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  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 679מס'  רגילה פרוטוקול מאסיפה
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 
 .(03/06/2012) ב"עתש סיוןב גי" ראשוןביום  

 
 
 8-ו מאחי הלשכה 26 בנוכחות פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

, (16 אליהו הנביא) יסאם רמדאןוו האח הנכבד, ניםהמכהים ים, מהם הנשיאבקראחים מ

 יעקב כספי) מנחם רוטשטייןבד וכמההאח ו ,(28)לבנון מיקי לבנהיים האח המכובד מאד 

56).  

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

  אושר פה אחד.אשר  06/05/2012ך מתארי 678מס' סיפה הקודמת, קרא את פרוטוקול הא

המכהנים של  יםנשיאהאת , נושאי המשרה של הלשכה הגדולהאת  דם בברכהינשיא קה .3

 ואת אחי לשכתנו. יםמבקר יםחא, לשכות אחיות

אשר נפגעה בתאונת  אבי לויהנשיא שלך ברכת החלמה מהירה ושלמה לרעייתו של אחינו  .4

 דרכים.

, והוסיף ברכה מיוחדת בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים נשיאה .5

 .ליום הולדתומאור מנחם לאביו האח המכובד מאוד 

, להצבעה וזה 2011לשנת אישור הדו"ח הכספי של הלשכה על פי סדר היום העמיד הנשיא את  .6

 אושר פה אחד.

העמודים וקראו את עבודות בין  עומר הירשלאסף לוין והאחים בפקודת הנשיא הועמדו  .7

חסידי אומות העולם" ו"אל  –"בונים חופשים בהתנהגותם הבניין שהכינו בנושאים: 

 תשכחני", בהתאמה. 

עומר הירשל, אסף לוין וחיים תלמידים בונים קול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנסו ה .8

 .העברתם לדרגת חבר בונהשהוכנו לטקס  שקולניק

כמדריך  אבי לוי הנכבד  קידושין בסיועו של האחאת טקס הך ער ליאב מנחםהנכבד הנשיא  .9

פבל קלימנקו  יםהאח, איתן ישראלי האח הנכבד ,מאור מנחםהאח המכובד מאוד , ראשון

 .ומיכה שקלים

הטקס קיבלו האחים את החברים בונים החדשים בתרועה המסורתית לפי קצב בסיום  .11

 .המנצח על הטקסים

הטקסים את החברים בונים החדשים אל המזרח והנשיא לבקשת הנשיא, הביא המנצח על  .11

אוצר  –כרך השני של הספר "בין העמודים העניק להם את ספרי העבודה של הדרגה ואת ה

 החבר".
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 רני כ"ץ ודה לכל העושים במלאכה, נותני הלקחים, המדריך הראשון ולאח הנכבד הנשיא ה .12

 אשר ישב עם התלמידים בונים מחוץ ללשכה בזמן הטקס והעביר להם הדרכה.

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

בשם הנשיא  בירך בני צפריר מאודהאח המכובד . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

בירך את  .המשרה של הלשכה הגדולה נושאיבשם ו, נדים מנצורהגדול, האח המכובד ביותר 

, והוסיף ואת המנגן ונותני הלקחיםנושאי המשרה המדריך השני על עבודתו הטובה, את 

 .חברים בונים החדשיםברכות ל

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

 ביטוח.הזכיר כי עדיין לא כולם החזירו את טופסי המוטבים ל

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .15

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

לשכת הנשיאים , 78מונטפיורי , 73נור , 61נעמן , 59עמודי שלמה , 56יעקב כספי , 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700לסינג לשכת ו 82לשכת המחקר גוויל  80ע"ש עלי וייס 

הגיש לנשיא כתב מינוי של האח  מנחם רוטשטיין, האח המכובד 56נשיא לשכת יעקב כספי  .17

 .19, ללשכת מנורה 56כשגריר לשכת יעקב כספי  ירוחם )ירי( רהבהמכובד מאוד 

עדכן את הנוכחים כי בהמשך להחלטת הוועדה המתמדת  איתן ישראליהמזכיר, האח הנכבד  .18

הלשכה באינטרנט, הכולל עתה גם הזמנות ופרוטוקולים. תוספת זו התווסף חומר לאתר 

 מוגנת סיסמא והאחים מתבקשים להיכנס לאתר, לבדוק את התוכן ולהעיר הערותיהם.

 ₪ 175.11 והניבה סך של, סבבה בין השורותופת הצדקה ק .19

 ,אורי כ"ץ מאודהאח המכובד יצחק זינו וסמי רפאלי, האחים המכובדים ביותר  :תנצלוה .02

עזי  יםהאחויעקב גולנדסקי וג'וני מועלם  יםהנכבד יםהאח ,וניסים שקלים בדוכמהאח ה

 ושגיא מטס. דגן

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .21

 

 

 

 

 

 
 

 ליאב מנחם  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


