
   

  1199  ''ססממ  מנורהמנורהלשכת לשכת 
 

 3 מתוך  1עמוד   663 פרוטוקול עבודה
 

  אחווהאחווה    שוויוןשוויון    חופשחופש
 

 666מס' ת קידושי נשיא פרוטוקול מאסיפ
 .(02/01/2011)כ"ו בטבת תשע"א  ראשוןשהתקיימה בחיפה ביום 

 
אחים, מהם הנשיאים  68 בנוכחות פתח את הלשכה בטכס המקובל. ץ"רני כהנשיא הנכבד  .1

ברונו (, 44ל )הר הכרממוריס היימן  ,(1)ראובן דוד סליקטר המכהנים, האחים הנכבדים 

 .(80)עלי ויס וצבי הראל ( 61)נעמן ג'וני מועלם (, 56)יעקב כספי  שמיר

של שקדם לבקשת הנשיא, הוכנסה משלחת הלשכה הגדולה בראשותו של הנשיא הגדול  .2

 . יצחק זינו, האח המכובד ביותר הלשכה הגדולה למדינת ישראל

ובעודו עומד קרא את הקטע  באת הזמנת הער ,עזי דגן, האח המזכיר לבקשת הנשיא, קרא .3

 .05/12/2010מתאריך  662הדן בבחירות מפרוטוקול האסיפה השנתית מספר 

הנשיא  את, יצחק זינוהנשיא הגדול שקדם, האח המכובד ביותר  את דם בברכהיהנשיא ק .4

נושאי המשרה של הלשכה כל יתר , את סמי רפאליהגדול לשעבר האח המכובד ביותר 

את ההיכל ואת אחי  ושפיאר חים המבקריםא, ם של לשכות אחיותים מכהני, נשיאהגדולה

 לשכתנו.

 הנשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים. .5

יוסף לביא המכובד מאוד  לפי הוראת הנישא, הביא המנצח על הטקסים את המזכיר, האח .6

מגן  להם א העניקאל המזרח, והנשי עזי דגן ופבל קלימנקו והאחיםיוסי ברמק באח המכובד 

 .כתודה על פועלם בתקופת הכהונה

ודה לכל האחים ובירך את הנשיא הנבחר התו, הנשיא סיכם במספר מילים את תקופת כהונ .7

 .והצוות שינהל את הלשכה בתקופת הכהונה הבאה

אל המזרח  מאור מנחםבפקודת הנשיא, הביא המנצח על הטקסים את האח המכובד  .8

 .להמשך ניהול טקס הקידושין

קים את אחי הלשכה לעמידת אבל לזכרם של ה מאור מנחם המכובדהאח המקדש, הנשיא  .9

 למזרח הנצח. ושעבר יםהאח

ודה לנשיא הגדול הודה לאחי הלשכה על הכבוד שהעניקו לו כנשיא מקדש, והנשיא המקדש ה .11

 אשר אישר את המינוי.

ת התפקיד של לקבל על עצמו א יוסף לביאביקש את האח המכובד מאוד הנשיא המקדש  .11

 מנצח על הטקסים מקדש, ונענה ברצון.
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 ליאב מנחםהאח ביצע את טקס הקידושין של  מאור מנחם המכובדהנשיא המקדש האח  .12

 ,יצחק זינו וסמי רפאליביותר , באופן המקובל, בסיועם של האחים המכובדים כנשיא הלשכה

האח  ,רוחם רהבוי דוד קסטל ,יוסף לביא קפואה,-רוברטו די האחים המכובדים מאוד

 .איתן ישראלי ואבי לויוהאחים הנכבדים 

ומינה את נושאי המשרה  בהתאם לכללי הטכס וכיסאהושב על  ליאב מנחםהנכבד  האח .13

 .הנבחרים של הלשכה, לתקופת הכהונה הבאה

עביר את המקבת לניהול הלשכה הנשא דברי תודה ו מאור מנחםהמכובד הנשיא המקדש האח  .14

 . ליאב מנחם נכבדלנשיא ה

תעודת נשיא מסיים ץ "רני כהאח הנכבד  הגיש לנשיא שקדם ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .15

 מטעם הלשכה הגדולה ומגן הוקרה מאחי הלשכה.

יצחק הנשיא הגדול שקדם, האח המכובד ביותר  אתקידם בברכה  ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .16

נושאי המשרה כל יתר את  ,סמי רפאליהנשיא הגדול לשעבר האח המכובד ביותר  את, זינו

את ההיכל  ושפיאר חים המבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאשל הלשכה הגדולה

 ואת אחי לשכתנו.

 נשא את דברו ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .17

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת  ליאב מנחםהנכבד נשיא ה .18

, האח המכובד ביותר שקדם . הנשיא הגדולבפרטהבניה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו 

ם הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכובד ביותר בירך בש יצחק זינו

נושאי בשם וסמי רפאלי המכובד ביותר לשעבר, האח בשם הנשיא הגדול שוקי שמיר 

הנשיא א, בירך את הנשיא היוצ. הוא בירך על העבודה היפה, המשרה של הלשכה הגדולה

 .נושאי המשרה המקדשים ואת הנשיא המקודשהמקדש, 

עדכן את האחים  ירוחם רהבוהמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  שנייההנשיא קם בפעם ה .19

וביקש להזכיר לתרום בעין יפה  25/01/2011לגבי מועד קידושי הנשיא הגדול הבא, בתאריך 

 לקופת הצדקה של הלשכה הגדולה.

 ישית לאותה מטרה.השלהנשיא קם בפעם  .21

, יעקב 44, הר הכרמל 37, געתון 28, לבנון 16אליהו הנביא , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות: ה .21

לשכת הנשיאים , 78מונטיפיורי , 76, כרמים 74זבולון , 73נור , 71נצרת , 61נעמן , 56כספי 

ממזרח  700ולשכת לסינג מסידני אוסטרליה  134הורס טומפסון , לשכת 80ע"ש עלי וייס 

 מינכן.

 נשיא הודה לנושאי המשרה ונותני הלקחים.ה .22

 הנשיא הזמין את כל הנוכחים לשולחן הלבן. .23

 .והועברה במלואה לקופת הצדקה של הלשכה הגדולה, נתרמה ביציאהופת הצדקה ק .24

 נעל את הלשכה בטקס מקוצר. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .25
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נדים מאוד  יםמכובדה יםהאחשוקי שמיר, הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר  :תנצלוה .26

טל פונק  יםוהאח ...........האחים הנכבדים , .......... יםהמכובד יםהאח ........,מנצור

............. 

 .מסעדת בשרל'ה בקניון קסטראהצטרפו האחים אל הרעיות לשולחן לבן ב, העבודהאחר ל .27

 
 
 
 
 

 ליאב מנחם  עזי דגן
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


