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 666פרוטוקול  מס' 

  0211 מאיב 5 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

, 666אסיפה מס' את פרוטוקול  ,בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן 3.1
 .11/1/2/11 ,תש"ע באייר י''אשהתקיימה ביום 

 הפרוטוקול אושר פה אחד.בהצבעה שהתקיימה,  3.2
 

 :למדינת ישראל שאי המשרה בלשכה הגדולהנו קבלת פני משלחת של .4
בפקודת נשיא הלשכה, האח הנכבד, ליאב מנחם קמו אחי הלשכה לקדם את פני  4.1

נושאי המשרה של השלכה הגדולה למדינת ישראל ובראשם האח המכ. ביותר, נדים 
מנסור, הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, אשר לווה על ידי שני 

 לשעבר, האח המכ. ב. יצחק זינו והאח המכ. ב. סמי רפאלי. הנשיאים הגדולים

המנצח מ"מ בפקודת הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם קידמו אחי הלשכה, בהנחיית  4.2
 את הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת, האח הנכבד איתן ישראלי, על הטכסים

 שניים.תרועה המשולשת כפול שלוש ועוד ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור ב

 הלשכה הגדולה נושאי המשרה שלבברכה את  קידם ליאב מנחםהאח הנכבד,  ,הנשיא 4.3
של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח  ובראשם הנשיא הגדוללמדינת ישראל 

הגדולים , אשר מכבדנו בנוכחותו. עוד ביקש לברך את הנשיאים המכ. ב. נדים מנסור
בלשכתנו,  נשיאי כבוד, סמי רפאליב.  .כהאח המזינו וב. יצחק  האח המכ., לשעבר

 . שאנו שמחים לארחם

יתר נושאי המשרה של הלשכה הגדולה בירך את  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  4.4
, נשיא לשכת נעמן מס. למדינת ישראל על פי תואריהם, את האח הנכבד ג'וני מועלם

  .מבקריםוכל יתר האחים ה , 61
 

 :ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים .1
בפתח דבריו, לאחר שהקריא את מכתבו של אחינו מוריס היימן, ביקש הנשיא, האח  1.1

הנכבד, ליאב מנחם להקדיש את תרומות האחים ל"קרן טליה" ע"ש בתו, טליה 
 היימן.

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 1.2

החל  ,/0 -ברכה מיוחדת ניתנה לאחינו הנכבד, יעקב גולנדסקי, לרגל יום הולדתו ה 1.3
 .החודש
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אושפז בבי"ח , אשר המכ. יוסף ברמקשלח איחולי החלמה מהירה לאחינו הנשיא  1.4
 ."כרמל"

  .הנשיא שלח איחולי החלמה לאחינו ישראל רייזמן המחלים בביתו מניתוח, אשר עבר 1.1

 
 

 :שגיא מטס העברה לדרגה השניה של האח .6
 בדרגה הראשונה :המבחן  6.1

בין שני שגיא מטס העמיד את האח , אילן פייגנבאום, האח ראשוןהמדריך ה 6.1.1
 העמודים.

נכונה על שאלות החובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד, עליהן  שגיא מטס ענההאח  6.1.2
 ל מועמד לפני עוברו לדרגה השניה.כחייב לענות 

אגודות סתרים והבניה החופשית הקריא את עבודתו בנושא " שגיא מטסהאח  6.1.3
 ".במאה העשרים

מאירה פנים אשר  עבודת הבניין, אותה הקריא,הנשיא ברך את המועמד על  6.1.4
 .אחרים של אחוותינו ומן הסתם שייכים לעבר הרחוק

את האחים הוציא מן ההיכל  הנכבד איתן ישראלי,ים, האח טקסהמנצח על המ"מ  6.1.1
 .בדרגת תלמיד בונה

העברתו של האח שגיא מטס אושרה על ידי לאחר העברת הלשכה לדרגה השניה,  6.1.6
 .חדהאחים בהצבעה פה א

  
 עברה :הה טקס 6.2

 טקסלדרגת חבר בונה ב ברהוכנס ללשכה והוע שגיא מטס קול אזעקה נשמע והאח 6.2.1
 המקובל.

 עבר באופן מדויק ומופתי. 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 

, הוצא מהלשכה, החזיר הנשיא הנכבד את לדרגת חבר בונה בראח, שהועלאחר שה 6.3
 הלשכה לדרגה הראשונה.

איתן  הנכבד, האח  יםטקסהמנצח על המ"מ  ו, קיבלשגיא מטסעם חזרת האח  6.4
 .במחיאות הכף המסורתיות בפקודת הנשיא , ישראלי

 
 דבר הנשיא : .6

 .בניה החופשיתהמשך התקדמות ב וואיחל להחדש  הברך את החבר בונהנשיא  6.1

 .נושאי המשרה, איש, איש על פי תפקידוהנשיא הודה לכל  6.2

א ביקש לציין, כי סיימנו סדרה של העברות לדרגה השניה ועלינו להיערך הנשי 6.3
 להעלאות לדרגה השלישית וקידוש אחים חדשים.

למרות הכוונה לקיים פגישה עם הנהלת "אביב לניצול", הדבר לא התממש, עקב  6.4
 אם מועד להדרכת האחים.עיסוקיהם. יתו

בישיבה האחרונה של "עמותת ההיכל" הוסכם על פרסום מכרז למכירת המגרש  6.1
יום להגשת הצעות, שלאחריהן תבוצע  /3בייעודו המקורי לשימוש ציבורי. יוקצבו 

הנשיא מבקש לנצל הזדמנות זו לפנות לאחים, המעוניינים בכך,  להגיש  התמחרות.
 הצעותיהם.

 .שבועות שמחהנשיא חתם את דבריו בברכת חג  6.6
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 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 

 ,גדולה למדינת ישראלהנשיא הגדול של הלשכה ה ,נדים מנסור .ב .כהאח המ 8.1.1
האח מאחיו, הנשיאים הגדולים לשעבר, האח המכ. ב. יצחק זינו והביא ברכות 

                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של הנושאי המשרה מוהמכ. ב. סמי רפאלי 
נדים מנסור ביקש לברך את נשיא הלשכה ואחיה על עבודה האח המכ. ב.  8.1.2

  אחים סדירים של הלשכה. 26מכלל  22מסודרת, בה נכחו 

האח המכ. ב. נדים מנסור ביקש לברך את האח שגיא מטס לקבלת הדרגה השניה  8.1.3
יע בלימוד הנושא והכנתה ואיחל לו המשך ועל עבודת הבניין, אשר ניכר, כי השק

 לימוד והתקדמות.

האח המכ. ב. נדים מנסור ביקש להצטרף לכל הברכות לאחים לרגל אירועים  8.1.4
חל לו יאו /0בהגיעו לגיל  משמחים ולברך במיוחד את האח הנכ. יעקב גולנדסקי
 אריכות ימים ושנמשיך לראותו עימנו בעבודות הלשכה.

 .בברכת חג  שבועות שמחחתם את דבריו  ורהמכ. ב. נדים מנסהאח  8.1.1

 לאותה המטרה .והשלישית הנשיא קם בפעם השניה  8.2

האח המכ. מ. יוסף לביא, אשר השתתף בעבודת הוועד העליון בתפקידו כעזרא  8.2.1
הגיע במהלך עבודת הערב וביקש להודות לאחר מאמצים רבים הסופר הגדול, 

 קיד המנצח על הטכסים.לאח הנכבד איתן ישראלי, אשר נאות להחליפו בתפ

הצטרף ל פנה לאחי הלשכה והודה להם על כוונתם רוב היידן היימרהאח המכ. מ.  8.2.2
הרתמות אחי הלשכה  .לעבודת לשכת "לבנון", האמורה להתקיים למחרת

 מבורכת ולאור זאת, העבודה תתקיים בשפה העברית.

מדינת מזכיר הלשכה, האח עזי דגן, ביקש לפנות בדברים אל הנשיא הגדול ל 8.2.3
ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור, לאור ההחלטה לקרוא את פרוטוקול העבודה 

  –הקודמת 
 נו. הערב בלשכתנשיא נכבד, לתחושתי נפל דבר 

על ידי המפקח האזורי, אחינו המכובד מאוד, מאור נתבקשתי  ,טרם עבודתנו זו
ש שנים, כידוע לכולם, מזה כשלו את פרוטוקול עבודתנו הקודמת. לקרואמנחם, 

אנו שולחים את הפרוטוקול במייל לאחי ולשכתנו ומצביעים עליו לאחר הכנסת 
התיקונים הרלוואנטיים. ההחלטה על כך התקבלה מתוך כוונה שלא לייגע את 
האחים ולשחת זמנינו לריק, בכדי שנוכל להותיר זמן להרצאות ועבודות בנייה, 

 לשמן אנו מתכנסים בלשכה.
אחרונים, בהנחיית הלשכה הגדולה למדינת ישראל, אנו לצערי הרב, בחודשים ה

 חוזרים בנו מנורמות שונות, על פיהן פעלנו בהסכמה ובידיעה, בשנים האחרונות.
לא היה לי אלא למלא  ,היות וכולנו התחייבנו למלא אחר הוראות הלשכה הגדולה

כי תחת מחאה ולהתריע בפני היושבים במזרח,  אחר הנחיותיו של המפקח האזורי
 ארגון אשר קופא על שמריו, לא כל שכן, צועד אחורה, העתיד אינו צופן לו טובות.

הנשיא הגדול, האח המכ. ב. נדים מנסור, ענה לדברי המזכיר וציין כי קריאת  8.2.4
 הפרוטוקול מאפשרת לאורחים להיות שותפים לעבודה הקודמת.

חבצלת , 28מס'  לבנון, 16אליהו הנביא מס'  ,1לשכת ראובן מס' מ הובאו ברכות  8.2.1
נעמן מס' , 10עמודי שלמה מס' , 16כספי מס' , 44 מס' הר הכרמל, 38השרון מס' 

 //6 , לשכת לסינג/8 לשכת הנשיאים על שם עלי וייס מס', 64  זבולון מס', 61
 ולשכת אוניברסום מזרח וינה.מזרח ברלין 
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האח המכ. יצחק בר  ,יוסף ברמקהאח המכ. האח המכ. מ. ניסים שקלים, התנצלו האחים:  
 ., האח ישראל רייזמןהאח אהוד בר לבלב, האח יוסף אושאדי, 

 
 קופת הצדקה : .0

 ₪. //.210קופת הצדקה סבבה בין האחים והניבה סך  0.1

 ₪. //.101תרומות האחים ל"קרן טליה" הניבו סך  0.2

 

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

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

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

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 


