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 669פרוטוקול  מס' 

  1022 יוליב 3מעבודתנו 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, 

 
 הזמנת הערב: קריאת .2

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

 קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל: .3
של הלשכה לשעבר הנשיא הגדול את  בברכהקידם  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  3.1

של  נת ישראל, האח המכ. ב. יצחק זינו ואת יתר נושאי המשרהלמדיהגדולה 
  הלשכה הגדולה למדינת ישראל.

, של לשכות אחיות הנשיאים המכהניםבירך את  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,   3.2
האח הנכ. מרקו כהן, נשיא לשכת אליהו הנביא והאח ג'וני מועלם נשיא לשכת 

 נעמן.

ובהם האח המכ. מ. דן רמר, האח  המבקריםעוד הוסיף וקידם בברכה את האחים  3.3
מירם פורת, אשר צפוי להתקדש לנשיא לשכת אקירשטיין והאח המכ. מ. מיקי 

 ואיחל לו הצלחה בתפקידו. 33 קדימה

ברכה מיוחדת נתנה לאחינו המכ. מ. אורי כ"ץ, אשר אנו שמחים לארחו לאחר  3.3
 היעדרות ממושכת.

 

 אישור הפרוטוקולים : .3

ס. נו הקודמת מול עבודתבפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן את פרוטוק 3.1
666. 

 בהצבעה, שהתקיימה, אושר הפרוטוקול פה אחד. 3.2
 

 ברכות לאחי הלשכה: .5

בראשית דבריו שלח הנשיא איחולי החלמה מהירה לאחינו המכ. יוסי ברמק, אשר  5.1
 מתאושש מניתוח.

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים. 5.2

ה ו בליליקש לעדכן את האחים על הולדת נכדמיקי לובנהיים במ. האח המכ.  5.3
 הקודם.

בהוראת הנשיא הביא המנצח על הטכסים את האח הנכ. יעקב גולנדסקי אל  5.3
 המזרח.

הנשיא הגדול לשעבר של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. יצחק  5.3.1
העניק לאח הנכ. יעקב גולנדסקי תעודת הוקרה מטעם הלשכה הגדולה לרגל  זינו
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ים והביע תקוותו להמשיך ואיחל לו בריאות, אריכות ימ 09 -יום הולדתו ה
 ולראותו עימנו בעבודות הלשכה.

האח הנכ. יעקב של האח הנכ. רני כ"ץ סיפר לאחים על משפחתו הענפה   5.3.2
, אשר מרעיפים עליו אהבה רבה ואיחל לו המוקף בנכדיו וניניוגולנדסקי, 

 אריכות ימים.
 

 : אבי לויהרצאה מפי האח הנכבד  .6

הרצאתו לאח המכ. מ. אורי כ"ץ, אשר  האח הנכבד אבי לוי ביקש להקדיש את 6.1
 שנה. 39קדשו לבניה החופשית לפני 

 ."אגודות מסוניות" נשא בפני אחי הלשכה את ההרצאה בנושא אבי לויהאח הנכבד  6.2

ח הנכבד, ליאב מנחם את חשיבות הכרת א, האישהנ צייןלאחר ההרצאה המאלפת,  6.3
 .יאים בהםננו הבקלחלקינו, לחלק הם זרים ויש ב , המוכריםרותהמקו

  

 דבר הנשיא : .7

כי ישנם מספר נושאים וציין, הנשיא, האח הנכ. ליאב מנחם, פנה אל אחי הלשכה  7.1
 חשובים העומדים על הפרק, והחשוב שבהם הוא גיוס אחים חדש.

עד לשנה זו גויסו מספר רב של אחים ומתחילת השנה לא ניתן דגש מספיק  7.1.1
 .להבאת מועמדים חדשים

דשים לצירוף ללשכה ועל כן, על כל האחים להירתם לצערנו, אין מועמדים ח 7.1.2
, מה גם שמספר אחים אבדו למשימה חשובה זו של גיוס אחים חדשים ללשכתנו

 ך.רלנו בד

ים חדשים עד לתום השנה היעד של הלשכה הוא קידושי שניים עד שלושה אח 7.1.3
   את השורות ולהרחיבן. בכדי לרענן

ה, הניצבת על שולחן הגזבר. זו אבן אחינו פבל קלימנקו הכין קופת תרומות חדש 7.2
בעוד שנתיים. כל  שיתקיים לשכה,יסוד ההפינה לגיוס כספים לאירוע שבעים שנה ל

 אח המעוניין להרים תרומתו מוזמן לעשות זאת.

הנשיא ביקש לנצל הזדמנות זאת בכדי להודות לאח פבל קלימנקו על תרומתו   7.2.1
הינם רק , בפרט, שבח החדשקופת הצדקה וכיסוי המזועל הכנת ללשכה, בכלל 

 דוגמה לתרומתו החשובה.

אנו ממשיכים בקריאת פרוטוקול הערב, על אף שהאסמכתא החוקית לכך די  7.3
 מוטלת בספק. בכוונת הנשיא לפנות בנושא ללשכה הגדולה. 

על הירתמותם לחיזוק לשכת "לבנון". עוד הביע  הלשכההנשיא ביקש להודות לאחי  7.3
ידנו לשכנע את אחי לשכת "לבנון" לצרף אחים הנשיא את תקוותו, שיעלה ב

 חדשים, בכדי שנוכל לשמר את נוסח עבודתם.

. אחי הלשכה 16.7 -ערב גאלה, בחסות לשכת הנשיאים, יתקיים במוצאי שבת, ה 7.5
מוזמנים לרכוש כרטיסים למען המטרה החשובה של גיוס כספים ל"קרן טליה". 

 שוב, ביקש הנשיא להודות לאח פבל קלימנקו והפעם על עיצוב הזמנת הערב.

  –מכירת המגרש  7.6

 יש הצעות לרכישת המגרש.תונות, הקוראת לציבור להגיפורסמה מודעה בע 7.6.1

עד כה התקבלו עשרים הצעות, כאשר האחריות לריכוז ההצעות הינה של נשיא  7.6.2
  הלשכה, האח הנ. ליאב מנחם.

הנשיא ביקש לנצל הזדמנות זו והציע לאחים, המעוניינים בכך, להגיש הצעות  7.6.3
 לרכישת המגרש.
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 עניינים העומדים על הפרק: .6
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן   ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  6.1

האחים הרוצה להציע דבר מה לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו 
 בפרט ?

בשם הנשיא הגדול הביא ברכות  ,יצחק זינו ב.המכ. האח , לשעבר הנשיא הגדול 6.1.1
נושאי יתר מוור צשל השלכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנ

                                                                                                                                                                   הגדולה, אשר באו לכבדנו בערב זה. המשרה של הלשכה
כל על  ליאב מנחםאת הנשיא, האח הנכבד,  בירךיצחק זינו האח המכ. ב.  6.1.2

 .כה והצלחתו בכך, על אף היותו בתקופה לא קלהשלהמאמציו להנהגת 

, האח המכ. ב. יצחק זינו ביקש לברך את המרצה, האח הנ. אבי לוי על הרצאתו 6.1.3
 ולחקור את רזי מסדרנו. ךהפותחת לאחים פתח להמשי

האח המכ. ב. יצחק זינו הדגיש בפני האחים את חשיבות הרחבת השורות וביקש  6.1.3
 לגיוס מועמדים חדשים.הנשיא ת לפניית מהם להיענו

 לאותה המטרה. השניה הנשיא קם בפעם    6.2

המפקח האזורי, האח המכ. מ. מאור מנחם, ביקש להביא בפני האחים את  6.2.1
 ההודעות הבאות :

  בישיבת הוועד הגדול הובא לידיעת הנוכחים על ידי הנשיא הגדול למדינת
נה לנשיא הגדול, שמספר ועל ידי המש מנצורישראל, האח המכ. ב. נדים 

ביקשו לעבוד במוצאי שבת. היות וישנה הוראה, שאין לעבוד בערבי לשכות 
חג, חגים, מוצאי שבתות וערבי שבת, הרי שהיה צורך לבטל את הזמנות 

 הערב, שכבר נשלחו.

 .נשיאים, שטרם שלמו מיסיהם ללשכה הגדולה, מתבקשים לעשות כן 

 טרה.לאותה המהנשיא קם בפעם השלישית    6.3

הנשיא הגדול לשעבר, האח המכ. ב. יצחק זינו, ביקש להודות לאח הנ. רני כ"ץ  6.3.1
 על עיצוב הזמנת ערב הגאלה ועל עזרתו להצלחת הערב.

האח המכ. מ. יחיאל אבידן פנה אל אחי הלשכה וביקש להזמינם לערב הדרכה,  6.3.2
 . 17.7 -שתקיים לשכת כספי, ביום ראשון ה

פנה לאחי הלשכה וציין, כי הוא מעריך מאוד את  האח המכ. מ. רוב היידן היימר 6.3.3
ניסיונותינו לעזור ללשכת "לבנון". ברגע שישנם חילוקי דעות בין אחי הלשכה 
קיימת סכנה, שהדברים יגיעו לכדי מחלוקת. צפויה להתקיים שיחה בין הנשיא 

 הגדול לבין נשיא לשכת לבנון, אשר יש לקוות, שתגשר על המחלוקות.

, האח עזי דגן, ביקש לפנות לאחים ולחדד את דברי הנשיא בדבר מזכיר הלשכה   6.3.3
ללשכה. בוועדה מתמדת הוסכם, כי תרומות  79 -קופת התרומות לכבוד שנת ה

ללשכה והאחים  79 -האחים לאירועים משמחים יוקדשו לקרן חגיגות ה
 מתבקשים להרים תרומתם למטרה חשובה זו.

לבנון , 16אליהו הנביא מס' , 0ר מס' גינוס, 1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  6.3.5
הר , 36, חבצלת השרון מס' 36, עכו מס' 33, קדימה מס' 31גליל מס' , 26מס' 

, 69 'עלי וייס מס, 73, זבולון מס'  61, נעמן מס'  56כספי מס' , 33הכרמל מס' 
 .מינכןמזרח  799 לשכת לסינג

מ. ניסים האח המכ. חם רהב, האח המכ. יוסף ברמק, האח המכ. מ. ירוהתנצלו האחים:  
האח אילן האח אלחנן גרינברג, האח המכ. יצחק בר לב, האח המכ. צבי רימון, , שקלים

, האח ארנון מונין ,פייגנבאום, האח יוסי אושאדי, האח עמית רוזנטל, האח אהוד ברל לב
 .האח עופר וקסלר
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 קופת הצדקה : .0
 ₪. 169.99קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .19
 הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה.בפקודת 

 
 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

 
 
 


