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 2 ךמתו 1דף    683פרוטוקול אסיפה 

 

 אחווה  שוויון  חופש
 

 863מס' רגילה  פרוטוקול מאסיפה

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

 .(04/11/2012) גתשע" חשוןט בי" ראשוןביום  
 

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

)לבנון מיקי לבנהיים אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח המכובד מאד  שישהו

)יעקב מנחם רוטשטיין האח המכובד (, 44)הר הכרמל  שלמה ויעקב רפפורטהאח הנכבד (, 28

 (. 80 עלי ויס) יצחק זינו ביותר האח המכובד, ו(56כספי 

ל לשעבר האח המכובד ביותר לבקשת הנשיא, הכניס המנצח על הטקסים את הנשיא הגדו .2

 .יצחק זינו

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

רּוֶבן  ואת אחי לשכתנו מבקרים יֹוֶרן גְּ , אח (Bjorn Grooven)  והוסיף ברכה מיוחדת לאח בְּ

 .מנורבגיה (Kolbine 23) 23מבקר מלשכת קולביין 

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

מתאריך  682מס' ו 02/09/2012מתאריך  681הקודמת, מס'  ותהאסיפמ יםפרוטוקולהקרא את 

 . יםלאחר הכנסת תיקונ פה אחד ואשר אושר 21/10/2012

, והמזכיר הוסיף ברכה הנשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים .5

 .לנשיא לרגל יום הולדתו

ביקש את רשות הדיבור, ירד אל בין העמודים, והביע את  מאור מנחםהאח המכובד מאוד  .6

התנצלותו למספר אחים על שלא קיבל את דבריהם בעבר. בסיום דבריו ניגש לכל אחד 

 ולחץ את ידו. מהאחים

מועמד להעברה לדרגת חבר לעל פי כללי הטקס, ערך הנשיא את המבחן בדרגה הראשונה  .7

 לדרגה השנייה. ועל החלטת הלשכה להעביר מועמדבונה, ובסיומו הודיע ל

וזו תוכן עבודת בניין  יעקב נחמןהאח עקב העדרותו מהארץ לפני עבודת הערב לא הכין  .8

 ותוגש במועד מאוחר יותר.

לדרגת חבר  ולטקס העברת ןאשר הוכ יעקב נחמןאזעקה נשמע, ואל ההיכל הוכנס האח  קול .9

 בונה.

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

אח וה איתן ישראלי,, האח הנכבד מאור מנחםכמדריך ראשון, האח המכובד מאוד  אבי לוי

 .פבל קלימנקונגן, האח מהבמתן הלקחים ו אסף לוין

החדש בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  הבסיום הטקס קיבלו האחים את החבר בונ .11

 הטקסים.

 ותובירך אאל המזרח, הנשיא  יעקב נחמןהאח הביא המנצח על הטקסים את נשיא הלבקשת  .12

צר והגיש לו את ספר העבודה של הדרגה השניה ואת הכרך השני של סדרת "בין העמודים" או

 החבר.
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שקיבל על עצמו את  להב קיסנר, הודה לאח הודה לאחים שלקחו חלק בעבודה הנשיא הנכבד .13

 והוסיף תודה למנגן. משרת המפקח השני

בפקודת הנשיא, הביא המנצח על הטקסים את האח האורח ביורן גרובן למזרח והנשיא  .14

 העניק לו את עדי הלשכה כמזכרת מביקורו בעבודתנו.

הוא יום הירצחו של יצחק  (04/11/2012)הנוכחים כי התאריך של היום  הנשיא הזכיר לכל .15

רבין, ועלינו לזכור יום זה. ככל שנקפיד להתנהג כבונים חופשים ולהפיץ את תורתנו ברבים 

 יקטנו הסיכויים שמקרים מסוג אלה יישנו.

יוסף ולאח המכובד  משה מצליחחלמה שלמה ומהירה לאח ההנשיא הנכבד שלח מן המזרח  .16

 להולדת נכדה נוספת. יוסף ברמקכמו כן, שלח ברכה לאח המכובד  ברמק.

הנשיא הודיע לאחי הלשכה, כי כהונתו הולכת ומסתיימת ובעבודתנו הבאה נבחר נשיא חדש  .17

ללשכה. הוא קרא לכל האחים הרואים עצמם מתאימים למשרה ורוצים להגיש את 

לתפקיד, הצעתו נתמכה ע"י האח י דגן עזמועמדותם לעשות כן, ומבחינתו המליץ על האח 

 מאור מנחם.והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  רני כ"ץהנכבד 

 הודה לנשיא הנכבד, ואמר שישמח למלא את המשרה. עזי דגן האח .18

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד הנשיא  .19

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

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

החדש, את המדריך  ה. הוא בירך את נשיא הלשכה על העבודה, את החבר בונהגדולה

 את המנגן.ו , נותני הלקחיםהראשון

 מאור מנחםח האזורי, האח המכובד מאוד הנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפק .21

האחרונה אמר הנשיא הגדול כי אנו נמצאים בעיצומה של  ישיבת הועד הגדולכי בעדכן 

לנשיא ונושאי משרה בלשכה הגדולה, בצורה דמוקרטית ועל פי חוקת  מערכת בחירות

 הלשכה הגדולה.

 .נשיא קם בפעם השלישית לאותה מטרהה .21

, הר 37געתון , 36עכו , 28, לבנון 16, אליהו הנביא 1ראובן : ובאו ברכות מהלשכות הבאותה .22

מנורבגיה  23 קולביין, לשכת 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 56, יעקב כספי 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג 

יתקיים ערב ג'ז וטעימות יין בוז'ולה  15/11/2012המזכיר הודיע לנוכחים כי בתאריך  .23

 ברו למעון "הלב הקדוש" המטפל הסובלים ממוגבלויות קשות. שהכנסותיו יוע

בקפה הבנק,  20:00בשעה  12/11/2012המזכיר הודיע כי הועדה המתמדת תתקיים ביום שני  .24

 הזמנות יועברו במייל.

את משמעות המשפט "קול אזעקה נשמע"  רני כ"ץברשותו של הנשיא הסביר האח הנכבד  .25

 בהקשר של הנקישות על דלת הלשכה.

לבדיקה בנושא הביטוח  רותי אבן צוראת בקשתה של  ריהעב יוסף לביאהאח המכובד מאוד  .26

 ז"ל, והנושא ייבדק שוב ע"י המפקח האזורי.מיכה של אחינו 

 .₪ 103.20  סבבה בין השורות, והניבה סך שלופת הצדקה ק .27

וסי י האח המכובד ,ירי רהבהאח המכובד מאוד סמי רפאלי האח המכובד ביותר  :תנצלוה .28

 .משה מצליח ואילן פייגנבאוםשגיא מטס, והאחים  מאיר שריקי , האח הנכבדברמק

 .אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניהל .29
 
 
 

 ליאב מנחם    איתן ישראלי
 נשיא     מזכיר 

 


