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 אחווה  שוויון  חופש
 691מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ

 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה
 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 

 .(07/07/2013) גתשע" תמוזב ט"כ ראשוןביום 
 

 אחים 15-מאחי הלשכה, ו 20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

(, האח 16אליהו הנביא )ויסאם רמדאן  האח הנכבד מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים,

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

 (.80)עלי ויס דוד סליקטר ( והאח הנכבד 56)יעקב כספי מנחם רוטשטיין האח המכובד 

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

 .יצחק זינובראשותו של הנשיא הגדול לשעבר, האח המכובד ביותר 

ובעודו  את הזמנת הערב ,יול יבא כבדנה , האחהמזכירממלא מקום  בקשת הנשיא, קראל .3

פה אושר  אשר 02/06/2013מתאריך  690מספר  הקודמת האסיפהעומד קרא את פרוטוקול 

 אחד.

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

את המפקח האזורי, האח המכובד מאוד יוסי , דוד קסטל מאודהאח המכובד  לנשיא הגדול,

, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולהכל יתר את חסקי ו

 לשכתנו. ואת אחי חים המבקריםא

והוסיף ברה מיוחדת לאח  נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .5

 , ועודד את האחים לגשת ולבקרו.92-ליום הולדתו ה יעקב גולנדסקיהנכבד 

 על פי סדר היום ביקש הנשיא לאשרר את חודש אוגוסט כפגרה. הבקשה אושרה פה אחד.  .6

לדרגה  והעלאתלטקס  ןשהוכ יעקב נחמן החבר בונהקול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס  .7

 .העילאית

, ראשוןכמדריך  גיל אורןשל האח  םבסיוע ההעלאהערך את טקס  עזי דגןהנשיא הנכבד  .8

אבי  יםהנכבד יםהאח , יוסף לביא ומאור מנחםקפואה-רוברטו דימאוד  יםהמכובד יםהאח

 .עומר הירשללוין ו סףא יםאחוה ליאב מנחםלוי ו

החדש בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  הרב הבונקס קיבלו הנוכחים את בסיום הט .9

 הטקסים.

על עבודתו  גיל אורן ראשוןלמדריך ה ,הנשיא הודה לנושאי המשרה ונותני הלקחים בעבודה .11

 .אסף לויןהאח  מנגן,לו ,הנפלאה

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .11

בקפה  20:00בשעה  11/08/2013פגש ביום ראשון יהנשיא עדכן כי הועדה המתמדת ת .11.1

 .זאת משום שבחודש אוגוסט לא תתקיים עבודת הלשכה הבנק
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וציין כי עלויות  הנשיא עדכן את האחים מישיבת הנהלת ההיכל בנושא שיפוץ העזרה .11.2

 .השיפוץ יהיו מכספי ההיכל

הנשיא עדכן כי הלשכה הגדולה הסכימה לתת גיבוי פיננסי להפקת אירוע ההתרמה  .11.3

 המתוכנן.

 .לת אוגוסט מתוכנן טיול לירושלים בו נבקר בתערוכת הורדוס במוזיאון ישראלבתחי .11.4

 בסוף אוגוסט מתוכנן טיול סליחות לירושלים. .11.5

, תתקיים הרצאה במסגרת הרמת הכוסית לשנה החדשה באולמי  9.9 -ביום שני, ה .11.6

 עם הרעיות.פנינת הכרמל 

ר מה לטובת הבניה קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבהנכבד נשיא ה .12

  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,  החדש, בירך הונרב הבל

 הטובה, את נושאי המשרה ונותני הלקחים ואת המנגן.

 יוסי חסקיהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד נשיא קם בפעם ה .13

 הודיע כי אין הודעות מהועד הגדול.בירך על העבודה ו

 שית לאותה מטרה.השלינשיא קם בפעם ה .14

, 73 נור, 56יעקב כספי , 44, הר הכרמל 28לבנון , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .15

 מלוקרנו בשוויץ 56, לשכת וריטס 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס  , 78מונטפיורי , 83הודיני 

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג 

  ₪  115.11 ל, והניבה סך שהוצבה ביציאה מן ההיכלופת הצדקה ק .16

 יםהאח, סולימן סאלם וניסים שקלים אורי כ"ץמאוד  יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .11

יצחק לוי, פבל  יםוהאח מאיר שריקיהאח הנכבד  ,איתן ישראלייוסף ברמק ו יםהמכובד

 .חיים שקולניקקלימנקו ו

 אחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה.ל .18

 

 

 

 עזי דגן  אלייתן ישרא
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


