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 076פרוטוקול  מס' 

  0611 ספטמברב 4 ו אשר התקיימה ביום א'נעבודתמ

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

 ., חיפה111בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 טקסה בפתח את הלשכ ירון צאלים ,מכ. מ.ה , האח03לשכת גזית מס.  נשיא 1.1

 המקובל.

, הסביר לאחים את מהלך פתיחת נביל עיסאוויהמנצח על הטכסים, האח המכ. מ.  1.1
 הלשכה.

 
 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה קבלת פני משלחת של .1

כה הגדולה למדינת ישראל את פני נושאי המשרה של הלש קידמואחי הלשכה  1.1
דול של הלשכה הגדולה למדינת ובראשם האח המכ. ביותר, נדים מנסור, הנשיא הג

והאח המכ. מ. יוסף  צבי הראלמ. , האח המכ. האחיםישראל, אשר לווה על ידי שני 
  .ברמק

בת להמשך ניהול קירון צאלים הגיש את המ, מכ. מ., האח ה03לשכת גזית מס'  נשיא 1.1
 העבודה והאחרון החזיר את המקבת לניהול הערב

קידמו אחי הלשכה, בהנחיית  ירון צאלים .ממכ. , האח ה03לשכת מס.  נשיאבפקודת  1.0
את הנשיא הגדול של הלשכה , המכ. מ. נביל עיסאווי, האח המנצח על הטכסים

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

שרה נושאי המבברכה את  קידם, האח המכ. מ. ירון צאלים ,03נשיא לשכת גזית מס.  1.2
של הלשכה הגדולה  ובראשם הנשיא הגדוללמדינת ישראל  הלשכה הגדולה של

, אשר מכבדנו בנוכחותו. עוד ביקש לברך למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור
  שוקי שמיר.ב.  האח המכ., שקדם הגדולאת הנשיא 

של יתר נושאי המשרה בירך את  האח המכ. מ. ירון צאלים, 03נשיא לשכת גזית מס.  1.2
נשיאי הלשכות המכהנים הלשכה הגדולה למדינת ישראל על פי תואריהם, את 

 והאחים האורחים.
 

 קריאת הזמנת הערב: .0
, עזי דגןקרא המזכיר, האח  ירון צאלים, ,, האח המכ. מ.03לשכת גזית מס.  נשיא בפקודת

 את הזמנת הערב.
 

 תח, בדקח הנצהאחים כבדו את זכרו של האח המכ. מ. רמי הבר, אשר עבר אל מזר .2
 .דומיה בעומדם באות האבל

 
 

 הרצאתו של האח המכובד ביותר שוקי שמיר : .2

האח המכ. ב. שוקי שמיר, נשא בפני האחים את הרצאתו בנושא , הנשיא הגדול שקדם 2.1
 "אלגוריית שלושת החדרים".
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ליאור האח המכ. מ. , האח המכ. מ. ירון צאלים, 03לבקשת נשיא לשכת גזית מס.  2.1
 בפני האחים את תפקיד המכהן.פרט שניצר 

יוסף , האח המכ. מ. ירון צאלים, האח המכ. מ. 03לבקשת נשיא לשכת גזית מס.  2.0
 פרט בפני האחים את תפקידו השומר. לביא

, האח המכ. מ. ירון צאלים, ביקש להודות האח המכ. ביותר, 03נשיא לשכת גזית מס.  2.2
ישראל על שכבדנו בנוכחותו נדים מנסור, הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת 

. עוד הודה לנשיא שקדם, האח המכ. ב. שוקי שמיר על הרצאתו וכן לכל אחי בערב זה
 לשכת "גזית", אשר הגיעו מקורב ומרחוק, חלקם בהתראה קצרה.

 

 העברת המקבת : .6

, האח המכ. מ. ירון צאלים העביר את המקבת לנשיא לשכת 03נשיא לשכת גזית מס.  6.1
 אח הנכבד ליאב מנחם להמשך ניהול הערב., ה11מנורה מס. 

, האח הנ. ליאב מנחם קידם בברכה האח המכ. ביותר, 11נשיא לשכת מנורה מס.  6.1
לנו נדים מנסור, הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, אשר התרג

חים מחדש לראותו עימנו. עוד ביקש לקדם בברכה משלנוכחותו בלשכה אך תמיד אנו 
ול שקדם, האח המכ. מ. שוקי שמיר הן מתוקף תוארו והן על הרצאתו את הנשיא הגד

המאלפת וכן את יתר נושאי המשרה של הלשכה הגדולה, איש איש על פי תוארו 
 ומעמדו.

, האח הנ. ליאב מנחם, ברך את הנשיאים המכהנים, 11נשיא לשכת מנורה מס.  6.0
 כ. מ. ירון צאלים.המ ובראשם אחי לשכת גזית ונשיאם, האח מלשכות אחיותהאחים 

ביקש לציין, כי מעבר לשיעור המאלף בידע מסוני, הרי שנכונות ומסירות אחי א ישהנ 6.2
 לשכת "גזית" להנחלת ידע זה, גם כאשר קרו תקלות לאורך היום מהווה לקוח חשוב. 

צו. הנשיא הביע את שמחתו על שלשכתנו הינה הראשונה לחנוך את ההיכל לאחר שיפו 6.2
, יזמו ותרמו מזמנם ומרצם לשיפוץ ההיכל לרווחת עשו במלאכהתודתו לכל האחים ש

 כת "מנורה".שלבכלל הלשכות בחיפה וביום זה, הוא גאה בהיותו אח 

 

 החלפת נושאי המשרה : .7

בפקודת הנשיא, הביא המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. נביל עיסאווי את האח  7.1
ן ואת האח הנכבד המפקח הראשו את תפקיד הנכבד איתן ישראלי אל המערב למלא

 אבי לוי אל הדרום למלא את תפקיד המפקח השני.

 

 אישור הפרוטוקולים : .8

, 661אסיפה מס' בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן, את פרוטוקול  8.1
 .0/7/1311 ,תש"ע תמוזב א'שהתקיימה ביום 

 בהצבעה שהתקיימה, הפרוטוקול אושר פה אחד. 8.1
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .1
, אשר מהודו  Indus no. 284ביקש הנשיא לברך האח הוברט מלשכת בפתח דבריו,  1.1

 מכבדנו בנוכחותו. 

ואשר  03אשר קודש למסדרנו לפני , ביאברכה מיוחדת ניתנה לאחינו המכ. מ., יוסף ל 1.1
 שנות נישואים בחודש אוגוסט. 23חגג 

 . רוברטו די קפואה לרגל יום הולדתו השמונים.ברכה מיוחדת ניתנה לאח המכ 1.0

הנשיא הביא את התנצלותו של האח המכ. מיקי לובנהיים ושלח לו איחולי החלמה  1.2
 מהירה וברכות לרגל יום ההולדת של רעייתו.

נשיא לשכת אליהו הנביא, האח הנכבד מרקו כהן הביא ברכות לאירועים משמחים  1.2
 לאחי לשכתו.
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 דבר הנשיא : .13

יקש לעדכן את האחים שהתקבלו שתי הצעות לרכישת המגרש. בהנשיא  13.1
וכן הצעות נוספות לעיסקת קומבינאציה. בשלב ₪ מיליון  1.1הגבוהה מבניהן על סך 

לאחי הלשכות לקבלת  ת המכירה הינה המועדפת, נעשתה פניהזה, היות וחלופ
  הצעות.

הינה  עלות שיפוץ ההיכל מתחלקת בין אחי הלשכות, כאשר העלות לכל אח 13.1
 הנשיא מבקש מכל האחים להעביר תשלום לגזבר בהקדם. ₪.  133

הרמת כוסית לשנה החדשה לאחים והרעיות תתקיים בביתו של הנשיא. מועד  13.0
 יפורסם בהימשך.

שנה בו מצויינים אירועים משמחים של האחים  חהאח פבל קלימנקו הכין לו 13.2
תם לכיסוי עלויות אשר מחצי₪,  83ובני משפחותיהם. עלות כל לוח שנה הינה 

 ההפקה ומחציתם תרומה ללשכה. 

בפקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האח פבל קלימנקו למזרח וזה  13.2
 הגיש לוח שנה שהכין כמתנה לנשיא הגדול.

 
 העניינים העומדים על הפרק: .11

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן , ליאב מנחם, האח הנכבד, הנשיא 11.1
נו יתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהבר להציע דהרוצה האחים 

  .בפרט
 ,הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל ,נדים מנסור .ב .כהאח המ 11.1.1

וצרף את ברכתו מהלשכה הגדולה למדינת ישראל לערב מיוחד זה הביא ברכות 
נושאי א הגדול שקדם, האח המכ. ב. שוקי שמיר ואת ברכתם של יתר יששל הנ

                                                                                                                                                           לשכה הגדולה, שבאו לכבד את הלשכות, שנטלו חלק בעבודת הערב.של הרה המש
נחומיו לאחי לשכת אליהו הנביא למסור את ת נדים מנסור ביקשהאח המכ. ב.  11.1.1

  ולבני משפחתו של האח המכ. מ. רמי הבר.

ים אשר הגיעו לגבורות והצטרף האח המכ. ב. נדים מנסור ביקש לברך את האח 11.1.0
  לכל יתר הברכות לאירועים משמחים.

רך את אחי לשכת מנורה על היוזמה לקיום העבודה האח המכ. ב. נדים מנסור ב 11.1.2
לשכת אליהו הנביא, האח הנכ. מרקו כהן, על הצטרפות  ואת נשיא עם לשכת גזית

והודה לנשיא לשכת גזית, האח המכ. מ. ירון צאלים, ולכל  לשכתו לעבודת הערב
על עבודתם וברכם על פועלם המבורך ותודה מיוחדת שלוחה לנשיא אחי הלשכה 

המכ.ב. שוקו שמיר, שמצטרף ללשכת גזית ומדריך את אחי  חהגדול שקדם, הא
 ות.הלשכ

בהתייחסו לדברי המכהן, ציין הנשיא הגדול, כי יש ביננו דתיים, אך הבניה  11.1.2
 החופשית איננה דת וכל איש באמונתו יחיה.

 הנשיא הגדול חתם את דבריו בברכה לאחי הלשכות החיפאיות על שיפוץ ההיכל. 11.1.6

 .להצטרף לכל הברכות לאחים לרגל אירועים משמחיםהנשיא הגודל ביקש  11.1.7

שנה טובה, שנת בריאות, שקט בברכת חתם את דבריו  ם מנסורהמכ. ב. נדיהאח  11.1.8
 .ושלווה

 לאותה המטרה .והשלישית הנשיא קם בפעם השניה  11.1

אליהו הנביא , 10, הכוכב 1, גינוסר 6מצפה  ,1לשכת ראובן מס' מהובאו ברכות   11.1.1
 מס' הר הכרמל, 06, עכו מס' 02קדימה מס' , 18לבנון מס' , 18דוד ילין , 16מס' 

לשכת הנשיאים , 72  זבולון מס', 61נעמן מס' , 26כספי מס' , 26שון מס' שמ, 22
 .מהודו Indus no. 284לשכת , 70, נור מס' 81גוויל מס' , 83 על שם עלי וייס מס'

האח המכ. יצחק האח המכ. מ. מיקי לובנהיים, האח המכ. שמואל עצמון, התנצלו האחים:  
 .לבהאח אהוד בר בר לב, האח יוסף אושאדי, 
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 קופת הצדקה : .11

 ₪. 123.33קופת הצדקה סבבה בין האחים והניבה סך  11.1

 

 נעילת הלשכה: .10
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 
 שולחן לבן : .12
 בהיכל. הסבו האחים לשולחן לבן העבודה בתום

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

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 


