנת הערב ,עזי דגן , האחהמזכירלבקשת הנשיא, קרא  .2

בעודו עומד,  אושר פה אחד.אשר  05/02/2012ך מתארי 675מס' פרוטוקול האסיפה הקודמת, 

 על עזרתו הרבה בעבודת המזכירות. איתן ישראליביקש המזכיר להודות לאח הנכבד 

את המפקח  סלימן סאלם מאודהמכובד  האח ,מפקח השני הגדולה את דם בברכהינשיא קה .3

את , נושאי המשרה של הלשכה הגדולהאת חם, מאור מנהאח המכובד מאוד  ,האזורי

 ואת אחי לשכתנו. יםמבקר יםחא, המכהנים של לשכות אחיות יםנשיאה

 .אירועים משפחתיים משמחיםרגל נשיא בירך את אחי הלשכה לה .4

את טקס ההענקה של תואר נשיא כבוד  ליאב מנחםהנכבד על פי סדר היום ערך הנשיא  .5

ברב פאר והדר. בסיום , 44מלשכת הר הכרמל רחי אלי מזלאח המכובד מאוד בלשכתנו 

הטקס קיבלו הנוכחים את נשיא הכבוד החדש בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על 

 הטקסים.

אל המזרח עזי דגן ואילן פייגנבאום בפקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האחים  .6

איתן אחים הנכבדים והנשיא מינה אותם למשרות מפקח ראשון ושני של הלשכה בהתאמה. ה

 .מונו לתפקידי מזכיר הלשכה והמדריך הראשון בהתאמהישראלי ואבי לוי 

, איש ביטחון, רווק, בן גלובוצ'נסקימקסים המועמד על פי סדר היום התקיימה הצבעה על  .7

ליאב  בדהנכ נשיאונתמך ע"י המאור מנחם  ובד מאוד, תושב חיפה, הוצע ע"י האח המכ22

 זכיר הגדול., ואושר ע"י הממנחם

סיף מספר מילים על המועמד בהיותו חבר בועדת הבדיקה שחקרה הורני כ"ץ האח הנכבד  .8

 אודותיו.

ו קידושי ךמזכיר להודיע למועמד את תאריהההצבעה אושרה פה אחד והנשיא ביקש מ .9

 .לעבודת חודש אפריל הקרובהמתוכננים 

אשר הרצה בנושא  אבי לויח הנכבד על פי סדר היום, העביר הנשיא את רשות הזיבור לא .11

 "תנ"ך וארכיאולוגיה"

 אבי לוי. בסיום ההרצאה הודה הנשיא לאח הנכבד  .11

 נשא את דברו:הנשיא הנכבד  .12
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סיפר על אירוע בבית משפט בו הכיר אדם אשר לדעתו התנהג כבונה חופשי ולאחר  .12.1

אשר סמיר סולימאן , בשם 36שנים רבות התברר כי אותו אדם אמנם אח בלשכת עכו 

 הגיע ונכח בעבודתנו זו.

 שקיבל על עצמו את משרת המכהן בעבודה. יוסף חסקיהנשיא הודה לאח המכובד  .12.2

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה  נכבדהנשיא ה .13

סלימאן  מאוד המכובדהאח מפקח השני הגדול, ה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

נושאי המשרה של בשם ונדים מנצור בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר  בירך סאלם

 אלי מזרחי,הוא הוסיף ברכות לנשיא הכבוד החדש, האח המכובד מאוד  .הלשכה הגדולה

 סמיר סולימאן, את האח אבי לויבירך את נושאי המשרה שהוחלפו, את המרצה, האח הנכבד 

 ואת המנגן.

 מאור מנחםלאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  השנייהנשיא קם בפעם ה .14

 :19/020/2012מתאריך  עדכן בנושאים מישיבת הועד הגדול

 .בקשת הגזבר הגדול להשלים ולמלא את טופס המוטבים בביטוח ההדדי .14.1

 מכספי קופת הצדקה ללשכה הגדולה. 25%יש להעביר  .14.2

 ים.אחים מבקרים שאינם סדירעל הנשיאים להקפיד ולהעיר  .14.3

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .15

הר הכרמל , 38חבצלת השרון , 37 געתון, 28לבנון , 1ן בראוובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .16

לשכת ו 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73נור , 61נעמן , 59עמודי שלמה , 56יעקב כספי , 44

 .ממזרח מינכן 700לסינג 

 עדכן את הנוכחים:ן עזי דגיו"ר ועדת האירועים האח  .17

מזמין את כולם לקריאת מגילת בבית הכנסת בורדיה ביום רביעי מיכה שקלים האח  .17.1

 .18:00בשעה  07/03/2012

"במושבה הקטנה" בחיפה, בעלות  15/03/2012מסיבת פורים המתוכננת ליום חמישי  .17.2

 לאדם.₪   110של 

שהייתה בינו ובין האח עמד בין העמודים וביקש להסדיר מריבה  יוסי ברמקהאח המכובד  .18

אל ריצפת מאור מנחם . בסיום דבריו, ירד האח המכובד מאוד מאור מנחםהמכובד מאוד 

 ההיכל והשניים השלימו בחיבוק אחוותי.

הוסיף כי מעשה זה מראה לאחים הצעירים את חשיבות האחווה, וחזר  רני כ"ץהאח הנכבד  .19

 שובים באמת לקיום המסדר.וציין כי העקרונות של אהבת אחים, עזרה ואמת הם הח

 ₪.  140.00 והניבה סך של, סבבה בין השורותופת הצדקה ק .21

 והאח ,מרקו כהןהאח הנכבד  ,יצחק זינו וסמי רפאלי ביותר יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .21

 .ה מצליחמש

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .22
 

 

 

 

 

 

 ליאב מנחם  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  הלשכה מזכיר

 


