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 אחווה  שוויון  חופש
 

 864מס'  שנתית פרוטוקול מאסיפה

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

 .(02/12/2012) גתשע" כסלוב חי" ראשוןביום 
 
 13-ומאחי הלשכה,  20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

האח (, 28)לבנון מיקי לבנהיים אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח המכובד מאד 

( 56)יעקב כספי  מנחם רוטשטייןהאח המכובד  ,(44)הר הכרמל  שלמה יעקב רפפורטהנכבד 

 (. 61 נעמן) סלמאן וסףי נכבדהאח הו

את הנשיאים  למדינת ישראל, נושאי המשרה של הלשכה הגדולהאת  דם בברכהינשיא קה .2
 ואת אחי לשכתנו. חים מבקריםאהמכהנים של לשכות אחיות, 

הסביר לנוכחים כי זו אסיפה מיוחדת אותה עושה כל נשיא רק  ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .3
פעם אחת, בה נבחר מחליפו בתפקיד, כמו כן הוסיף כי בעקבות אישור שהתקבל מהמזכיר 

 .יצחק לוימועמד הגדול התווסף סעיף להזמנה לפיו נצביע על ה

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

 פה אחד.  ואשר אושר 04/11/2012מתאריך  683הקודמת, מס'  ההאסיפמפרוטוקול הקרא את 

 .הנשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים .5

 בחירות
נשיא למשרת עזי דגן דה המתמדת המליץ הנשיא על האח ל פי סדר היום והמלצת הוועע .6

והאח המכובד  איתן ישראליההצעה נתמכה ע"י האח הנכבד  .2013-2014הלשכה לשנים 
 וזו אושרה פה אחד.הנשיא העמיד את ההצעה להצבעה  .יוסף לביאמאוד 

 על בחירתו ואיחל לו הצלחה בתפקיד.עזי דגן הנשיא הודיע לאח  .7

 .אימון שנתנו בואחי הלשכה על הנשיא ולל הודהעזי דגן האח  .8

בפקודת הנשיא, כיבדו האחים את הנשיא הנבחר בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  .9
 הטקסים.

לתפקיד מפקח ראשון, הצעתו נתמכה ע"י האח אילן פייגנבאום הנשיא המליץ על האח  .11
 בעה. ואושרה פה אחד בהצמאור מנחם והאח המכובד מאוד  איתן ישראליהנכבד 

 על בחירתו ואיחל לו הצלחה בתפקיד.אילן פייגנבאום הנשיא הודיע לאח  .11

איתן לתפקיד מפקח שני, הצעתו נתמכה ע"י האח הנכבד ארנון מונין הנשיא המליץ על האח  .12
 ואושרה פה אחד בהצבעה. מאור מנחם והאח המכובד מאוד  ישראלי

 חה בתפקיד.על בחירתו ואיחל לו הצלארנון מונין הנשיא הודיע לאח  .13

יתר נושאי המשרה וחברי הועדות נבחרו כקבוצה אחת, בהתאם להמלצת הוועדה המתמדת.  .14
 )רשימה מליאה מצורפת(.

בהתאם להחלטת הנשיא לא בוצעו בחירות לועדות הלשכה, ואלה ימונו לאחר קידושי הנשיא  .15
 הנבחר.

 בחירותסיום ה
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רב שפורסם לפני העבודה, נערכה בהמשך לאישור המזכיר הגדול, ובהתאם לשינוי בהזמנת הע .16

, תושב מגדים, נשוי 43המתדפק על דלתנו. המועמד עצמאי בן  יצחק לויהצבעה על החילוני 
 רני כ"ץואב לשלושה ילדים ועוסק בתחום מאפה בריאות. אשר הומלץ ע"י האח הנכבד 

 . 29/11/2012ואושר ע"י המזכיר הגדול בתאריך  ליאב מנחםונתמך ע"י הנישא הנכבד 

ההצבעה אושרה פה אחד והנשיא הורה למזכיר להודיע למועמד על תאריך קידושיו לאחר  .17
 ישיבת הועדה המתמדת.

למה נחוצים הרצאה בנושא " איתן ישראלילבקשת הנשיא, קרא המזכיר, האח הנכבד  .18
 ואושרה לקריאה בלשכה. משה אקסלרוד", ההרצאה שנכתבה ע"י האח הנכבד טקסים?

 על קריאת ההרצאה. איתן ישראליבד הנשיא הודה לאח הנכ .19

את הדרך הנכונה בה צריך השומר לבדוק אם  רני כ"ץלבקשת הנשיא הסביר האח הנכבד  .21
 הלשכה נעולה בדרגה הראשונה.

 הנשיא נשא את דברו : .21

עדכן בנושא התקדמות הליכי הבניה של ההיכל החדש. מצפים להיתר בניה בקרוב,   .21.1
מהם ייבחר אחד לביצוע העבודה ובמקביל מנסים להאריך את  נפגשו ם קבלנים

 המועד שנקבע לסיום הבניה.

התברר כי עקב דרישות בניה של העירייה, חסר יהיה כסף לסיום הבניה. הוקמה ועדת  .21.2
 לנסות ולגייס כספים. יצחק זינותרומות בראשות האח המכובד ביותר 

ר שכתב, אשר משם לקח קטע על הספ דני דורוןהנשיא הודה לאח המכובד מאוד  .21.3
 קריאה לאחים ולרעיות באסיפת חג הרעיה והפרח של הלשכה.

 הנשיא איחל לנוכחים חג חנוכה שמח, חג מולד שמח ושנה אזרחית חדשה טובה. .21.4

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד הנשיא  .22
בירך בשם הנשיא  אלי מזרחי מאודד . האח המכובהחופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

. הוא בירך נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ו, נדים מנצורהגדול, האח המכובד ביותר 
את ו נשיא הנבחר, צוות נושאי המשרהאת הו, מרצהאת נשיא הלשכה על העבודה, את ה

 המנגן.

 ור מנחםמאהנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  .23
איחל הצלחה לנשיא הנבחר, והציע את עזרתו בכל עת. הוא הזכיר לכל הנשיאים כי ביום 

 מתקיימות בחירות בלשכה הגדולה וביקש מכל הנשיאים להצביע. 04/12/2012שלישי 

 .נשיא קם בפעם השלישית לאותה מטרהה .24

, הר 37געתון , 36כו ע, 30גזית , 28, לבנון 9 גנוסר, 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .25

, 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 78, מונטפיורי 73, נור 61נעמן , 56, יעקב כספי 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג  82לשכת המחקר גוויל 

עדכן את הנוכחים כי באתר הלשכה התווסף קישור ללוח איתן ישראלי המזכיר, האח הנכבד  .26
 בחיפה.העבודות של הלשכות בהיכל 

 .₪ 109.40  סבבה בין השורות, והניבה סך שלופת הצדקה ק .27

 ,אייבי מאירהאח המכובד מאוד  יצחק זינו וסמי רפאליביותר  יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .28
 .נולדי גרינברג ומשה מצליח: והאחים שמואל גבאי ואורי ישראלי יםהנכבד יםהאח

 .ובהרמוניה אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווהל .29
 
 
 
 

 ליאב מנחם    איתן ישראלי
 נשיא     מזכיר 
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 2014-2013נושאי המשרה שנבחרו לשנים 
 
 
 

 עזי דגן האח  נשיא הלשכה:

 ליאב מנחם האח הנכבד  נשיא שקדם:

 רוברטו די קפואה האח המכובד מאוד משנה לנשיא:

 יוסף ברמק האח המכובד סגן נשיא:

 אילן פייגנבאום האח  :מפקח ראשון

 ארנון מונין האח מפקח שני:

 איתן ישראלי האח הנכבד מזכיר:

 שגיא מטס האח גזבר:

 משה מצליח האח  גבאי צדקה:

 מאור מנחם האח המכובד מאוד מכהן:

 יוסף לביא האח המכובד מאוד  מנצח על הטקסים:

 גיל אורן האח  מדריך ראשון:

 קופבל קלימנ האח מדריך שני:

 עמית רוזנטל האח  שומר:

 רני כ"ץ האח הנכבד  שוער:

 שמואל גבאי האח הנכבד  נושא ספרי הקודש

 אבי לוי האח הנכבד  נושא השלח

 אסף לוין האח  מנגן:

 נולדי גרינברג האח אדריכל: 

 יעקב נחמן האח  מארח

 חיים שקולניק האח מארח
 

 


