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  635מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ

 (06/07/2008) חתשס" תמוזב ג' ראשוןשהתקיימה ביום 
 .חיפה 119שד' הנשיא בהיכל הבונים החופשים 

 

 פתח את הלשכה בטקס המקובל. מאור מנחם הנשיא, האח המכובד  .1

 ת הזמנת הערב.א יוסף ברמקבפקודת הנשיא קרא ממלא מקום המזכיר, האח הנכבד  .2

בטרם ההצבעה על הפרוטוקול של עבודתנו הקודמת, בקש הנשיא מהמדריך השני להעמיד  .3

בין העמודים, הנשיא המכובד ירד אל רצפת ההיכל ובין  מיכאל אבן צור כבדאת האח הנ

העמודים הגיש לאח פרוטוקול מתוקן של אספתנו הקודמת והתנצל בשמו ובשם כל אלו 

 .436טוקול של אספה אשר שגו בניסוח הפרו

אושר פה  01/06/2008, שהתקיימה בתאריך 634מס'  העבודהתקיימה הצבעה ופרוטוקול מ .4

 אחד.

למדינת ישראל,  נושאי המשרה של הלשכה הגדולהמשלחת  דם בברכה אתיהנשיא ק .5

 נשיאים מכהנים מלשכות אחיות, את האורחים ואת אחי לשכתנו.

 526לשכת מנורה מס' נשיא לשעבר של  ,מנואלסרבל עבפקודת הנשיא הובא האח הנכבד  .6

 עניק את לו את עדי לשכתנו. נשיא הוה ,פאריסב

לרגל אירועים משפחתיים  מנורהרך אחים מלשכת יב מנחם מאורהנשיא המכובד  .7

  משמחים.

בפקודת הנשיא, הוציא המנצח על הטקסים את כל התלמידים בונים מההיכל והנשיא  .8

 ונה.העביר את הלשכה לדרגת חבר ב

את המבחן בדרגה  יוסף אושדי וארנון מונין יםערך לאח מאור מנחםהנשיא המכובד  .9

 השנייה.

 .בניין שהכין לקראת העלאתו לדרגה העילאית קרא עבודת יוסף אושדיהאח  .11

 .צרהנשיא המכובד מאור מנחם העלה את הלשכה לדרגת רב בונה חופשי בטקס המקו .11

לטקס  נואשר הוכיוסף אושדי וארנון מונין ם אחיה וקול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס .12

 לדרגה העילאית של רב בונה. םהעלאת
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ההעלאה בדרגה באופן המקובל בסיועם של ערך את טקס  מאור מנחםמכובד הנשיא ה .13

 בני צפרירכמדריך ראשון, האחים המכובדים מאוד יוסף לביא האח המכובד מאוד 

  במתן הלקחים. ליאב מנחםו רני כץאחים וה רוברטו די קפואה, נכבדהאח ה, אדמון עוזרו

 בתרועה המשולשת. יםהחדש יםבונ יבתום הטקס קיבלו האחים את הרב .14

 בנוסח מקוצר.בונה חופשי הנשיא הוריד את הלשכה לדרגה שנייה והחזירה לדרגת תלמיד  .15

הציע את חודש אוגוסט כחודש פגרה, והעלה את הנושא הנשיא המכובד מאור מנחם  .16

 להצבעה, אשר אושרה פה אחד. 

אם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה החופשית הנשיא קם בפעם הראשונה ושאל  .17

ם הנשיא ביא ברכה בשה בני צפריר מאודהמכובד האח  .בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

מדינת ושאי המשרה של הלשכה הגדולה לנבשם ו יצחק זינוהגדול, האח המכובד ביותר 

וסף אושדי י יםהחדש יםבונ יעל העבודה המדויקת והיפה, בירך את רברך י, בישראל

 .המשרה ונותני הלקחים נושאיואת כל  וארנון מונין

 השלישית לאותה מטרה.ו הנשיא קם בפעם השנייה .18

 ,37 ןותעג, 28 ןלבנו, 17ברקאי  ,16, אליהו הנביא 1ראובן הובאו ברכות מהלשכות:  .19

, 76כרמים , 72אספרנסה -, לה61נעמן , 56, יעקב כספי 44הר הכרמל , 38חבצלת השרון 

מפריס ולשכת  526, לשכת מנורה מס' 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס  ,78מונטפיורי 

 .ממזרח מינכן 700לסינג מס' 

 .מנורות ללשכהאח מנחם אולברג על תשורת הול דה לכל אלו שלקחו חלק בטכסהוהנשיא  .21

 ₪. xxx.yy , והניבה סך שלופת הצדקה סבבה בין השורותק .21

 הנשיא נעל את הלשכה בטקס מקוצר. .22

 בתום העבודה התכנסו האחים לשולחן הלבן בעזרת ההיכל. .23

סנטיאגו ריכטר, שמעון בן ארי וארנולד סלים סלימן,  מאוד יםמכובד יםהאח :התנצלו .24

מנחם אולבגר, והאחים  גבי די קפואהנכבד האח ה ניסים חברהאח המכובד  רינגבריץ

  .אריה בן דור ומיכאל שקלים

 לאחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים באחווה ובהרמוניה. .25

      

 
 
 
 
 

 מאור מנחם  מנחם אולברג
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


