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 אחווה  שוויון  חופש
 694מס'  משותפתה פרוטוקול מאסיפ

 (727)אסיפה מס'  16עם לשכת אליהו הנביא 

 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 

 .(03/11/2013) דתשע" חשוןב 'ל ראשוןביום 
 

מאחי  11מאחי הלשכה,  22בנוכחות  בטכס המקובל.פתח את הלשכה  עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

מאיר  האח הנכבד מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, אחים 14-ו 16לשכת אליהו הנביא 

מנחם רוטשטיין , האח המכובד (37 געתון) אדמון עוזרהאח המכובד מאוד  ,(1 ראובן) שריקי

 (.80)עלי ויס דוד סליקטר ( והאח הנכבד 56)יעקב כספי 

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

 .נדים מנצורהאח המכובד ביותר  שקדםישראל בראשותו של הנשיא הגדול 

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

 אושר פה אחד. אשר 06/10/2013מתאריך  693מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

את  נדים מנצור,האח המכובד ביותר  שקדם,הנשיא הגדול את  דם בברכהיהנשיא ק .4

את המשנה  יצחק זינו וסמי רפאלי,הנשיאים הגדולים לשעבר, האחים המכובדים ביותר 

 יםהמכובד יםהאח ,םהאזורי יםהמפקח, את דוד קסטללנשיא הגדול, האח המכובד מאוד 

ים נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל,  את ,ודוד מנור יוסי חסקי מאוד

 נו.יתוואת אחי לשכ חים מבקריםא, מכהנים של לשכות אחיות

, הוסיף ברכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים 19מנורה  תנשיא בירך את אחי לשכה .5

שלמה שזכה במדליית זהב בתחרות חתירה ושלח ברכת החלמה  יעקב נחמןמיוחד לאח 

 .מאור מנחםומהירה לאח המכובד מאוד 

 :הנשיא נשא את דברו .6

. 20/11/2013עדכן את הנוכחים בדבר ערב הגאלה המתוכנן להתקיים בתאריך הנשיא   .6.1

הוא קרא לכל אח לרכוש כרטיסים עבורו ועבור זוג חברים אחד, וכבר תהייה נוכחות 

 מכובדת באולם.

 20:00בשעה  10/11/2013ביום ראשון תתקיים  19הועדה המתמדת של לשכת מנורה  .6.2

 בקפה הבנק.

 נשיא הודה לועדת האירועים על ארגון סוף השבוע החברתי בפוריה.ה .6.3

תיערך אסיפה חגיגית של הלשכה  05/11/2013הנשיא  ציין כי ביום שלישי הקרוב  .6.4

 שנה להיווסדה, וקרא לכל האחים להשתתף בה. 60הגדולה לציון 

ויסאם ל הטקסים את נשיא לשכת אליהו הנביא, האח הנכבד בפקודת הנשיא הביא המנצח ע .7

 העביר לו את המקבת להמשך ניהול העבודה.הנשיא ואל המזרח  רמדאן

את הנשיא הגדול שקדם, האח המכובד ביותר  דם בברכהיקויסאם רמדאן הנשיא הנכבד  .8

י יצחק זינו וסמאת הנשיאים הגדולים לשעבר, האחים המכובדים ביותר  נדים מנצור,

, את המפקחים האזורים, דוד קסטלאת המשנה לנשיא הגדול, האח המכובד מאוד  רפאלי,
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נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  , אתיוסי חסקי ודוד מנורהאחים המכובדים מאוד 

 נו.יתוואת אחי לשכ חים מבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיותנשיאלמדינת ישראל, 

פרוטוקול את  ,ניסים ויסברג המכובד , האחהנביא לשכת אליהו מזכיר בקשת הנשיא, קראל .9

 אשר אושר פה אחד. 25/09/2013מתאריך  726האסיפה הקודמת מספר 

ושלח ברכת  לרגל אירועים משפחתיים משמחים 16אליהו הנביא  תנשיא בירך את אחי לשכה .11

 .עובד מתוקיולאח המכובד בני צפריר החלמה שלמה ומהירה לאח המכובד מאוד 

 נואשר הוכ וגרגורי תרוסובירדן מזרחי  המועמדים וקול אזעקה נשמע ואל ההיכל הוכנס .11

 .קידושיהםלטקס 

פבל  יםבאופן המקובל בסיועם של האח קידושיןערך את טקס ה ויסאם רמדאןהנשיא הנכבד  .12

, האח המכובד יצחק זינוהאח המכובד ביותר  ,וראשון שני כיםכמדרי וגיל אורן קלימנקו

אבי לוי וליאב מרקו כהן,  האחים הנכבדיםואיתן ישראלי המכובד האח לביא  יוסף מאוד

 מנחם.

בתרועה המסורתית לפי קצב המנצח על  אחים החדשיםבסיום הטקס קיבלו הנוכחים את ה .13

 הטקסים.

 לבקשת הנשיא השמיע המנגן אתנחתא מוסיקלית. .14

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .15

 .פבל קלימנקו ס, במיוחד לאחלכל האחים שנטלו חלק בטקהנשיא הודה  .15.1

 הנשיא הביע תמיכה במופע ההתרמה של לשכות חיפה וקרא לכל האחים לסייע. .15.2

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד נשיא ה .16

נדים , האח המכובד ביותר שקדםנשיא הגדול ה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

, בשם הנשיאים בשמו ,אבי ברנסהגדול, האח המכובד ביותר  בירך בשם הנשיאמנצור 

המשנה לנשיא בשם יצחק זינו וסמי רפאלי, הגדולים לשעבר האחים המכובדים ביותר 

הוא בירך על  .נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ודוד קסטל הגדול, האח המכובד מאוד 

, הזכיר יםהחדש יםבונ מידיםלתלוסיף ברכות הוהעבודה וציין במיוחד את המדריך השני, 

 .לכולם על עבודת הלשכה הגדולה ביום שלישי והביע את תמיכתו החזקה במופע ההתרמה

 יוסי חסקיהנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  .17

 הזכיר לכל הנשיאים שעליהם להביא את דגל לשכתם ולקבוע אח שיהיה דגלן השלכה

  .ה הגדולה, כמו כן ציין כי יש להחליף את ספרי העבודה לחדשיםבעבודת הלשכ

 לאותה מטרה.השלישית נשיא קם בפעם ה .18

, הר 37, געתון 34קדימה , 28לבנון , 17ברקאי , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .19

, 83, הודיני 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס ,  61, נעמן 58עלומים  ,56יעקב כספי , 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג  מלוקרנו שוויץ 59וריטס 

 .19והועברה לגזבר לשכת מנורה  ₪ 125.11 , הניבה סך שלסבבה בין השורותופת הצדקה ק .21

 יםהאח ובני צפריר, מאור מנחםמיקי לבנהיים, מאוד  יםהמכובד יםהאח :תנצלוה .21

 .ושגיא מטס לב-וד בראה יםהאחו לב, עובד מתוקי וניסים שקלים-יצחק בר יםהמכובד

 
 

 עזי דגן  יתן ישראליא
 19 ת מנורהנשיא לשכ  19 הת מנורמזכיר לשכ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ויסאם רמדאן  ניסים ויסברג
 16לשכת אליהו הנביא  נשיא  16לשכת אליהו הנביא מזכיר 

 

  
 


