
 

 

 

 19 'מס מנורהלשכת 
 

 2 מתוך 1דף   688פרוטוקול אסיפה 
 

 אחווה  שוויון  חופש
 

 866מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(21/04/2013) גתשע" רייאב א"י ראשוןביום 

 

אחים  11-ו מאחי הלשכה, 17בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

ויסאם רמדאן , (1)ראובן מאיר שריקי  יםהנכבד יםמבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האח

שלמה יעקב האח הנכבד  ,(28 לבנון)לבנהיים  ימיק האח המכובד מאוד (,16)אליהו הנביא 

דוד כבד נ( והאח ה56)יעקב כספי  מנחם רוטשטייןהאח המכובד  (,44 הר הכרמל) רפפורט

  .(80 עלי ויס) יקטרסל

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

 סמי רפאלי.של הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר 

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,איתן ישראלי בדוכמה , האחהמזכיר לבקשת הנשיא, קרא .3

 אושר פה אחד. אשר 03/03/2013מתאריך  687מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

את המפקח סמי רפאלי הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר את  דם בברכהיהנשיא ק .4

, נושאי המשרה של הלשכה הגדולהכל יתר את  יוסי חסקי,האזורי, האח המכובד מאוד 

 ואת אחי לשכתנו. חים המבקריםאה, ים מכהנים של לשכות אחיותנשיא

, שלח מהמזרח החלמה לרגל אירועים משפחתיים משמחים נשיא בירך את אחי הלשכהה .5

 רוברטו , רעייתו של אחינוקפואה-לאה די ולרעיותיוסי ברמק אח המכובד שלמה ומהירה ל

האח המכובד  ,זכיר הלשכהלמ ההוסיף ברכהנשיא  .ארנוןרעייתו של אחינו  רבקה מוניןו

 .למשרת מדריך ראשון גדול על קבלת המינוי איתן ישראלי

אל המזרח והנשיא עומר הירשל י הוראת הנשיא, הביא המנצח על הטקסים את האח לפ .6

 העניק לו תעודה של רב בונה מטעם הלשכה הגדולה ומינה אותו למשרת שומר הלשכה.

אל המזרח והנשיא העניק גם לו תעודה של רב אסף לוין המנצח על הטקסים הביא את האח  .7

 בונה מטעם הלשכה הגדולה.

אל בין העמודים וזה קרא את  אסף לויןום הביא המנצח על הטקסים את האח על פי סדר הי .8

 .בנושא "מדוע אני בונה חופשי"עבודת הבניין שהכין 

 .ושיבח את עבודת הבניין אסף לויןהנשיא הודה לאח  .9

אל בין העמודים, אשר  אבי לויבפקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האח הנכבד  .11

 ת.ל  ה  א ספר ק  העביר את הרצאתו בנוש

 הרצאתו המאלפת.על אבי לוי אח הנכבד הנשיא הודה ל .11

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .12



 2 מתוך 2דף   688פרוטוקול אסיפה 
 

הנשיא סיפר כי עבודת הלשכה אמורה הייתה להתקיים בערב יום הזיכרון לשואה  .12.1

ולגבורה, אלא שלא התקבל אישור הלשכה הגדולה לקיימה אז. אי לכך, לזכר השואה, 

 בגטו וורשה. קרא קטע מרגש על הסדר האחרון

הזכיר לכולם כי עבודתנו הקרובה תהייה כבר בעוד שבועיים, היא מתוכננת הנשיא  .12.2

 .וביקש לדייק להגיע על מנת שנוכל לסיימה בשעה סבירה להיות בדרגה שלישית

על ההכנות והתכנון של בכלל ולאח מיכה שקלים בפרט ודה לועדת האירועים הנשיא ה .12.3

 .תודה לנשיא ורעייתו על האירוחוהמזכיר הוסיף  מסיבת יום העצמאות

 להשלים את תשלום המיסים ללשכה. הנשיא הזכיר לאחים  .12.4

סוף שבוע חברתי בצימרים במושב הלשכה מתכננת בחודש אוקטובר הנשיא ציין כי  .12.5

פוריה, הכולל תכנית חברתית. חומר הועבר ע"י המזכיר ואחים התבקשו להירשם )יש 

לכל מי שנרשם להעביר תשלום בגין הוא הזכיר מי שרוצה(. למזכיר עוד עותקים ל

 האירוע, ומי שעוד לא נרשם, לסיים את הרישום והתשלום בהקדם.

הלשכה מתכננת אירוע התרמה גדול ואנו מתכננים להיפגש עם הנשיא הגדול בנושא  .12.6

 ולקבל את הגיבוי של הלשכה הגדולה וכל לשכות חיפה.

ם לעבודה הקרובה שהחזרה תתקיים ביום חמישי זכיר לכל בעלי התפקידיההנשיא  .12.7

 .וביקש מהמזכיר להוציא זימון מתאים כאן בלשכה 18:11בשעה  1251552113הבא 

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

סמי הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר . החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

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

 הקטע המרגש שקרא.נשיא על והודה ל, מרציםהוא הוסיף ברכות ל .הלשכה הגדולה

 יוסי חסקיהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד נשיא קם בפעם ה .14

כי הנשיא הגדול ביקש וציין בת ההיכל בת"א, עזיעל קבלה החלטה בועד הגדול תעדכן כי ה

לפני עבודת הלשכה  30/04/2013לפגישה בתאריך  16:15מכל הנשיאים המכהנים להגיע בשעה 

 .על העבודה הגדולה. הוא הוסיף ברכה

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .15

הר הכרמל , 37 געתון, 28לבנון , 16, אליהו הנביא 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .16

, 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס  , 78מונטפיורי , 61נעמן , 58 עלומים, 56יעקב כספי , 44

  .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג 

 שנפרד מהאחים עקב יציאתו לחו"ל. מקס גלובוצ'נסקיהמזכיר קרא מכתב שנשלח ע"י האח  .17

 ₪. 125.11 סבבה בין השורות, והניבה סך שלופת הצדקה ק .18

קפואה, אורי -רוברטו דימאוד  יםהמכובד יםהאחיצחק זינו האח המכובד ביותר  :תנצלוה .11

 .ארנון מונין ואילן פייגנבאום יםוהאח יוסי ברמק האח המכובד, כ"ץ ומאור מנחם

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .21

 

 

 עזי דגן  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


