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 אחווה  שוויון  חופש
 

 862מס' רגילה  פרוטוקול מאסיפה

 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה
 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 

 .(21/10/2012) גתשע" חשוןב ה' ראשוןביום  
 

 21מאחי הלשכה,  22בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח  שבעהורעיות )נכנסו בשלב מאוחר יותר( 

האח ו(, 16 אליהו הנביא)ויסאם רמדאן (, האח המכובד מאד 1)ראובן מאיר שריקי הנכבד 

 . (61)נעמן  ג'וני מועלםהנכבד 

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

 .סמי רפאלילמדינת ישראל, בראשות הנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר 

נושאי  ,סמי רפאליהנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר את  דם בברכהינשיא קה .3

את הנשיאים המכהנים של לשכות אחיות,  למדינת ישראל, המשרה של הלשכה הגדולה

 ואת אחי לשכתנו. חים מבקריםא

. קריאת את הזמנת הערב ,איתן ישראליהמזכיר, האח הנכבד לבקשת הנשיא, קרא  .4

 . הפרוטוקול ואישורו נדחתה לעבודה הבאה

ז"ל שעבר מיכה אבן צור הנשיא הקים את הלשכה לעמידת אבל לזכרו של האח הנכבד  .5

 למזרח הנצח ואמר מספר מילים לזכרו.

המנצח על בפקודת הנשיא העביר המפקח השני את הלשכה מן העבודה אל המנוחה ו .6

, וחילק פרחים לכל הטקסים בסיוע המדריכים הכניס את הרעיות כשהוא מציג כל אחת מהן

 .רעיה

יוסף הנשיא הנכבד ערך את טקס חג הרעיה והפרח באופן המקובל בסיוע האח המכובד מאוד  .7

כמדריכים והאחים ויסאם רמדאן וג'וני מועלם כמנצח על הטקסים, האחים הנכבדים לביא 

 .כמפקחיםעזי דגן ואילן פייגנבאום 

 .הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים ורעיות הנשיא בירך את אחי .8

 .שנה 160הנשיא נשא את דברו לאחים והרעיות וקרא שיר שכתב בונה חופשי לפני  .9

קרא מכתבי תודה מבי"ס הנרייטה סולד, על תרומה , איתן ישראלי המזכיר, האח הנכבד .11

שהפעילה תלמידים בקייטנה, על תרומה לאלמנה נכה עם שני  ענת אורןועשייה של הגב' 

התרמה של קרן טליה  על ערב, טל פונק ילדים שהעבירו חברי הוועדה המתמדת והאח

וביקש מכולם לשריין  06/11/2012שיתקיים בתאריך  מוריס היימןבראשותו של אחינו הנכבד 

 הלשכה. המיועד לקידושי הנשיא הבא של 10/01/2013את התאריך של 

 בתום הטקס, ליוו המנצח על הטקסים והמדריכים את הרעיות לעזרת ההיכל. .11
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 בפקודת הנישא החזיר המפקח השני את הלשכה מן המנוחה אל העבודה. .12

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

סמי  ביותראח המכובד ההנשיא הגדול לשעבר, . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

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

 . הוא בירך את נשיא הלשכה על העבודה.הלשכה הגדולה

 מאור מנחםהנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  .14

 עדכן מישיבת הועד הגדול:

 .רכות לבחירות בלשכה הגדולהעדכן לגבי ההיע .14.1

 גביה מיסים. 97%ציין כי הגזבר הגדול דיווח על  .14.2

 .נשיא קם בפעם השלישית לאותה מטרהה .15

, 61 נעמן, 56, יעקב כספי 28, לבנון 16, אליהו הנביא 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .16

 .80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס ו

 .₪ 127.60סך של  סבבה בין השורות, והניבהופת הצדקה ק .17

, ומנחם רוטשטיין יוסי ברמק יםהמכובד יםהאחיצחק זינו האח המכובד ביותר  :תנצלוה .18

  אבי לוי האח הנכבדו

 .העבודה הצטרפו האחים אל הרעיות לכיבוד וסרט בסינמה קפה עממי שנוה שאנןאחר ל .19

 

 

 

 ליאב מנחם    איתן ישראלי
 נשיא     מזכיר 

 


