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 אחווה  שוויון  חופש
 

 869מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 
 .(05/05/2013) גתשע" רייאב ה"כ ראשוןביום 

 

מונה שו מאחי הלשכה, 20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

 (28 לבנון)לבנהיים  ימיק מאוד יםהמכובד יםהאחאחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, 

 .(80 עלי ויס) דוד סליקטרכבד נוהאח ה

בפקודת הנשיא, הכניס המנצח על הטקסים את משלחת נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  .2

 יצחק זינו.בראשותו של הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר 

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,ליישרא תןאי בדוכמה , האחהמזכיר הנשיא, קראבקשת ל .3

 אושר פה אחד. אשר 21/04/2013מתאריך  688מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

, את המשנה יצחק זינוהנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר את  דם בברכהיהנשיא ק .4

, נושאי המשרה של הלשכה הגדולהכל יתר , את דוד קסטל מאודהאח המכובד  לנשיא הגדול,

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

החלמה והוסיף ברכת  .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .5

, והוסיף ברכת חג פסחא שמח לאחינו קפואה ורבקה מונין-לאה דישלמה ומהירה לרעיות 

 הנוצרים.

 נושהוכ נולדי גרינברג וחיים שקולניק חברים בוניםה וקול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס .6

 .העלאתם לדרגה העילאיתלטקס 

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

 איתןהאח המכובד  , יוסף לביא ומאור מנחםקפואה-רוברטו דימאוד  יםהמכובד יםהאח

 .לוין ופבל קלימנקו סףא יםאחוה ליאב מנחםאבי לוי ו יםהנכבד יםהאח ישראלי

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

 .אסף לוין האח מנגן,לו ,הנפלאה

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .11

בקפה  20:00בשעה  12/05/2013פגש ביום ראשון יהנשיא עדכן כי הועדה המתמדת ת .11.1

 הבנק.

מתוכננת פגישה עם הנשיא הגדול לעדכן אותו לגבי מופע ההתרמה המתוכנן ולגייס את  .11.2

 .הלשכה הגדולה לסיוע בהרמת המופע כרשת ביטחון פיננסית
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 הנשיא עדכן מישיבת נשיאים מכהנים עם הנשיא הגדול בה הודיע הנשיא הגדול: .11.3

אוגוסט השנה לבנין שנמצא באזור -כי כוונתו לצאת מהבנין בת"א לקראת יולי .11.3.1

 .תעשיה חולון

הלשכה הגדולה תעביר לכל נשיא מכהן ערכת הדרכה לאחי הלשכה, וכל אח  .11.3.2

 ות.יצטרך לעמוד במסלול הדרכה על מנת להתקדם בדרג

קיים צוות עבודה לתיקון החוקה של הלשכה הגדולה ולהפוך אותה לחוקה  .11.3.3

 )אותה לא משנים, אלא במקרים מיוחדים( ותקנות המתאימות לעבודה שוטפת.

 שהגיע אחרי העדרות ארוכה. משה ברמקהנשיא בירך את אח הלשכה  .11.4

ניה קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבהנכבד נשיא ה .11

 יצחק זינוביותר ח המכובד הנשיא הגדול לשעבר, הא. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

בשמו, בשם המשנה לנשיא הגדול, , אבי ברנסבירך בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר 

הוא הוסיף ברכות  .נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ו דוד קסטלהאח המכובד מאוד 

על עבודתו  ראשוןהמדריך ה אתאת הנשיא על עבודתו הנפלאה,  בירך, יםהחדשרבי הבונים ל

 הטובה, את נושאי המשרה ונותני הלקחים ואת המנגן.

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

 בירך על העבודה והעביר את בקשת הנשיא הגדול למלא פרטים אישיים עבור הלשכה הגדולה

 ולהעביר את המיסים ללשכה הגדולה.

 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .13

הר , 38חבצלת השרון , 37געתון , 36עכו , 28לבנון , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .14

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

  .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג  קרנו בשוויץמלו 56, לשכת וריטס 80

 ₪. 115.11 , והניבה סך שלהוצבה ביציאה מן ההיכלופת הצדקה ק .15

 יםהנכבד יםהאח מנחם רוטשטיין, האח המכובד, אורי כ"ץהאח המכובד מאוד  :תנצלוה .18

 .אילן פייגנבאוםוהאח מאיר שריקי מרקו כהן וויסאם רמדאן, 

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

 

 

 

 

 עזי דגן  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


