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  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 677מס'  רגילה פרוטוקול מאסיפה
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(01/04/2012) ב"עתש ניסןב 'ט ראשוןביום  

 
 16-ו מאחי הלשכה 28 בנוכחות פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

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

 נכבדהאח ה ,(28)לבנון מיקי לבנהיים האח המכובד מאד , (16 אליהו הנביא) מרקו כהן

ועוד  .(56 יעקב כספי) מנחם רוטשטייןבד וכמוהאח ה (44הר הכרמל ) שלמה יעקב רפפורט

 שני מועמדים לקידושין.

ובעודו עומד,  את הזמנת הערב ,איתן ישראלי הנכבד , האחהמזכירלבקשת הנשיא, קרא  .2

  אושר פה אחד.אשר  04/03/2012ך מתארי 676מס' קרא את פרוטוקול האסיפה הקודמת, 

יצחק זינו  ביותר יםהמכובד יםהאח ,נשיאים הגדולים לשעברה את דם בברכהינשיא קה .3

נושאי המשרה של את מאור מנחם, המכובד מאוד  האח ,את המפקח האזורי וסמי רפאלי

ואת אחי  יםמבקר יםחא, המכהנים של לשכות אחיות יםנשיאהאת , הלשכה הגדולה

 לשכתנו.

י סק  'נ  צ  ו  ּבלו  נולדי גרינברג ומקסים ג  קול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנסו המועמדים  .4

 שהוכנו לטקס קידושיהם.

, כמדריך שני גיל אורן קידושין בסיועו של האח את טקס הערך  ליאב מנחםהנכבד הנשיא  .5

קפואה ומאור מנחם -רוברטו דיהאחים המכובדים מאוד יצחק זינו, האח המכובד ביותר 

 .פבל קלימנקו והמנגן, האחעזי דגן האח אבי לוי,  האח הנכבד

 .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .6

האח  ,ואושרה ע"י הנשיא הגדול לשעבר מה לקראת העבודהעל פי תוספת לסדר היום שפורס .7

,  מפקח 3, נשוי+44, בן יעקב נחמן נערכה הצבעה על החילוני ,סמי רפאליהמכובד ביותר 

, ליאב מנחם, נתמך ע"י האח הנכבד ארנון מוניןהוצע על ידי האח ש תושב קרית ים ,ימי

 .27/03/2012ואושר ע"י המזכיר הגדול בתאריך 

ו קידושי ךמזכיר להודיע למועמד את תאריהאושרה פה אחד והנשיא ביקש מההצבעה  .4

 .לאחר ישיבת הוועדה המתמדתהמתוכננים 

 נשא את דברו:הנשיא הנכבד  .9

הנשיא עדכן כי הגיע פנייה לסיוע מארגון הדואג לילדים חולי סרטן וציין שהוא יפגש  .9.1

 עם הגזבר לסכם אם וכיצד להיענות לפנייה.
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עדכן את הנוכחים כי בניית ההיכל החדש יצאה לדרך. נחתם חוזה עם אדריכל הנשיא  .9.2

שאחראי גם לכל אנשי המקצוע והיועצים לביצוע עבודות התכנון עד קבלת אישור 

 בנייה.

לקבלת איתן ישראלי  והאח הנכבד מאור מנחם המכובד מאוד הנשיא בירך את האח .9.3

31-הדרגה ה
 של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל. 0

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה  נכבדהנשיא ה .11

יצחק זינו נשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר ה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

הנשיא הגדול לשעבר, האח  בשם, נדים מנצורבשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר  בירך

הוא הוסיף ברכות  .נושאי המשרה של הלשכה הגדולה בשםו ,סמי רפאליהמכובד ביותר 

ונותני נושאי המשרה המדריך השני על עבודתו הטובה, את בירך את אחים החדשים, ל

 ואת המנגן. הלקחים

 מאור מנחםלאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  השנייהנשיא קם בפעם ה .11

 :עדכן בנושאים מישיבת הועד הגדול

מהנשיאים כבר שילמו את מסיהם ללשכה הגדולה והוא  70%ווח כי הגזבר הגדול די .11.1

 מבקש מיתר הנשיאים להשלים את התשלום.

 הלשכה הגדולה מבקשת מכל האחים להגיש את טופס המוטבים של הביטוח ההדדי. .11.2

 חילונים. 70הגזבר הגדול דיווח כי ברבעון הראשון של השנה קודשו במסדר  .11.3

 מטרה.השלישית לאותה נשיא קם בפעם ה .12

, 36, עכו 34קדימה , 28לבנון , 16אליהו הנביא , 1ן בראוובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .13

, 73נור , 61נעמן , 59עמודי שלמה , 56יעקב כספי , 44הר הכרמל , 38חבצלת השרון , 37 געתון

 .ממזרח מינכן 700לסינג לשכת ו 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס 

 ₪. 125.11 והניבה סך של ,סבבה בין השורותופת הצדקה ק .14

 ,ג'וני מועלםהאח הנכבד  ,אדמון עוזר וירוחם רהב מאוד יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .11

 ועמית רוזנטל שגיא מטס יםהאחו

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .16

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ליאב מנחם  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


