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 665פרוטוקול  מס' 

  0211 רץמב 6 ו אשר התקיימה ביום א'נעבודתמ

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

 ., חיפה111בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 המקובל. טקספתח את הלשכה ב ליאב מנחם ,הנכבד , האחהנשיא

 
 הזמנת הערב:קריאת  .2

 ., את הזמנת הערבעזי דגן, קרא המזכיר, האח הנשיא בפקודת
 

 :ים הפרוטוקול אישור .3
 ,תש"ע אדר א'ב 'ב, שהתקיימה ביום 666התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.6/2/2/11
 

 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה קבלת פני משלחת של .6
 הלשכה הגדולה נושאי המשרה שלבברכה את  קידם ליאב מנחםהאח הנכבד,  ,הנשיא 6.1

האח זינו והאח המכ.ב. יצחק , לשעבר יםהגדול יםובראשם הנשיאלמדינת ישראל 
 . סמי רפאלי.ב. כהמ

  .בירך את נשיאי הלשכות האחיות ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,   6.2

  .אחיותכות שלמ ם המבקרים אחיהעוד ברך הנשיא את  6.3
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5
 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 5.1

אנו מקדמים בברכה  ותוברכה מיוחדת ניתנה לאחינו הנכבד ניסים אושאדי א 5.2
 בלשכתנו.

, אשר דומה, כי אין 33-ה הגהנשיא ברך את האח המ.מ. יוסף לביא לרגלת קבלת הדר 5.3
 ראוי לה ממנו. 

 
 :טל פונקו עמית רוזנטלשניה של האחים העברה לדרגה ה .6

 בדרגה הראשונה :המבחן  6.1

 , העמיד את האחים בין שני העמודים.אילן פייגנבאום, האח ראשוןהמדריך ה 6.1.1
האחים ענו נכונה על שאלות החובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד, עליהן חייב  6.1.2

 ל מועמד לפני עוברו לדרגה השניה.כלענות 
 ".סמלים בבניה החופשיתאת עבודתו בנושא "הקריא  עמית רוזנטלהאח  6.1.3

 ".בבניה החופשית 3המספר " הקריא את עבודתו בנושא  טל פונקהאח  6.1.6

הנשיא ברך את המועמדים על הרצאותיהם אשר שילבו את הדיון במקורות הבניה  6.1.5
 החופשית עם מקורם של הסמלים ומשמעותם.

מועמדים לדרגה הנשיא פנה אל אחי הלשכה בציינו שמן הראוי לאשר העברת ה 6.1.6
 השניה מבלי להוציאם מן הלשכה.



2 

 

את האחים הוציא מן ההיכל  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסהמנצח על ה 6.1.6
 בדרגת תלמיד בונה. 

 עברה :הה טקס 6.2

ו לדרגת ברהוכנסו ללשכה והוע טל פונקו עמית רוזנטלקול אזעקה נשמע והאחים  6.2.1
 המקובל. טקסחבר בונה ב

 תי.עבר באופן מדויק ומופ טקסה 6.2.2

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 6.2.3
 .ליאב מנחםהאח הנכבד 
 .מ. מאור מנחםהאח המכ. 

 אבי לוי כבדהאח הנ
 .גיל אורןהאח 

, הוצאו מהלשכה, החזיר הנשיא הנכבד לדרגת חבר בונהו ברלאחר שהאחים, שהוע 6.3
 את הלשכה לדרגה הראשונה.

 מ. מכ.ה, האח  יםטקסקיבלם המנצח על ה ,טל פונקו עמית רוזנטלעם חזרת האחים  6.6
 .במחיאות הכף המסורתיות בפקודת הנשיא , יוסף לביא

 
 דבר הנשיא : .6

על עמידתם הראויה לציון במבחן הדרגה, החדשים ברך את החברים בונים הנשיא  6.1
 .ההרצאה וטכס ההעברה ואיחל להם המשך התקדמות בבניה החופשית

ונכים ובראשם המדריך הראשון, האח אילן הנשיא הודה לכל בעלי התפקידים והח 6.2
פייגנבאום, המדריך השני, האח גיל אורן וכמובן, למנצח על הטכסים, האח המכ.מ. 

 יוסף לביא. 

כפי שהוצג בפני האחים בעבודתנו הקודמת והובא בפני הוועדה המתמדת, עמותת  6.3
במילוי  "אביב לניצול" עוסקת בסיוע לניצולי שואה בהסברים על זכויותיהם ועזרה

טפסים לרשויות. ישנם ניצולים אשר טועים ותוהים בסבך הגופים והחוקים ולא 
העמותה, המנוהלת על ידי שני עורכי דין, משוועת למתנדבים,  מודעים לזכויותיהם.

כי יהפוך  האשר שמחו לשמוע על נכונות האחים להירתם לפרויקט והביאו תקוו
ההתנדבות מצריכה פגישה חודשית למשך כשלוש עד ארבע  .לפרויקט ברמה הארצית

 שעות. מי מהאחים שמעוניין ליטול חלק מתבקש לפנות למזכיר.

 

 העניינים העומדים על הפרק: .8

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים , ליאב מנחם, האח הנכבד, הנשיא 8.1
  .נו בפרטיתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהלהציע דבר הרוצה 

 ,של הלשכה הגדולה למדינת ישראל לשעברהנשיא הגדול  ,יצחק זינו .ב .כהאח המ 8.1.1
.ב. כהמ האח ,למדינת ישראל של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות 
נושאי המשרה מוהאח המכ. ב. סמי רפאלי  ,הנשיא לשעבראת ברכת נדים מנסור, 

                                                                                                                                              לשכה הגדולה.                     של ה
והפציר בהם ו לדרגת חבר בונה ברברך את האחים, שהוע יצחק זינוהאח המכ. ב.  8.1.2

השלישית ויזכו לכל הזכויות להשתלם ברזי הבנייה החופשית, כך שיעברו לדרגה 
 .טקסאת כל האחים, שנטלו חלק בברך ו

האח המכ. ב. יצחק זינו ברך את נשיא על שהעביר את עבודת הערב בצורה יפה  8.1.3
 .וציין את הנאתו מעבודת הערב, שהתבצעה בקצב מהיר

להם המשך התקדמות  ים החברים הבונים החדשים ואיחלכמו כן, ברך את האח 8.1.6
 , נותני הלקחים החדשיםית והודה לכל בעלי התפקידיםברזי הבניה החופש

  חוד למדריך הראשון, שביצע את תפקידו בעל פה.יובי

 ת עבודתו למקצוע.תודה מיוחדת ניתנה למנגנן, האח פבל קלימנקו, אשר הפך א 8.1.5

המבורכת להתנדב המכ. ב. יצחק זינו בירך את הנשיא על היוזמה הראויה והאח  8.1.6
 .האושולסייע לניצולי ה
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 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה  8.2

ציין שנאמר למפקחים האזוריים, כי אין  . מ., מאורכהאח המהמפקח האזורי,  8.2.1
מצב בו לא נמסרות הודעות ללשכות, בהן הם מבקרים, גם אם משמעות הדבר 

 למסור את ההודעות מן העבודה הקודמת.

מפקח אזורי על האח המכ. מ. מאור מנחם ביקש לברך את נשיא הלשכה כאביו וכ 8.2.2
 .שניהעבודתו הראשונה בדרגה ה

שהעבודה תהיה  די, כעוד הביע תקוותו כי טרם העבודה הבאה תתקיים חזרה 8.2.3
 מוצלחת אף יותר.

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 8.3
, 31גליל מס' , 28לבנון מס' , 16מס'  אליהו הנביא ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

, 66, הר הכרמל 33, ראש העין מס' 38, חבצלת השרון מס' 36' , עכו מס36קדימה מס' 
לשכת , 66  זבולון מס', 63נור מס' , 61נעמן מס' , 53עמודי שלמה מס' , 56כספי מס' 

 ולשכת לסינג. /8 הנשיאים על שם עלי וייס מס'
 

האח המכ. מ. יוסף ,ניסים שקליםהאח המ. מ. מ. דני דורון, האח המכ. התנצלו האחים:  
 .רוואשדי, האח הנ. ג'וני מועלם

 
 קופת הצדקה : .3

 ₪. /286.3קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
 

 נעילת הלשכה: ./1
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 
 שולחן לבן : .11
 .במלון "קראון פלאזה" הסבו האחים לשולחן לבן העבודה בתום

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

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 


