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 אחווה  שוויון  חופש
 

 186מס' רגילה  פרוטוקול מאסיפה

 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה
 , חיפה661בשדרות הנשיא מס' 

 .(02/09/2012)ט"ו באלול תשע"ב  ראשוןביום  
 

 מאחי הלשכה, 19בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

(, האח 1)ראובן מאיר שריקי אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח הנכבד  תשעהו

, האח (56)יעקב כספי מנחם רוטשטיין (, האח המכובד 28)לבנון מיקי לבנהיים המכובד מאד 

 (. 80 עלי ויס) יצחק זינו ביותר האח המכובד( ו61)נעמן  ג'וני מועלםהנכבד 

הטקסים את משלחת נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  לבקשת הנשיא, הכניס המנצח על .2

 .יצחק זינולמדינת ישראל, בראשות הנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר 

נושאי המשרה  ,יצחק זינוהנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר את  דם בברכהינשיא קה .3

חים אאת הנשיאים המכהנים של לשכות אחיות,  למדינת ישראל, של הלשכה הגדולה

 ואת אחי לשכתנו. מבקרים

הנשיא הקים את הלשכה לעמידת אבל לזכרו של הנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר  .4

 ז"ל שעבר למזרח הנצח.מרדכי בלזר 

ובעודו עומד,  את הזמנת הערב ,איתן ישראליהמזכיר, האח הנכבד לבקשת הנשיא, קרא  .5

 אשר אושר פה אחד.  01/07/2012מתאריך  680קרא את פרוטוקול האסיפה הקודמת, מס' 

והוסף ברכה מיוחדת  הנשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים .6

 .שנים להיווסדה 68ללשכתנו במלאת 

שני המועמדים להעברה לדרגת לעל פי כללי הטקס, ערך הנשיא את המבחן בדרגה הראשונה  .7

 רם לדרגה השנייה.חבר בונה, ובסיומו הודיע להם על החלטת הלשכה להעבי

בין העמודים, אשר קרא  נולדי גרינברגלבקשת הנשיא, העמיד המנצח על הטקסים את האח  .8

 20,000 סיפורו של בונה חופשי אשר הציל מעל  - טראיאן פופוביץעבודת בניין שהכין בנושא "

 "יהודי רומניה

 רצאה.על הה נולדי גרינברגהנשיא הודה לאח  .9

אשר  גלובוצ'נסקימקסים ו נולדי גרינברגל הוכנסו האחים קול אזעקה נשמע, ואל ההיכ .11

 הוכנו לטקס העברתם לדרגת חבר בונה.

ביצע את טקס ההעברה באופן המקובל, בסיועם של האח הנכבד  ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .11

מנחם רוטשטיין, , האח המכובד מאור מנחםכמדריך ראשון, האח המכובד מאוד  אבי לוי

במתן הלקחים ובמנגן, גיל אורן, אסף לוין ולהב קיסנר האחים  י,איתן ישראלהאח הנכבד 

 .פבל קלימנקוהאח 
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בסיום הטקס קיבלו האחים את החברים בונים החדשים בתרועה המסורתית לפי קצב  .12

 המנצח על הטקסים.

בירך את החברים בונים החדשים, הודה לאחים שלקחו חלק בעבודה ובמיוחד הנכבד נשיא ה .13

 לאחים המבקרים שקיבלו עליהם תפקידים ברגע האחרון והוסיף תודה למנגן.

הנשיא עדכן את הנוכחים לגבי מצב ההיכל החדש, הוא סיפר כי תכניות הוגשו לאישור  .14

 רז לקבלן לביצוע העבודה.העירייה ואמורות להיות מאושרות תוך חודש ואז נצא למכ

הנשיא הסב את תשומת לב האחים  לספר חדש שפרסם האח המכובד מאוד דני דורון  .15

 "הבניה החופשית במבט אישי" ועודד את הנוכחים לרכוש אותו.

בקפה הבנק,  19:00בשעה  10/09/2012המזכיר הודיע כי הועדה המתמדת תתקיים ביום שני  .16

 הזמנות יועברו במייל.

ותהייה טקס חג  14/10/2012ין כי עקב חג הסוכות, העבודה הבאה תתקיים בתאריך הנשיא צי .17

 הרעיה והפרח.

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד הנשיא  .18

יצחק זינו  ביותרהאח המכובד הנשיא הגדול לשעבר, . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

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

. הוא בירך את נשיא הלשכה על העבודה, את החברים בונים החדשים, את המדריך הגדולה

 הראשון, את המנגן, והוסיף ברכת שנה טובה לראש השנה.

 מאור מנחםהנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  .19

 כן מישיבת הועד הגדול:עד

 עקב ראש השנה. 11/09/2012הוחלט להקדים את עבודת הלשכה הגדולה לתאריך  .19.1

 מחיפה תיסגר. 72אספרנסה -יתכן שלשכת לה .19.2

 הסביר על מבנה הועדה הפדגוגית אבי ברנסהמשנה לנשיא הגדול, האח המכובד מאוד  .19.3

 .נשיא קם בפעם השלישית לאותה מטרהה .21

, הר הכרמל 37, געתון 28, לבנון 16, אליהו הנביא 1ראובן אות: ובאו ברכות מהלשכות הבה .21

 82, לשכת המחקר גוויל 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73, נור 61 נעמן, 56, יעקב כספי 44

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג 

 .₪ 182.60סבבה בין השורות, והניבה סך של ופת הצדקה ק .22

, ניסים שקלים ורוב היידן היימרים המכובד יםהאח ,רבני צפריהאח המכובד מאוד  :תנצלוה .23

 .עזי דגן, עומר הירשל, ארנון מונין ולוי סודונובוהאחים  שמואל גבאי האח הנכבד

 .אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניהל .24

 

 

 

 ליאב מנחם    איתן ישראלי
 נשיא     מזכיר 

 


