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  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 678מס'  רגילה פרוטוקול מאסיפה
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(06/05/2012) ב"עתש איירב י"ד ראשוןביום  

 
 מאחי הלשכה 24 בנוכחות פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

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

האח האח  ,(28)לבנון מיקי לבנהיים האח המכובד מאד , (16 אליהו הנביא) מרקו כהןהנכבד 

 ( והאח המכובד61)נעמן ג'וני מועלם  , האח הנכבד(56 יעקב כספי) מנחם רוטשטייןבד וכמה

   ומועמד לקידושין. .( 80עלי ויס )יצחק זינו  ביותר

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

  אושר פה אחד.אשר  01/04/2012ך מתארי 677מס' קרא את פרוטוקול האסיפה הקודמת, 

קח את המפ ,יצחק זינו ביותרהמכובד  האח ,נשיא הגדול לשעברה את דם בברכהינשיא קה .3

את , נושאי המשרה של הלשכה הגדולהאת מאור מנחם, האח המכובד מאוד  ,האזורי

ובמיוחד את האח  ואת אחי לשכתנו יםמבקר יםחא, המכהנים של לשכות אחיות יםנשיאה

 .שחזר אחרי היעדרות ארוכהישראל רייזמן 

 ת החלמהווהוסיף ברכ נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .4

גב' ולמיכה אבן צור וצבי רימון , לאחים הנכבדים יוסי ברמקשלמה ומהירה לאח המכובד 

 .ז"ל משה קידר אלמנתו של אחינו  גילה קידר

הנשיא הודיע כי אישור הדו"ח הכספי של הלשכה יידחה לעבודה הבאה וזאת מהסיבה  .5

 שוועדת הביקורת עדיין לא סיימה לבדוק ולאשר את הדו"ח.

על שאירחו את אחי הלשכה במסיבת יום העצמאות  נגהולרעייתו  עזי דגןאח הנשיא הודה ל .6

 בביתם.

 .ולטקס קידושי ןשהוכ יעקב נחמןהמועמד  קול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס .7

, כמדריך שני גיל אורן קידושין בסיועו של האח את טקס הערך  ליאב מנחםהנכבד הנשיא  .8

קפואה ומאור מנחם -רוברטו דימכובדים מאוד האחים היצחק זינו, האח המכובד ביותר 

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

הסבר מאור מנחם העביר המפקח האזורי, האח המכובד מאוד על פי סדר היום שפורסמה  .9

 .קצר על "האביר גודפריי דה בויו והבניה החופשית"

 מאור מנחם. אה הודה הנשיא לאח המכובד מאודצבסיום ההר .11

 נשא את דברו:הנשיא הנכבד  .11

הנשיא עדכן לגבי מכתב תודה שהגיע מעמותת "לתת תקוה" לה תרמה הלשכה לטובת  .11.1

 טיפול בילדים חולי סרטן.
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מאור הנשיא קרא מכתב הוקרה שהוגש ללשכה על תרומה של האח המכובד מאוד  .11.2

 בשם הלשכה, לילדים חסרי כל.מנחם, 

 ונותני הלקחים בטקס הקידושין. הנשיא הודה לכל נושאי המשרה .11.3

 הנשיא בירך את הנוכחים בחג שבועות שמח. .11.4

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה  נכבדהנשיא ה .12

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

נושאי המשרה של הלשכה בשם ו, נדים מנצורבשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר  בירך

ואת  ונותני הלקחיםנושאי המשרה המדריך השני על עבודתו הטובה, את בירך את  .הגדולה

 ., בירך את המרצה והוסיף ברכות לאח החדשהמנגן

 מאור מנחםלאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  השנייהנשיא קם בפעם ה .13

 :עדכן

 מלא ולמסור את טופסי המוטבים לביטוח ההדדי.הזכיר לכל האחים ל .13.1

 עדכן את האחים לגבי האחים החולים בתוקף תפקידו כיו"ר ועדת הצדקה של הלשכה .13.2

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .14

הר , 37 געתון, 36עכו , 28לבנון , 16אליהו הנביא , 1ן בראוובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .15

לסינג לשכת ו 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73נור , 61מן נע, 56יעקב כספי , 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700

תתקיים עבודה בלשכת  19:30בשעה  13/05/2012המזכיר הודיע לאחים כי ביום ראשון הבא  .16

תואר של נשיא כבוד לאורך  יוסף לביאבכרמיאל, בה יקבל אחינו המכובד מאוד  76כרמים 

 הגיע ולכבדו שם.ימים, וביקש מכל אחי הלשכה ל

 ₪ 125.11 והניבה סך של, סבבה בין השורותופת הצדקה ק .17

האח  ,יוסף ברמקבד וכמהאח ה ,וירוחם רהב דני דורון מאוד יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .18

 עומר הירשלהאח ושלמה יעקב רפפורט הנכבד 

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .19

 

 

 

 
 

 ליאב מנחם  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


