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 672פרוטוקול  מס' 

  0211 נובמברב 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

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

נושאי המשרה של הלשכה הגדולה את  בברכהקידם  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  2.1
 איש על פי תוארו ומעמדו. ,למדינת ישראל איש

, האח הנכבד 11נשיא לשכת נעמן מס. הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם בירך את   2.2
 ג'וני מועלם.

  נו., אשר כבוד לנו לארחם בלשכתהוסיף וקידם בברכה את האחים המבקריםעוד  2.2

 

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

 
 :ים הפרוטוקול אישור .4

, 161בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן, את פרוטוקול אסיפה מס'  4.1
 , הפרוטוקול אושר פה אחד.2/11/2111, ד' בתשרי תשע"בשהתקיימה ביום 

 
 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 5.1

 יםשנ 24ברכה מיוחדת ניתנה לאחינו המכובד מאוד מאור מנחם, אשר חגג בערב זה  5.2
 לבניה החופשית. וקידושיל

 

 מינוי האח הנ. איתן ישראלי לתפקיד מפקח ראשון : .1

דת הנשיא הביא המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף לביא את האח מיכה בפקו 1.1
הראשון בכדי שיחליף את האח הנ. איתן ישראלי בתפקידו המפקח דוכן  שקלים אל

 כמפקח ראשון.

על ידי הנשיא, האח הנ. ליאב מנחם ומונה האח הנ. איתן ישראלי הובא אל המזרח  1.2
 .מפקח ראשון משרתל

אח המכ. מ. יוסף לביא הביא את האח הנ. איתן ישראלי אל המנצח על הטכסים, ה 1.2
 דוכן המפקח הראשון, בכדי שיחליף את האח מיכה שקלים.
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 :האחים טל פונק ועמית רוזנטלשל  העלאה לדרגה השלישית .6
 אחים בדרגת תלמיד בונהווידא המנצח על הטכסים, כי אין בלשכה בפקודת הנשיא  6.1

 והלשכה הועברה לדרגה השניה.

 : ניהבדרגה השבחן המ 6.2

טל פונק ועמית , ים, העמיד את האחאילן פייגנבאום, האח ראשוןהמדריך ה 6.2.1
 בין העמודים. רונזנטל,

חובה, שהוצגו על ידי נכונה על שאלות ה ו, ענטל פונק ועמית רוזנטל, יםהאח 6.2.2
  הנשיא הנכבד.

 על ידי הנשיא,רגה השלישית אושרה לד ,טל פונק ועמית רוזנטל ,יםהעלאת האח 6.2.2
 האח הנ. ליאב מנחם מתוקף סמכותו ונתמכה על ידי האח המכ. מ. יוסף לביא.

 לישיתהועברה הלשכה לדרגה השלאחר שהאחים החברים בונים הוצאו מהלשכה,  6.2.4
 המקובל. טקסב

 ה :עלאהה טקס 6.2

 .קול אזעקה נשמע 6.2.1

 טקסבונה ב לדרגת רב ולללשכה והוע והוכנס טל פונק ועמית רוזנטל יםהאח 6.2.2
 המקובל.

 עבר באופן מדויק ומופתי. טקסה 6.2.2

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 6.2.4
 .האח הנכבד ליאב מנחם

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

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

ם, בהנחייתו של בונים החדשיה יא, האח הנ. ליאב מנחם, התקבלו רבישהנבפקודת  6.4
 המנצח על הטכסים, במחיאות הכף המסורתיות על ידי האחים.

החזיר הנשיא את ובהמשך  בטקס מלא הלשכה בדרגה השלישיתנעל את  הנשיא 6.5
  .הלשכה לדרגה הראשונה בטקס מקוצר

 
 דבר הנשיא : .8

ביקש להודות מקרב לב לכל העושים במלאכה הנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם,  8.1
ובעיקר לנושאי המשרה, שהגיעו בהתראה קצרה, האח הנ. רני כ"ץ והאח לוי סודונוב, 

 כשומר.הראשונה לו זו "טבילת האש" 

מהאחים לבחון את ההצעות, אשר הועברו על ידי המזכיר להקדמת הנשיא ביקש  8.2
 הלבן" לתחילת הערב. ולהעברת ה"שולחן 1011מועד תחילת העבודה לשעה 

דשים אל , הביא את הרבי בונים חהמנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף לביא 8.2
א העניק להם את ספר העבודה בדרגה השלישית ואת הכרך השלישי של ישהמזרח והנ

 "בין העמודים".

, הביא את האחים אילן פייגנבאום ועזי המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף לביא 8.4
 זרח והנשיא העניק להם את הכרך השלישי של "בין העמודים".דגן אל המ

א ביקש מהאחים, שטרם עשו זאת, להסדיר את תשלום חלקנו בגין שיפוץ ישהנ 8.5
 לאח.₪  211ההיכל בסך 

 
 
 
 
 



3 

 

 העניינים העומדים על הפרק: .0

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים , ליאב מנחם , האח הנכבדהנשיא 0.1
  .נו בפרטיתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מה להציע דברהרוצה 

 של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות  האח המכ. מ. מיקי לובנהיים 0.1.1
לשכה של הנושאי המשרה יתר מו נדים מנסור.ב. כהמ האח ,למדינת ישראל

                                                                                                                                           הגדולה.                        
האח המכ. מ. מיקי לובנהיים ברך את הנשיא על עבודת הערב היפה, שבוצעה  0.1.2

 נו.הוא גאה על היותו נשיא כבוד בלשכת בצורה חלקה וציין, כי בערב זה

ם את דבריו בברכת חג קורבן שמח לאחינו האח המכ. מ. מיקי לובנהיים חת 0.1.2
 המוסלמים.

 לאותה מטרה.הנשיא קם בפעם השניה  0.2

למסור לאחים, כי בקשתו של  ביקש  ,המפקח האזורי, האח המכ. מ. מאור מנחם 0.2.1
הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנסור 

 של הלשכה נענתה בחיוב.לקבלת עזרתו של האח פבל קלימנקו בעיצוב מדבקה 

ועבר לאישור הוועד הגדול תוצע המדבקה לרכישה לאחי תלאחר שהמדבקה  0.2.1.1
 המסדר.

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השלישית  0.2
געתון , 21מס'  עכו, 28בנון מס' ל, 0גינוסר מס'  ,1לשכת ראובן מס' מ הובאו ברכות 

, 64זבולון מס' , 11ן מס' נעמע , 51כספי מס' יעקב , 28חבצלת השרון מס' , 26מס' 
 .מזרח מינכן 611לשכת לסינג , 81 לשכת הנשיאים על שם עלי וייס מס'

 
אורי  מ. האח המכ.האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ. ב. יצחק זינו, התנצלו האחים:  

האח המכ. מ. ירוחם רהב, האח הנ. ניסים אושאדי, האח הנ. אבי לוי, האח הנ. יעקב כ"ץ, 
  .שגיא מטסהאח האח אלחנן גרינברג, האח יוסי אושאדי,  גולנדסקי,

 
 קופת הצדקה : .11

 ₪. 151.11קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
 

 נעילת הלשכה: .11
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 
 שולחן לבן : .12

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

 באחווה ובהרמוניה.
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 


