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 633פרוטוקול  מס' 

 אשר התקיימה ביום א' בדרגה ראשונהעבודתנו מ

 "ל,ז בהיכל הבונים החופשים ע"ש הרשל שטנדיג מתמידי 0228 מאיב 4

 ., חיפה111בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: – 1

להרכין ראש לאות אבל  האחיםמ, בקש םטרם שירת מזמור הפתיחה, הנשיא המכובד מאור מנחב

 לזכרה של דניאל עצמון ז"ל נכדתו של האח המ.מ. שמואל עצמון שנספתה באירוע טרגי בבולביה.

 .המקובלפתח את הלשכה בטקס  ולאחר מכן

 

 קריאת הזמנת הערב: – 0

 .את הזמנת הערב מנחם אולברג , מקריא המזכיר האח מאור מנחם  המ.  לבקשת הנשיא האח

 

 :ים הפרוטוקול אישור – 3

נשלחו בדואר לאחי הלשכה לעיון  ,136ו  131אסיפה מס'  , תונו הקודמיתושל עבוד יםהפרוטוקול

 .והם אושרו לאחר תיקונים קלים התקיימה עליהן הצבעהה .רותהולהב

 

 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה קבלת פני משלחת של – 4

למדינת ישראל  קדם בברכה את פני המשלחת של הלשכה הגדולההאח המ. מאור מנחם מהנשיא 

 לשכה הגדולה .של הואת יתר נושאי המשרה  בראשותו של האח המ.ב. סמי רפאלי

 

 ברכות הנשיא לנשיאים מכהנים ולאחים מבקרים: – 5

 מלשכות אחיות. את המבקריםוהנשיא מברך את הנשיאים המכהנים 

 

 מחים:ברכות לאחי הלשכה לאירועים מש—6
 שולחן הלבן. אחי הלשכה ל לאירועים משמחים של כותראת הב מקוצר זמן דחה הנשיא

 
 :קידושי שני חילונים-7

 הוכנסו ללשכה לטקס הקידושין. ,עטר ואבי חמובן אלי  החילוניים, קול זעקה נשמע ו
 ליאב מנחם האח  ,נוהל ביד רמה ע"י המדריך השניהוא ומופתי.  מדויק באופן הטקס עבר 

 . האח חיים ברוטמןהמדריך הראשון   ולצידו
 ₪. 318.70והניבה סך של   בין השורותקופת הצדקה סבבה  במהלך הטקס

קש יוב הנשיא הגדול שקדם, האח המ.ב. סמי רפאלי הביע הסתייגות והתנגדות למהלך זה
 . הספר העבודה בדרגה ראשונה לבצע את טקס קופת הצדקה ע"פ 

לפי המסורת של לשכת מנורה  בוצע, טקסהשור מנחם, הסביר נשיא הלשכה, האח המ. מא
   מימים ימימה. 

ל האחים והכריז ע בירךלרצפת ההיכל ירד  הנשיא האח המ. מאור מנחם בסיום הטקס
 .שכאלהאחי לשכת מנורה ודרש להכירם כעטר ואבי חמו.  בן אלי ,החדשים

קפואה , לברך את -בפקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח ה נ. רוברטו די
 האחים במחיאות הכף המסורתיות.
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מאורות משניים: האח ליאב  :בטקס הנשיא לכל האחים אשר נטלו חלק הודה לבסוף 

מנחם,  אותות וסימנים: האח הנ. רוברטו די קפואה,   הלבשת הסינרים: האח מיכה 
בן הפינה: האח הנ. רוברטו די קפואה, כלי העבודה לדרגת תלמיד: האח רני כץ,  שקלים,   א

לקח גדול: האח המ.מ. בנימין צפריר. את עבודת הטקס ליוה במוזיקה מתאימה  האח 
 המ.מ. יוסף לביא .

 
 דים על הפרק:מהעניינים העו – 8

 מהלהציע דבר קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש לאח מן האחים  מאור מנחם. מהנשיא ה

 ? לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

 

הביא ברכות  ,הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת ישראל ,ב סמי רפאליהאח המ.

של נושאי המשרה מו ,המ.ב. יצחק זינו האח ,למדינת ישראל של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדול

                                                                                                                                             לשכה הגדולה.                      ה

 על עבודתו היפה והמדויקת ואחל לו ,האח ליאב מנחם ,ברך את המדריך השני הוא  כמו כן
את האחים ו האחים שהשתתפו בטקס שאר כל הוא ברך את כן בהמשך דרכו. כמו  הצלחה

 .החדשים שהתקדשו ללשכה
 

   קם בפעם השנייה והשלישית לאותה מטרה: הלשכה , האח ה מ. מאור מנחם,  נשיא
 :התקבלו ברכות מלשכות אחיות 

לאספרנסה    , 65כספי מס'    ,18חבצלת השרון מס'   ,17געתון מס'    ,3לשכת ראובן מס' 
 .80 לשכת הנשיאים על שם עלי וייס מס'   , 75כרמים מס'    , 77ן מס'זבולו  ,77מס' 

 
האח הנ. אבן צור, האח המ. ניסים שקלים, האח האח המ. הנרי רגב, התנצלו האחים:  

  , האח מ.מ. סלימאן סאלם. המ.מ. אורי כץ, האח המ.מ מיקי לובנהיים
 

 נעילת הלשכה: – 01
וכל האחים שרו את מזמור  מלאהלשכה בטקס בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את 

 הנעילה.
 .לבןההיסבו לשולחן ואל הרעיות בעזרת ההיכל  האחים  והצטרפו לאחר העבודה

 וכולם באו על שכרם.  
 
 

 

 

 נשיא -האח המ. מאור מנחם      מזכיר –אח מנחם אולברג       

 

 

 

 


