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 664פרוטוקול  מס' 

  1022 פברוארב 6מעבודתנו אשר התקיימה ביום א' 

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

 , חיפה.221בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 פתח את הלשכה בטקס המקובל. ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד, 

 
 את הזמנת הערב:קרי .2

 , את הזמנת הערב.עזי דגןבפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח 
 

 אישור הפרוטוקולים : .3
 "אתשע טבתב ו'כ', שהתקיימה ביום 663התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.2/01/2011
 

 קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל: .4
של הלשכה הנשיא הגדול את  בברכהקידם  ליאב מנחםשיא, האח הנכבד, הנ 4.1

למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור וביקש לברכו עם כניסתו הגדולה 
, האח לשעברהנשיא הגדול לתפקיד ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו. עוד ברך את 

 כתמיד.אשר נוכחותו מפארת את לשכתנו , המכ. ב. יצחק זינו

האח הנכבד, ליאב מנחם בירך את אחינו המ. מ. מאור מנחם עם כניסתו  א,ישהנ 4.2
 .והביע את בטחונו שיהיה שגריר של רצון טוב של לשכתנו המפקח האזורילתפקיד 
  רה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל.את יתר נושאי המשכן בירך 

. יותשל לשכות אח הנשיאים המכהניםבירך את  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,   4.3
 .המבקריםעוד הוסיף וקידם בברכה את האחים 

 

 ברכות לאחי הלשכה: .5

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים.  5.1
 

 1121 – 1122נושאי המשרה לשנים השלמת מינוי  .6

הביא המנצח על הטכסים, האח המ. מ.  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד, בפקודת  6.1
 יוסף לביא, את האח מיכה שקלים אל המזרח.

נשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם העדה אותו בעדי משרתו והגיש לו את כתב המינוי ה 6.2
 לתפקיד אדריכל הלשכה.

 

 שכה :לאישור וועדות ה .7

 וועדות הלשכה הוצגו על ידי הנשיא. איושהמלצות הוועדה המתמדת ל 7.1

יו"ר האח עזי דגן, חברים האחים פבל קלימנקו, אילן  –וועדת התרבות והרעות  7.1.1
 יל אורן.פייגנבאום וג



 2 

מ. מאור מנחם, חברים האח המ. יוסף ברמק,  יו"ר האח המ. – וועדת הצדקה 7.1.2
 והאחים מיכה שקלים, ישראל רייזמן וארנון מונין.

חברים האח הנכ. אבי  ,רוברטו די קפואה .מ יו"ר האח המ. –וועדת הביקורת  7.1.3
 לוי והאח יוסי אושאדי.

 כל הוועדות אושרו פה אחד. 7.2

 

 הנכ. איתן ישראל כאח סדיר בלשכתנו :צירוף האח הצבעה על  .8

 ,ליאב מנחם הוציא המנצח על הטכסים, האח המ. מ. בפקודת הנשיא, האח הנכבד, 8.1
 איתן ישראלי מהלשכה. כבדיוסף לביא את האח הנ

 כבדמנחם הציג בפני אחי הלשכה את בקשתו של האח הנ בא, האח הנכבד, ליאישהנ 8.2
 קשתו אושרה על ידי הלשכה הגדולה.איתן ישראלי להתקבל כאח סדיר בלשכתנו, ב

 איתן ישראל כאח סדיר בלשכתנו אושר בהצבעה פה אחד. הנכבד צירופו של האח 8.3

 

 צירוף האח הנכ. איתן ישראל כאח סדיר בלשכתנו : .9

איתן ישראלי אל  כבדבהוראת הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם הוכנס האח הנ 9.1
 הלשכה.

איתן ישראלי כי הוחלט לקבלו  הנכבדאח הנכבד, ליאב מנחם בישר לאח הנשיא, ה 9.2
 כאח סדיר בלשכתנו.

, יוסף לביא חתם לאחר שהובא אל המזבח על ידי המנצח על הטכסים, האח המ. מ. 9.3
, 19איתן ישראל את התחייבותו לשמור אמונים ללשכת מנורה מס.  האח הנכבד

  על גבי הספר הקדוש.בשפתיו  אשר נמסרה מפי הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם 

איתן ישראלי בסינר  כבדמנחם הלביש את האח הנ בהנשיא, האח הנכבד, ליא 9.4
 לשכתנו.

בפקודת הנשיא העמיד המנצח על הטכסים, האח המ.מ., יוסף לביא את האח  9.5
 איתן ישראלי בין העמודים.כבד הנ

איתן ישראלי בפני אחי  כבדא, האח הנכבד, ליאב מנחם הציג את האח הנישהנ 9.6
 תנו ודרש מהם להכיר בו ככזה.הלשכה כאח סדיר בלשכ

 כבדבפקודת הנשיא כיבד המנצח על הטכסים, האח המ.מ., יוסף לביא את האח הנ 9.7
 איתן ישראלי בתרועה משולשת.

 

 הרצאה מפי האח הנכבד רני כ"ץ : .10

בפקודת הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם העביר המפקח השני, האח הנכבד,  10.1
 אל המנוחה.מן העבודה אבי לוי את הלשכה 

הלשכה " האח הנכבד רני כ"ץ נשא בפני אחי הלשכה את ההרצאה בנושא 10.2
 ."ההיכל המסוני  . . . וקצת ריטואל

א, האח הנכבד, ליאב מנחם הוחזרה ישבפקודת הנלאחר ההרצאה המאלפת,  10.3
 אל העבודה.מן המנוחה הלשכה 

  

 דבר הנשיא : .11

 , אשר מתקשרת לדבריםלאח רני כ"ץ על הרצאתו להודות ביקשהנשיא  11.1
 בהם הוא מעוניין לפתוח את תקופת נשיאותו.

חזרה למקורות ושימורם הינם ערך עליון. כדברי יגאל אלון ז"ל, "עם שאינו  11.1.1
 יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".
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 יםהקשור ים, נקדיש מספר דקות להרצאה בנושאותבמהלך עבודותינו הקרוב 11.1.2
די להשכיל את האחים ולחזק את בכ –סמלים ואבני דרך  –לעבודה המסונית 

 הקשר עם המקורות מהם אנו יונקים.

 נשתדל להזכיר בונים מפורסמים בכדי להבין עד כמה מפוארת מורשת המסדר. 11.1.3

שיפנה אלי לשם שיבוצו  ,אני פונה לכל האחים ומבקש ממי שיכול ומוכן לכך 11.1.4
 להרצות בפני האחים.

ים נטשטשה ובכדי משמעות הסמלשבמישור השני, המורכב יותר, ראינו  11.2
 להבין את עברינו  חשוב ללמוד ולהיצמד למקורות, כולל שיפור חזותו של ההיכל !

נוסף על כך, יש לשים דגש על חיבור דרך החיים המסונית לחיי החולין, חיי  11.3
 –לטובת העשייה שלנו. קל מאוד להיות "בונה חופשי". זה מה שאנחנו  ,היום יום
BEING ייםהמעש ם, זו הווייתנו. את זאת יש לחבר לחיי – DOING  כל מי שיש .

לו רעיון כיצד ניתן להשליך את מעשינו ביום ליום לדרכי המסדר מתבקש להציע 
 זאת.

 רעיון אפשרי הוא סיוע לניצולי שואה, אשר כלל אינם מודעים לזכויותיהם. 11.3.1

 כל רעיון יתקבל בברכה וידון בוועדה המתמדת. 11.3.2

, רמבקש הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם לאומ יהנכבד איתן ישראללאחינו  11.4
רק אחת ומבחינתו זו לשכת "ראובן". מהיום, אח הוא כי "לשכת אם" יש 

  בלשכתנו, אשר כלשכת אם היא בעבורו.

 

 עניינים העומדים על הפרק: .12
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח   ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  12.1

ה להציע דבר מה לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו מן האחים הרוצ
 בפרט ?

הלשכה הגדולה  מהביא ברכות  נדים מנסור ב.המכ. האח הנשיא הגדול,  12.1.1
יתר כן מו יצחק זינוהאח המכ.ב. וברכת הנשיא הגדול לשעבר, למדינת ישראל, 

                                                                                                                                                                   נושאי המשרה של הלשכה הגדולה, אשר באו לכבדנו בערב זה.
על ניהול  ליאב מנחםאת הנשיא, האח הנכבד,  נדים מנסור בירךהאח המכ. ב.  12.1.2

היה בטוח כי  ,זו לו עבודתו הראשונהעבודת הערב, אשר מי שלא היה יודע, כי 
 .בטכס ואיחל לו המשך הצלחה בתפקידוהוא נשיא מורגל ובקיא 

מנחם,  המ. מ. מאור, האח המפקח האזוריבירך את  נדים מנסורהאח המכ. ב.  12.1.3
עם כניסתו לתפקיד והביע אמונו שימלא את שליחות הלשכה הגדולה על הצד 

 א מפקח.הטוב ביותר ויעזור  ללשכות, עליהן הו

כמו כן, ביקש לברך את כל האחים, אשר קיבלו עליהם תפקידים בלשכה  12.1.4
הגדולה ואשר הוא סמוך ובטוח בהצלחתם ובהם האח המ. מ. סלימן סאלם 

 הנמצא עימנו הערב.

רני כ"ץ על הרצאתו, אשר  כבדהאח המכ. ב. נדים מנסור ביקש להודות לאח הנ 12.1.5
חשובה זו, בה מר החכים מעבודת עלתה על כל הציפיות ואשר גם מי שבקיא בחו

  הוא רואה עבודת קודש.

איתן ישראלי, אשר נמצא בלשכה טובה  חמות שלוחות לאח הנכבדברכות  12.1.6
מכישרונו ויכולותיו , כי יתרום והביע בטחונוומצטרף ללשכה טובה, לא פחות 

 ואיחל לו המשך הצלחה.

נו את דלת רבסוגהעלה על נס את האחווה לאחר.  נדים מנסורכ. ב. האח המ 12.1.7
הלשכה עלינו לשמור על האחווה, שהיא הבסיס המוצק לבניה החופשית. אם 
נדע לכבד איש את אחיו ונדאג לחברה, ניזעק על הקורה סביבנו בתחום 
האלימות במשפחה, תאונות הדרכים וחוסר הסובלנות ונחנך את בני ביתנו, נוכל 

אם נתנהג בחוץ כבני  להשפיע על החברה הסובבת אותנו, כך שתהיה טובה יותר.
 דיינו.  –אדם 
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את דבריו ביקש האח המכ. ב. נדים מנסור לחתום בתודה עמוקה לכל האחים  12.1.8
, מלשכת מנורה תודה מיוחדת ניתנת לכל אותם אחים .שנכחו בטכס קידושיו

שטרחו ועמלו להצלחת הערב. הדי ההצלחה נשמעו מפי אורחים מהארץ 
 ומחו"ל.

 שר טרח ועמל להצלחת הערב.רני כ"ץ, א לאח הנכבדתודה  12.1.8.1

תודה שלוחה לאחים אילן פייגנבאום ועזי דגן על השקעתם וההגעה בערבים  12.1.8.2
 לוודא שהכל יהיה מוכן כראוי.

תודה לאח פבל קלימנקו על היוזמה, יצירות האומנות, העבודה היפה וכל  12.1.8.3
 הזמן, שהושקע.

מר בהכנת הערב ותודה נוספת תא חשובאיתן ישראלי נטל חלק  הנכבדהאח  12.1.8.4
 בעבודת לשכתו.

תודה מיוחדת לאח המ. מ. יוסף לביא, אשר מעבר לתיעוד הערב דאג להכנת  12.1.8.5
 שמות נציגי המשלחות הזרות על הכיסאות.

האח המכ. ב. נדים מנסור שב והודה לכל האחים, שטרחו ועמלו והביע  12.1.8.6
תקוותו, שאיש לא נשכח מהתודות. בכל לשכה ולשכה תובא תודתו האישית 

 בפני האחים.

 השלישית לאותה המטרה.השניה והנשיא קם בפעם    12.2

הגליל , 28לבנון מס' , 16, אליהו הנביא מס' 1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  12.2.1
, 38חבצלת השרון מס' , 37געתון מס. , 36, עכו מס' 34, קדימה מס' 31מס' 

נעמן מס' , 59, עמודי שלמה מס' 58עלומים מס' ,  56כספי מס' , 45חיידר מס' 
 . 80, עלי וייס מס. 76כרמים מס' , 74זבולון מס'  , 71נצרת מס'  ,61

האח המכ. מ. רוברטו  האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ. מ. אורי כ"ץ,התנצלו האחים:  
יעקב גולנדסקי,  בדהאח הנכהאח המכ. צבי רימון, היימן רוב,  האח המכ. מ.די קפואה, 

 האח גלעד לנדאו, האח ארנון מונין. חורי, אלפרד בדהנכ האחפיני ברז"ל,  בדהאח הנכ
המפקח האזורי, האח המכ. מ. מאור מנחם ברך את נשיא הלשכה, בנו, ליאב   12.2.2

מנחם, היושב לראשונה על כיסא שלמה המלך וכן את הנשיא הגדול, האח המכ. 
 ב., נדים מנסור המבקר אותנו לראשונה.

 פו ללשכתנו.עוד הוסיף וברך את האח הנכבד איתן ישראלי עם הצטר 12.2.2.1
 
 

 קופת הצדקה : .13
 ₪. 375.00קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .14
 הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה.בפקודת 

 שירת מזמור הנעילה לוותה בשרשרת האחווה.
 

 שולחן לבן : .15
 הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל.העבודה  בתום

באחווה  , לאחר שכולם באו על שכרם,נפרדו האחיםלאחר נאום השוער בשולחן הלבן, 
 ובהרמוניה.

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן
 מזכיר

 ליאב מנחם
 נשיא

 
 



 5 

 


