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  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 608מס' משותפת  פרוטוקול מאסיפה

 (577מחדרה )אסיפה  34עם לשכת קדימה 
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(01/07/2012) ב"עתש תמוזב אי" ראשוןביום  

 

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

האח המכובד , ניםהמכהים ים, מהם הנשיאבקראחים מ שניו 34ארבעה אחי לשכת קדימה 

  .(44הר הכרמל ) שלמה יעקב רפפורטכבד נההאח ו ,(28)לבנון מיקי לבנהיים מאד 

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

  אושר פה אחד.אשר  03/06/2012ך מתארי 679מס' קרא את פרוטוקול האסיפה הקודמת, 

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

 ואת אחי לשכתנו. יםמבקר יםחא, לשכות אחיות

 .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .4

הצעתו  .ההצעה לקבוע את חודש אוגוסט כחודש פגרהום העמיד הנשיא את על פי סדר הי .5

 בעה וההצעה אושרה פה אחד.צנתמכה ע"י המזכיר, התקיימה ה

אשר נתן לנוכחים הסבר על הלוח בדרגה  אבי לויהנשיא העביר את זכות הדיבור לאח הנכבד  .6

 הראשונה.

 על ההסבר הממצה. אבי לויהנשיא הודה לאח הנכבד  .7

אשר קרא את הרצאתו בנושא "מסדר  רני כ"ץהעביר את זכות הדיבור לאח הנכבד הנשיא  .8

 פרינס הול בארה"ב".

 .והמחכימה על הרצאתו המאלפת רני כ"ץבסיום ההרצאה הודה  הנשיא לאח הנכבד  .9

קרא אגרת ששלח הנשיא הגדול לכל נשיאי הלשכות בכוללת עדכונים לגבי הנשיא הנכבד  .11

יתקיים מפגש של נשיאי הצפון )בעבר ובהווה( עם הנשיא הגדול הקורה במסדר, ודיווח כי 

 , כאן בהיכל.19:00בשעה  09/07/2012ביום שני הבא 

, האח הנכבד אמירם 34בפקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את נשיא לשכת קדימה  .11

והעביר לו את המקבת  19פורת, אל המזרח, הנשיא העניק לו את עדי לשכת מנורה מס' 

 ניהול הערב. להמשך

 .לא נקרא, ויאושר בעבודת הלשכה הבאה 34פרוטוקול האסיפה הקודמת של לשכת קדימה  .12

 .נשא את דברו אמירם פורתהנשיא הנכבד  .13

אל המזרח והנשיא העניק לו את עדי לשכת ליאב מנחם בפקודת הנשיא הובא האח הנכבד  .14

 .34קדימה 
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ה הגדולה, נשיאים מכהנים, והודה קידם בברכה את נציגי הלשכ אמירם פורתהנשיא הנכבד  .15

 על הרצאותיהם.אבי לוי ורני כ"ץ לאחים הנכבדים 

הנשיא ציין כי בהמשך לשינוי בחוקה, חודש אוגוסט הוכרז כפגרה לכל הלשכות, לכן אין   .16

 צורך להצביע על כך.

חזר לביתו אחרי אישפוז ממושך ומקווה  ברונשטרמנדל הנשיא דיווח כי האח המכובד מאוד  .17

 שיחזור לפעילות בקרוב.

 בין האחים ספרים שהתקבלו מהאורחים.והעביר הנשיא דיווח על ביקור של אחים מרומניה,  .18

, שסייעו בעבודה עקב מיעוט האחים של 19הנשיא הודה לכל נושאי המשרה של לשכת מנורה  .19

 שהיו נוכחים. 34לשכת קדימה 

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה  כבדנההנשיא  .21

בשם הנשיא  בירך מאור מנחם מאודהאח המכובד . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

בירך את ו נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ו, נדים מנצורהגדול, האח המכובד ביותר 

 .רציםהמ

 מאור מנחםמפקח האזורי, האח המכובד מאוד לאותה מטרה וה השנייהנשיא קם בפעם ה .21

 הזכיר כי עדיין לא כולם החזירו את טופסי המוטבים לביטוח.

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .22

הר , 37 געתון, 36עכו , 28לבנון , 16אליהו הנביא , 1ן בראוובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .23

לשכת ו 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73נור  ,72לה אספרנסה , 56יעקב כספי , 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700לסינג 

העיר על אגרת הנשיא הגדול בנוכחות תלמידים בונים שאינם מודעים לקורה עזי דגן האח  .24

במסדר וציין כי מן הראוי שבקריאת אגרת זו יהיה נוכח הנשיא הגדול וישמע את מה שיש 

 לכל האחים להגיד בנושא.

הגיב כי לדעתו חשוב שכולם ישמעו את  מאור מנחםובד מאוד, האח המפקח האזורי, המכ .25

 האיגרת בלשכתנו על מנת שלא ייראה כאילו מנסים להעלים מידע מהאחים הצעירים.

 ₪ 171.41 והניבה סך של, סבבה בין השורותופת הצדקה ק .26

אורי  מאוד יםהמכובד יםהאח, יצחק זינו וסמי רפאליהאחים המכובדים ביותר  :תנצלוה .72

 יםהאח ,מנחם רוטשטיין בדוכמהאח ה ,וסלימאן סאלם , בני מיוחס, שמשון בן צביכ"ץ

, אריה מיכה שקלים, משה מצליח ארנון מונין יםהאחו וג'וני מועלם שמואל גבאי יםהנכבד

 ., ובני ממקהשכטר

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .28
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