
 

 

 

 19 'מס מנורהלשכת 
 

 2 מתוך 1דף   687פרוטוקול אסיפה 
 

 אחווה  שוויון  חופש
 

 867מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(03/03/2013) גתשע" אדרב א"כ ראשוןביום 

 

אחים  19-ו מאחי הלשכה, 20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

 יםהמכובד יםהאח( 1)ראובן מאיר שריקי מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח הנכבד 

)יעקב  מנחם רוטשטייןהאח המכובד  (,30)גזית ירון צאלים  ,(28 לבנון)לבנהיים  ימיק מאוד

 .(61 נעמן) יוסף סלמאןכבד נ( והאח ה56כספי 

ובעודו  את הזמנת הערב ,לויאבי  הנכבד , האחהמזכירממלא מקום  לבקשת הנשיא, קרא .2

אושר פה  אשר 03/02/2013מתאריך  686מספר  הקודמת האסיפהעומד קרא את פרוטוקול 

 אחד.

כל יתר , את דוד קסטל מאודנשיא הגדול האח המכובד משנה להאת  דם בברכהיהנשיא ק .3

ואת  חים המבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולה

 חי לשכתנו.א

אל המזרח והנשיא מינה  שגיא מטס א, הביא המנצח על הטקסים את האחילפי הוראת הנש .4

 .גזבר הלשכהלמשרת אותו 

והוסיף ברכות למפקח  .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .5

 על קבלת המינוי.יוסי חסקי האזורי החדש האח המכובד מאוד 

לטקס  נושהוכ עומר הירשל ואסף לוין חברים בוניםה ולשכה הוכנסקול אזעקה נשמע ואל ה .6

 .העלאתם לדרגה העילאית

, ראשוןכמדריך  גיל אורןשל האח  םבסיוע ההעלאהערך את טקס  עזי דגןהנשיא הנכבד  .7

 האח הנכבד , יוסף לביא ומאור מנחםקפואה-רוברטו דידני דורון, מאוד  יםהמכובד יםהאח

 .יוסי גולומב הנכבד המנגן, האחממלא מקום וגנבאום אילן פייהאח  ליאב מנחם

בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח  יםהחדש רבי הבוניםבסיום הטקס קיבלו הנוכחים את  .8

 על הטקסים.

על עבודתו  גיל אורן ראשוןלמדריך ה ,הנשיא הודה לנושאי המשרה ונותני הלקחים בעבודה .9

 .גולומביוסי  האח הנכבד מנגן,ממלא מקום הלו ,הנפלאה

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .11

בקפה  20:00בשעה  10/03/2013הנשיא עדכן כי הועדה המתמדת תפגש ביום ראשון  .11.1

 הבנק.



 2 מתוך 2דף    687סיפה פרוטוקול א
 

עוגות ממגמת קונדיטוריה בבי"ס בקרית חיים, לטובת תרומה  30-הלשכה רכשה כ .11.2

 לאירוע של "אחוזת ילדים". התקבל מכתב תודה.

 16עבודה של לשכת אליהו הנביא מס'  התקיימה 28/02/2013בתאריך הנשיא עדכן כי  .11.3

מקס את אחינו וקידמנו מהלשכה הגדולה בדרגה שלישית. אנחנו קיבלנו אישור חריג 

 .גלובוצ'נסקי

מתוכנן טיול מכוניות משותף של הלשכה עם  16/03/2013הנשיא עדכן כי בתאריך  .11.4

עמוד בהדרכת האח והיכל פיניציה לנחל  80, עלי ויס 56, יעקב כספי 1לשכות ראובן 

 אלי זוננשיין.הנכבד 

על ארגון מסיבת מיכה שקלים הודה לועדת האירועים בראשותו של האח הנשיא  .11.5

וציין כי מתוכננת  .באולם "פנינת הכרמל" 28/02/2013 האחרון ביום חמישיפורים 

 .15/04/2013מסיבת יום העצמאות בתאריך 

מהאחים דבר מה לטובת הבניה  קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאחהנכבד נשיא ה .11

 דוד קסטל מאודנשיא הגדול, האח המכובד משנה לה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

נושאי המשרה של הלשכה בשם ו אבי ברנסבירך בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר 

 אתאת הנשיא על עבודתו הנפלאה,  , בירךיםהחדשרבי הבונים הוא הוסיף ברכות ל .הגדולה

 על עבודתו הטובה, את נושאי המשרה ונותני הלקחים ואת המנגן. ראשוןהמדריך ה

 יוסי חסקיהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד נשיא קם בפעם ה .12

 .בירך על העבודה

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .13

, עכו 31, גליל 30גזית  ,28לבנון , 16, אליהו הנביא 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .14

 , 78מונטפיורי , 61נעמן , 59עמודי שלמה , 56יעקב כספי , 44הר הכרמל , 38, חבצלת השרון 36

ולשכת לסינג  מלוקרנו בשוויץ 59לשכת וריטס , 82גוויל , 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס 

  .ממזרח מינכן 700

 ₪. xxx.yy סבבה בין השורות, והניבה סך שלופת הצדקה ק .15

ניסים האח המכובד מאוד  יצחק זינו וסמי רפאליביותר  יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .18

 .פבל קלימנקווהאח איתן ישראלי  האח המכובד, שקלים

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .17

 

 

 

 

 עזי דגן  איתן ישראלי

 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה
 


