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 2 מתוך 1דף   686ה פרוטוקול אסיפ
 

 אחווה  שוויון  חופש
 

 868מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(03/02/2013) גתשע" טשבב ג"כ ראשוןביום 

 

 רהעשו מאחי הלשכה, 20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1
האח המכובד ( 1)ראובן מאיר שריקי אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח הנכבד 

( והאח 56)יעקב כספי  מנחם רוטשטייןהאח המכובד , (28 לבנון)לבנהיים  ימיק מאוד
 .(80)עלי ויס יצחק זינו המכובד ביותר 

של  ברלשע לבקשת הנשיא, הוכנסה משלחת הלשכה הגדולה בראשותו של הנשיא הגדול .2
 . יצחק זינו, האח המכובד ביותר הלשכה הגדולה למדינת ישראל

ובעודו עומד קרא  את הזמנת הערב ,איתן ישראלי הנכבד , האחהמזכיר לבקשת הנשיא, קרא .3
הפרוטוקול אושר פה  10/01/2013מתאריך  685מספר  ת קידושי הנשיאאת פרוטוקול אסיפ

 אחד.

של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח בר, לשעהנשיא הגדול את  דם בברכהיהנשיא ק .4
ים מכהנים , נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולהכל יתר , את יצחק זינוהמכובד ביותר 

 ואת אחי לשכתנו. חים המבקריםא, של לשכות אחיות

ים שלא מונו למשרותיהם באסיפת א, הביא המנצח על הטקסים את האחילפי הוראת הנש .5
אסף לוין למשרת מפקח ראשון, האח אילן פייגנבאום ם: האח קידושי הנשיא, ומינה אות

יעקב נחמן וחיים שקולניק למשרת אדריכל והאחים נולדי גרינברג למשרת מנגן, האח 
 למשרות מאחרים.

עקב דחיית נושא מינוי ועדות הלשכה מהאסיפה השנתית, הציג הנשיא את הצעתו למינוי  .6
איחל הצלחה לחברי  אושרה פה אחד. הנשיא חברים בועדות הלשכה. נערכה הצבעה וההצעה

 הנחה את המזכיר לעדכן את תוכן ההזמנות לעבודה על פי ההחלטה שהתקבלה.ו הועדות

 שהוכן לטקס קידושיו.יצחק לוי קול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס המועמד  .7

 ,כמדריך שניפבל קלימנקו של האח  םערך את טקס הקידושין בסיוע עזי דגןהנשיא הנכבד  .8
אבי  יםהנכבד יםהאחקפואה -רוברטו דיהאח המכובד מאוד יצחק זינו, האח המכובד ביותר 

 .אסף לוין והמנגן, האח נולדי גרינברגהאח  ואיתן ישראלי לוי

בסיום הטקס קיבלו הנוכחים את האח החדש בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  .9
 הטקסים.

 ותק של מזמור הפתיחה והנעילה. הגיש לאח החדש, ע מאור מנחםהאח המכובד מאוד  .11

יצחק זינו הנשיא הודה לנושאי המשרה ונותני הלקחים בעבודה, הודה לאח המכובד ביותר  .11
יוסף שהגיעו לחזרה וסייעו בהכנות לעבודה, לאח במכובד  יוסף לביאולאח המכובד מאוד 

על  פבל קלימנקושקיבל על עצמו ברגע האחרון את משרת השומר, למדריך השני  חסקי
מזכיר, האח הנכבד איתן ישראלי על תיאום החזרות לו אסף לויןלמנגן,  ,עבודתו הנפלאה

 ועזרתו בהצלחת הערב.

והוסיף ברכה מיוחדת  .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .12
 של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל. 33-על קבלת הדרגה ה יצחק זינולאח המכובד ביותר 

,לאח המכובד מאוד  רבקה מונין וענת אורןא שלח ברכת החלמה שלמה ומהירה לרעיות הנשי .13
היה אמור להיות נוכח בעבודה אבל אשר ניסים אושאדי האח הנכבד  ברך אתעוד ו בני צפריר

  נבצר ממנו להגיע
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את תכנית העבודה המוצעת לשנה  איתן ישראליהנכבד לבקשת הנשיא, הציג המזכיר, האח  .14
יועבר ע"י יו"ר ועדת  אירועים חברתייםה כאשר נושא ינת עבודות הלשכה,הבאה, מבח

 המזכיר הכין עותק מההצעה לכל האחים. .האירועים בהמשך

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .15
בקפה  20:00בשעה  10/02/2013הנשיא עדכן כי הועדה המתמדת תפגש ביום ראשון  .15.1

 הבנק.

בדרגה שלישית.  16תתקיים עבודה של לשכת אליהו הנביא מס'  28/02/2013בתאריך  .15.2
יחד במקס גלובוצ'נסקי לקדם את אחינו מהלשכה הגדולה אנחנו קיבלנו אישור חריג 

עם המועמד של אליהו הנביא למרות שזו אינה עבודה משותפת, אנו ניקח חלק גדול 
 .מקסד את אחינו במתן הלקחים והמשרות בעבודה זו ואני מבקש מכולם להגיע ולכב

נחגוג את חג הפורים באולם "פנינת הכרמל"  28/02/2013הנשיא עדכן כי ביום חמישי  .15.3
ניתן  .21:00בשעה  16והזמין את כולם להגיע אחרי העבודה של לשכת אליהו הנביא 

 ורצוי להזמין אורחים.

בהמשך לפנייה שלנו, העבירה ועדת הצדקה של השלכה הנשיא עדכן את הנוכחים כי  .15.4
 .ז"ל מיכהאלמנתו של אחינו  רותי אבן צורלגב' ₪  3,500הגדולה סכום של 

הנשיא הודיע כי במסגר תכנית העבודה הוא מתכנן להפיק אירוע התרמה גדול, וימנה  .15.5
 .ליו"ר האירוע בשיתוף ועדת האירועיםשגיא מטס את האח 

, 18ד גיל הנשיא ציין כי קיבל פניה מ"אחוזת ילדים", המטפלים בילדים בסיכון, ע .15.6
שהוצאו מהבית בצו בית משפט, וחושב לארגן להם ערב מיוחד בו יוגשו מאפים  שיקנו 

 ממגמת קונדיטוריה של בית ספר בקרית חיים המטפל גם הוא בילדים בסיכון. 

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד נשיא ה .16
יצחק זינו הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

נושאי המשרה של הלשכה בשם ונדים מנצור בירך בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר 
את הנשיא על עבודתו הנפלאה, בהתייחס  הוא הוסיף ברכות לאח החדש, בירך .הגדולה

ובה, את נושאי המדריך השני על עבודתו הט את לעובדה שזו עבודתו הראשונה כנשיא,
הוא הוסיף והזמין את הנוכחים בכל הדרגות לטקס  המשרה ונותני הלקחים ואת המנגן.

 בת"א. 05/02/2013קידושי הנשיא הגדול שייערך ביום שני 

 מאור מנחםהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד נשיא קם בפעם ה .17
ככולה בקידושי הנשיא הגדול שיתקיימו שעסקה רובה  עדכן בנושאים מישיבת הועד הגדול

 , והזמין את כל האחים להצטרף.05/02/2013ביום שלישי 

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .18

יעקב , 44, הר הכרמל 28לבנון , 16, אליהו הנביא 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .19
 מלוקרנו בשוויץ 59שכת וריטס , ל80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73נור , 61נעמן , 56כספי 

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג 

 ₪. 175.00 סבבה בין השורות, והניבה סך שלופת הצדקה ק .21

, יוסף לביאאורי כ"ץ, האחים המכובדים מאוד סמי רפאלי האח המכובד ביותר  :תנצלוה .11
עומר  והאחיםהאחים הנכבדים ויסאם רמדאן ושלמה יעקב רפפורט ודני דורון,  בני צפריר

 ועמית רוזנטלשגיא מטס הירשל, 

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .22

 
 
 
 

 

 עזי דגן  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


