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 אחווה  שוויון  חופש
 

 690מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 
 .(02/06/2013) גתשע" סיוןב ד"כ ראשוןביום 

 

אחים  12-ו מאחי הלשכה, 19בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

האח  ,(16 אליהו הנביא) ויסם רמדאןהאח הנכבד מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, 

(, 44)הר הכרמל שלמה יעקב רפפורט  , האח הנכבד (28 לבנון)לבנהיים  ימיק המכובד מאוד

  .(80 עלי ויס) דוד סליקטרהאח הנכבד ו( 56)יעקב כספי  מנחם רוטשטייןהאח המכובד 

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

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

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,ליישרא תןאי בדוכמה , האחהמזכיר בקשת הנשיא, קראל .3

 אחד.אושר פה  אשר 05/05/2013מתאריך  689מספר  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

המאושפז בבית  יוסי ברמקרה לאח המכובד הנשיא שלח מהמזרח ברכת החלמה שלמה ומהי .5

 .גיל אורן ולאח חולים כרמל

  .נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .6

אל  חיים שקולניק ונולדי גרינברגבפקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האחים  .7

 שראל.המזרח והנשיא העניק להם תעודת רב בונה, מטעם הלשכה הגדולה למדינת י

אל בין העמודים אשר חיים שקולניק על פי סדר היום הביא המנצח על הטקסים את האח  .8

 ."האבן במקורות השוניםהעביר את עבודת הבניין שהכין בנושא: "

 על עבודתו.חיים שקולניק הנשיא הודה לאח  .9

נולדי בפקודת הנשיא, הוציא המנצח על הטקסים את כל התלמידים בונים מההיכל, והאח  .11

 ."לוח הדרגה השנייההעביר את עבודת הבניין שהכין בנושא: " ינברגגר

על הטקסים להחזיר את למנצח והורה  על עבודתונולדי גרינברג הנשיא הודה לאח  .11

 .התלמידים בונים להיכל

אל בין העמודים  איתן ישראלילבקשת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האח המכובד  .12

 ."סיפורה של אבןמעבודה באנגלית בנושא " והוא קרא הרצאה שתורגמה

 על הרצאתו. איתן ישראליהנשיא הודה לאח המכובד  .13

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .14
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 הנשיא הזכיר לאחים להשלים את תשלום המיסים ללשכה. .14.1

חודש אוקטובר מתוכנן סוף שבוע משפחות של הלשכה בפוריה, הנשיא הזכיר בסוף  .14.2

 להשלים את התשלום ומי שעוד רוצה להצטרף, יקבל את העלון בשולחן הלבן.

לבקשת הנשיא הגדול, יש להשלים את עלון אחי המסדר, האחים מתבקשים למלא את  .14.3

 הפרטים ולהעבירם למזכיר אשר ירכז את הנושא ויוסיף תמונות.

 . 1מתוכנן טיול "סליחות" לירושלים יחד עם לשכת ראובן מס'  29/08/2013בתאריך  .14.4

באק בחיפה המבקשת -הנשיא קרא מכתב פניה מעובדת סוציאלית של בית הספר ליאו .14.5

 מתנדבים לסייע למשפחות במצוקה, המכתב יועבר גם לשאר נשיאי לשכות חיפה.

מה שמתכננת הלשכה ויתכן שעוד התקיימה שיחה עם הנשיא הגדול בנושא מופע ההתר .14.6

 השבוע תתקיים פגישה איתו על מנת לבדוק כיצד יכולה הלשכה הגדולה לסייע.

בקפה  20:00בשעה  09/06/2013פגש ביום ראשון יהנשיא עדכן כי הועדה המתמדת ת .14.7

 הבנק.

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד נשיא ה .15

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

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

את  הוא בירך .נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ו דוד קסטלהאח המכובד מאוד 

 .ואת המרצים הנשיא על עבודתו הנפלאה

 יוסי חסקיהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד קם בפעם נשיא ה .16

 עדכן מישיבת הועד הגדול:

 נושא המעבר של הלשכה הגדולה לחולון ירד מהפרק עקב בעיות כספיות. .16.1

י הלשכה "הנשיא הגדול מעודד את האחים להגיע להדרכות השונות המתקיימות ע .16.2

 הגדולה.

 מטרה. השלישית לאותהנשיא קם בפעם ה .17

הר הכרמל , 37געתון , 28לבנון , 16אליהו הנביא , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .18

לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס  , 78מונטפיורי , 61נעמן , 59 עמודי שלמה, 56יעקב כספי , 44

  .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג  מלוקרנו בשוויץ 56, לשכת וריטס 80

להב שאירח חברה לתלמידים בונים בצאתם מההיכל ולאח  ני כ"ץרהנשיא הודה לאח הנכבד  .19

 שקיבל על עצמו את תפקיד המדריך הראשון. קיסנר

 ₪.  115.11 , והניבה סך שלהוצבה ביציאה מן ההיכלופת הצדקה ק .21

סלימאן , אורי כ"ץמאוד  יםהמכובד יםהאחהאח המכובד ביותר סמי רפאלי,  :תנצלוה .11

 מאיר שריקיהאח הנכבד  ,יוסי ברמק האח המכובד, ים שקליםוניס בני צפרירסאלם, 

 .ופבל קלימנקו גיל אורן יםוהאח

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

 

 

 עזי דגן  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


