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

 
 קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל: .2

הנשיא הגדול לשעבר של הלשכה את  בברכהקידם  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  2.1
הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. יצחק זינו, המכבד אותנו בנוכחותו ואת יתר 

 תוארו ומעמדו.איש על פי  ,נושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל איש

הנשיאים המכהנים של לשכות אחיות, הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם בירך את   2.2
והאח הנכ. דוד סליקטר נשיא , 11האח הנכ. מרקו כהן, נשיא לשכת אליהו הנביא 

 .1 לשכת ראובן

ובהם האח המכ. מ. אדמונד עוזר  עוד הוסיף וקידם בברכה את האחים המבקרים 2.2
 עדרות ממושכת.ילאחר האותו אנו שמחים לארח 

עוד ביקש הנשיא לברך את כל האחים בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה לקראת  2.2
 יום כיפור, העומד בפתח.

 

 קריאת הזמנת הערב: .2
 ., את הזמנת הערבעזי דגן, קרא המזכיר, האח הנשיא בפקודת

 
 :ים הפרוטוקול אישור .2

, 176ל אסיפה מס' בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן, את פרוטוקו 2.1
 , הפרוטוקול אושר פה אחד.22022611שהתקיימה ביום ה' באלול תשע"א, 

 
 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 5.1

 

 :של האח לוי סודונוב העלאה לדרגה השלישית .1
 תלמיד בונה אחים בדרגתווידא המנצח על הטכסים, כי אין בלשכה בפקודת הנשיא  1.1

 והלשכה הועברה לדרגה השניה.

 : בדרגה השלישיתהמבחן  1.2

בין  , לוי סודונוב,, העמיד את האחאילן פייגנבאום, האח ראשוןהמדריך ה 1.2.1
 העמודים.

  חובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד.נכונה על שאלות ה , לוי סודונוב, ענההאח 1.2.2
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עה פה אחד על ידי רגה השלישית אושרה בהצבלד לוי סודונוב, ,העלאת האח 1.2.2
 האחים רבי בונים.

 המקובל. טקסב לישיתבפקודת הנשיא הועברה הלשכה לדרגה הש 1.2.2

 ה :עלאהה טקס 1.2

 .קול אזעקה נשמע 1.2.1

 המקובל. טקסבונה ב לדרגת רב הלללשכה והוע לוי סודונוב הוכנס האח 1.2.2

 עבר באופן מדויק ומופתי. טקסה 1.2.2

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 1.2.2
 .אח הנכבד ליאב מנחםה

 .בני צפרירמ. האח המכ. 
 .האח המכ. מ. רוברטו די קפואה

 .מ. מאור מנחםהאח המכ. 
 .הנכבד רני כ"ץהאח 

 .האח גיל אורן
שיא הנכבד את הנ הוריד, הוצא מהלשכה, בונה לדרגת רב הללאחר שהאח, שהוע 1.2

 .הלשכה לדרגה השניה

 הלשכה לדרגה הראשונה. חזירבפקודת הנשיא ה 1.5

 ללשכה.  לוי סודונוב קודת הנשיא הוחזר האחבפ 1.1

לוי  את האח יוסף לביא,  מ. מכ.ה, האח  טקסיםהמנצח על ה בפקודת הנשיא קיבל 1.7
 חיאות הכף המסורתיות.במ סודונוב

 
 דבר הנשיא : .7

ו הראשונה בדרגה פני האחים, שזו עבודתהנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם, ציין ב 7.1
 נו בדרגה זו וניישם בהן את הלקחים מעבודה זו.ישנן עבודות מספר בפניהשלישית. 

הנשיא ביקש להודות לכל בעלי התפקידים, אשר נטלו חלק בטכס וביחוד לאלו, אשר  7.2
נתבקשו למלא את תפקידם בהתראה קצרה ובהם האח המכ. מ. בני צפריר והאח 

 ארנון מונין וכן כל יתר נושאי המשרה.

ת במהלך כל הטכס, שהיה מבחינתנו תודה מיוחדת לכל האחים, אשר ישבו בסבלנו 7.2
 "הרצה" לעבודות ההעלאה בדרגה הבאות.

הנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם, ביקש לחתום את דבריו באיחולי שנה טובה וחג  7.2
 שמח לאחים ובני משפחותיהם.

 

 העניינים העומדים על הפרק: .8

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

של  מהנשיא הגדולהביא ברכות יצחק זינו  .ב .כהאח המהנשיא הגדול לשעבר,  8.1.1
נושאי המשרה יתר מו נדים מנסור.ב. כהמ האח ,למדינת ישראל הלשכה הגדולה 

                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של ה
כבוד הוא לו להגיד, שציין ביקש ל ב. יצחק זינוהאח המכ. הנשיא הגדול לשעבר,  8.1.2

ביקש לציין את  שבוצעה עבודה ברמה מצויינת ומורגש, שבוצעה עבודת הכנה. עוד
  הקשב הרב בו ישבו האחים, במהלך העבודה.

אשר האח המכ. ב. יצחק זינו הודה לכל נותני הלקחים, הנשיא הגדול לשעבר,  8.1.2
, אשר אמור מנגןאחינו פבל, הלמדריך הראשון, לביצעו עבודתם בצורה מדוייקת, 

נעימה להיות "לא מורגש" במהלך הערב אבל, נוכחותו מורגשת ביותר באווירה ה
כמו כן, תודה מיוחדת לאחינו פבל על הגונג המיוחד, שהכין  אותה הוא משרה.

 לערב זה ועל אומנותו המופלאה.



3 

 

 הלאת האח, שהועביקש לברך הנשיא הגדול לשעבר, האח המכ. ב. יצחק זינו  8.1.2
הצלחה והמשך  איחל לוו הערב את מלוא הזכויות , שקיבלבונה רבלדרגת 

 מהיום רואים בו את דור ההמשך של הלשכה. התקדמות בבניה החופשית.

עבר, האח המכ. ב. יצחק זינו חתם את דבריו בברכת שנה טובה שלהנשיא הגדול  8.1.5
 וגמר חתימה טובה.

 לאותה מטרה.הנשיא קם בפעם השניה  8.2

המפקח האזורי, האח המכ. מ. מאור מנחם ביקש להביא את ההודעות הבאות  8.2.1
 מישיבת הוועד הגדול:

 לשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור הנשיא הגדול של ה
עלויות אחזקת המשכן בתל אביב וציין כי מבוצעת הביע את דאגתו בעניין 

 עם עלויות נמוכות יותר.בדיקה למעבר למקום 

  הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור
דבר המבוצע בלשכתנו וישנם מבקש מכל האחים לדאוג להרחבת השורות, 

 מספר מועמדים.

 .הגזבר הגדול מבקש מנשיאים לשלם מיסיהם ללשכה הגדולה 

  הגזבר הגדול פנה לאחים בבקשה לקבלת רעיון למדבקה, אשר תודבק על רכבי
 האחים ולצורך כך יפנה בבקשה לאחינו פבל לקבלת עזרתו.

 ת לחג למשפחות וועדת הצדקה של השלכה הגדולה למדינת ישראל תרמה מנו
  נזקקות וסייע לילדי בר מצווה ברמלה.

בתוקף תפקידו כחבר בוועדת הצדקה של לשכתנו, ביקש האח המכ. מ. מאור  8.2.2
מנחם לעדכן את האחים כי ביקרו את האח המכ. מ. אורי כ"ץ ואת אלמנותיהם 

)השאלה אם במקום רמי   .קדר משהוהאח המכ. מ.  הבררמי של האח המכ. מ. 
 לא דיבר על ניסים חבר ?(הבר, הוא 

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השלישית  8.2
, אליהו הנביא מס' 0גינוסר מס' , 1מצפה מס'  ,1לשכת ראובן מס' מ הובאו ברכות 

, 11נעמן מס' , 58עלומים מס' , 51כספי מס' יעקב , 21מס'  עכו, 28בנון מס' ל, 11
, גוויל מס' 86 על שם עלי וייס מס' לשכת הנשיאים, 78 פיורי מס'יט, מונ72זבולון מס' 

 .מזרח מינכן 766לשכת לסינג , 82
 

האח המכ. מ. ניסים שקלים, האח מיכה שקלים, אורי כ"ץ,  מ. האח המכ.התנצלו האחים:  
  .האח עופר וקסלר

 
 קופת הצדקה : .0

סבבה בין השורות לה שלח האח המכ. מ. ירוחם רהב את תרומתו, קופת הצדקה 
 ₪. 156.66והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .16
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 
 שולחן לבן : .11

 הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל. העבודה בתום
 , לאחר שכולם באו על שכרם,לאחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים

 באחווה ובהרמוניה.
 

                                            _____                    _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 


