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 אחווה  שוויון  חופש
 693מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ

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

 .(06/10/2013) דתשע" חשוןב ב' ראשוןביום 
 

 השישמאחי הלשכה, ו 18בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

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

 (.28)לבנון מיקי לבנהיים האח המכובד מאוד ו

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,שראליי תןאי בדוכמה , האחהמזכיר בקשת הנשיא, קראל .2

 ר פה אחד.אוש אשר 01/09/2013מתאריך  692מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

נושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, בראשות המפקח את  דם בברכהיהנשיא ק .3

 חים מבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיותנשיא, יוסי חסקי מאודהאח המכובד  ,האזורי

 ואת אחי לשכתנו.

שלח איחולי החלמה ו נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .4

 .המאושפז בביה"ח בנהריהיצחק זינו המכובד ביותר  הירה לאחשלמה ומ

 ."הרמב"ם"בנושא  ןעבודת בניין שהכיעומר הירשל  קרא האחהיום על פי סדר  .5

 .ועל הרצאתעומר הירשל לאח הודה  הנשיא  .6

אשר הוכן לטקס העברתו לדרגת  יצחק לויקול אזעקה נשמע ואל ההיכל הוכנס התלמיד בונה  .7

 חבר בונה.

 גיל אורןערך את טקס ההעברה באופן המקובל בסיועם של האח  עזי דגןהנכבד הנשיא  .8

 עומר הירשל.והאח  אבי לוי וליאב מנחםהאחים הנכבדים  ,כמדריך ראשון

בסיום הטקס קיבלו הנוכחים את החבר בונה החדש בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  .9

 הטקסים.

 גיל אורן ועומר הירשל.וחד לאחים לכל האחים שנטלו חלק בטקס, במיהנשיא הודה  .11

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .11

את הרמת הכוסית לראש השנה, ליו"ר ועדת האירועים, שארגנו הנשיא הודה לאחים  .11.1

 שארגן את ההרצאה. יצחק לויולאח  מיכה שקליםהאח 

בקפה  20:00בשעה  10/10/2013 חמישיפגש ביום יהנשיא עדכן כי הועדה המתמדת ת .11.2

 הבנק.

באודיטוריום  20/11/2013יתקיים בתאריך  עדכן כי אירוע ההתרמה המתוכנן הנשיא .11.3

יימכרו כרטיסים משני סוגים, לאולם  .ננסי ברנדס והסופרנוסבחיפה ויכלול מופע של 

 .וליציע, כאשר על הכרטיסים לא יירשמו מחירים
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מתקיים אירוע חברתי של  25/10/2013-הנשיא הזכיר לנוכחים כי בסוף השבוע של ה .11.4

 בדק שוב את רשימת האחים שיגיעו. רני כ"ץוהאח הנכבד  הלשכה בצימרים בפוריה.

הנשיא עדכן את האחים כי עבודתנו הבאה תהייה עבודה משותפת עם לשכת אליהו  .11.5

 חילונים ללשכת אליהו הנביא.שני , ובה נקדש 16הנביא 

ם טיול לנחל הבניאס עם לשכת ראובן יתקיי 12/10/2013הנשיא עדכן כי בשבת הקרובה  .11.6

 והיכל פיניציה והעביר פרטים לגבי המסלול.

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד נשיא ה .12

  יוסי חסקיהאח המכובד מאוד  פקח האזורי,מה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

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

 .בירך את החבר בונה החדשו, מרציםהוא הוסיף ברכות ל .הגדולה

 לאותה מטרה.והשלישית השנייה נשיא קם בפעם ה .13

לשכת   ,56יעקב כספי , 28לבנון , 16אליהו הנביא , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .14

ממזרח  700ולשכת לסינג  מלוקרנו שוויץ 56ס , וריט83, הודיני 80הנשיאים ע"ש עלי וייס 

 .מינכן

שנה למלחמת יום הכיפורים קרא הנשיא את שירו של יורם טהר לב "היה לי חבר,  40במלאת  .15

 היה לי אח".

עדכן את הנוכחים כי נחתם חוזה עם הקבלן לבניית ההיכל החדש  ליאב מנחםהאח הנכבד  .16

 והעבודות אמורות להתחיל בשבוע הבא.

סיפר כי קיבל את כל חומר המזכירות ההיסטורי של לשכת מנורה  אבי לויבד האח הנכ .17

 למשמרת. רני כ"ץז"ל והעבירו לאח הנכבד גבי קדוש ממשפחתו את האח המכובד מאוד 

שהסכים לקבל על עצמו  ליאב מנחםהודה לאח הנכבד  מיקי לבנהייםהאח המכובד מאוד  .18

 באה.בתקופת הכהונה ה 28לשמש כנשיא בלשכת לבנון 

  ₪ xx.yy , והניבה סך שלהוצבה ביציאה מן ההיכלופת הצדקה ק .19

, אורי כ"ץיוסף לביא, מאוד  יםהמכובד יםהאחיצחק זינו, האח המכובד ביותר  :תנצלוה .21

 .מאיר שריקי ודוד סליקטרים הנכבד יםהאחומנחם רוטשטיין האח המכובד 

 

 

 

 

 

 עזי דגן  יתן ישראליא
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


