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 674פרוטוקול  מס' 

  0210 נואריב 1 עבודתנו אשר התקיימה ביום א'מ

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

 ., חיפה111בשדרות הנשיא מס' 

 

 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 פתח את הלשכה בטקס המקובל. ליאב מנחם ,הנכבד , האחהנשיא

 
 יאת הזמנת הערב:קר .2

 ., את הזמנת הערבעזי דגן, קרא המזכיר, האח הנשיא בפקודת
 

 :ים הפרוטוקול אישור .3
, 373מס'  נואסיפתפרוטוקול בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן, את  3.1

 ,4/12/2/11 "בתשע כסלוב שהתקיימה ביום ח'

 התקיימה הצבעה על הפרוטוקול אושר פה אחד. 3.2
 

 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה לקבלת פני משלחת ש .4
הלשכה  נושאי המשרה שלבברכה את  קידם ליאב מנחםהאח הנכבד,  ,הנשיא 4.1

, לשעברים הגדול יםובראשם הנשיא המפארים את המזרחלמדינת ישראל  הגדולה
נוכחותם מפארת את אשר  והאח המכ. ב. סמי רפאלי, .ב. יצחק זינוכהאח המ

 נו, כתמיד.לשכת

הלשכות האחיות, האח מאיר בירך את נשיאי  יא, האח הנכבד, ליאב מנחםהנש  4.2
שריקי, נשיא לשכת ראובן, לו זו עבודת בכורה בה הוא מתארח בלשכתנו כנשיא. 

והאח מרקו  ,א כבוד בלשכתנוישקי לובנהיים, נשיא לשכת לבנון, נהאח המכ. מ. מי
 כהן, נשיא לשכת אליהו הנביא, אורח קבוע בלשכתנו.

והביע את תקוותו, שערב מיוחד  הלשכות האחיותאחי ברך הנשיא הנכבד את  עוד 4.3
ת שורותינו יהיה ערב מהנה לכולם ואחל שנה אזרחית חדשה, זה, בו אנו מחזקים א

 פורייה וטובה לכל האחים.

היום, אולי כסמל לשנה החדשה, נקיים עבודה גדושה ומלאה, ששיאה קידושי שני  4.4
 חילונים.

 
 כה לאירועים משמחים:ברכות לאחי הלש .5

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 5.1
 

 

 :םקידושי חילוני .3
 ווקודשללשכה  והוכנס ,אסף לוין ועומר הירשל , םהחילוניזעקה נשמע ואקול  3.1

 .בטקס המקובל
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 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 3.2
 האח הנכבד ליאב מנחם.

 מאור מנחם.מ. האח המכ. 
 הנכבד אבי לוי. האח
 הנכבד איתן ישראלי.האח 

 רוברטו די קפואה.מ. האח המכ. 
 המכ. מ. יוסף לביא.האח 

 האח המכ. ביותר יצחק זינו.
 ,יםהחדש יםל האחוהכריז ע בירך ,ליאב מנחם , האח הנכבדהנשיא ,בסיום הטקס 3.3

 ה.בם, ככאל לשכת מנורה ודרש להכיר יאחכ ,אסף לוין ועומר הירשל
מ. יוסף . מכהמנצח על הטקסים , האח ה  כיבדו האחים, בהנחייתיא קודת הנשבפ 3.4

 במחיאות הכף המסורתיות.החדש  ים, את האחלביא

 לאחר חזרתם ללשכה חתמו האחים החדשים את שמם בספר הנוכחות של הלשכה. 3.5

הנשיא הנכבד ביקש להודות לכל העושים במלאכה ולכל מי שעזר וסייע בהכנת טכס  3.3
לנושאי המשרה, האחים גיל אורן ולוי סודונב , ניתנה וחדת הקידושין. תודה מי

אשר זו עבודת הקידושין הראשונה להם ולאח המכ. ב. יצחק זינו, אשר הסכים 
לקבל על עצמו את מתן הלקח בתחילת העבודה. כרגיל, תודה לאחינו פבל קלימנקו, 

 שהנעים את זמנינו.

אשר מקימים בנין, אחרי הנשיא הנכבד ביקש לפנות לאחים על דרך המשל. "כ 3.7
הנחתה של כל שורת לבנים יש לרפדה במלט בכדי לחזק את השורה ולהניח בסיס 
לשורה נוספת. כמו שקודמיי הכינו את השורות לביסוסה של הלשכה, במהלך השנה 
האחרונה השקענו בריפוד וטיפוח הקיים, תוך הטמעת עקרונות הבניה החופשית 

  "ח את שורת הלבנים החדשה.והדרכות. כעת, אנו בשלים להני
התלמידים בונים החדשים, אסף לוין ועומר הירשל הם השורה החדשה. הלבנים 
החדשות תקבענה את חוזקה ומגמתה של השורה כולה ושל השורות הבאות. יש 

 לקוות שימצאו סיפוק בעבודת הבניה ויתעמקו ברזיה".
 לכל אח.בכדי לאפשר קליטה יעילה של האחים החדשים ימונה חונך  3.6

 האח המכ. מ. יוסף לביא יחנוך את האח אסף לוין. 3.6.1

 האח הנכבד רני כ"ץ יחנוך את האח עומר הירשל. 3.6.2
 

 : שומרלתפקיד  לוי סודונובמינוי האח  .7

על ידי המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף הובא אל המזרח  לוי סודונובהאח  7.1
 .שומרומונה על ידי הנשיא, האח הנ. ליאב מנחם למשרת לביא, 

 

 מינוי האח שגיא מטס לתפקיד גזבר : .6

האח שגיא מטס הובא אל המזרח על ידי המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף  6.1
 לביא ומונה על ידי הנשיא, האח הנ. ליאב מנחם למשרת גזבר.

 

 דבר הנשיא : .9

₪  ///,/2,33הנישא הנכבד ביקש לעדכן את האחים כי המגרש נמכר במחיר של  9.1
בשלב הבא ניתן יהיה לברך  שלב אחרון של ניסוח וחתימת החוזה.ואנו נמצאים ב

 על המוגמר ולהחל בתכנון ובבניה של ההיכל החדש.

 

 דים על הפרק:מעניינים העו ./1
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח   ליאב מנחם, האח הנכבד, הנשיא 1./1

 לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו מהלהציע דבר הרוצה מן האחים 
 ? בפרט
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של הלשכה הגדולה למדינת  לשעברהנשיא הגדול  ,יצחק זינוב .כהאח המ 1.1./1
הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה  למדינת ישראל, בשם הביא ברכות  ,ישראל

נושאי מובשם האח המכ. ב. סמי רפאלי   ,בשמונדים מנצור, .ב. כהאח המ
                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של ההמשרה 

של הלשכה הגדולה למדינת  לשעבריצחק זינו, הנשיא הגדול  .ב האח המכ. 1.2./1
ום ציין, שכאשר נעשות הכנות לעבודה, הרי שהדבר ניכר בביצוע. הי, ישראל

  , שנוהל למופת.זכינו לחזות בטכס יפה

האח המכ. ב. יצחק זינו ברך את המדריך השני, האח גיל אורן והשומר, האח לוי  1.3./1
 על עבודתם ולמנגנן, האח פבל קלימנקו. סודונוב

א מקווה ות האחים החדשים, שזכו להתקדש ללשכה עם חזון והעוד ברך א 1.4./1
  שיתקדמו ויעמיקו בתורת הבניה.

 .לאחים לשנה האזרחית החדשהבברכות יצחק זינו חתם את דבריו .ב כהאח המ 1.5./1
 

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה   2./1

ציין, שנבצר ממנו להשתתף בישיבת  מאור מנחם . מ.כהאח המהמפקח האזורי,  2.1./1
, היות והוא ועוד תשעה מאחי לשכתנו 19.12 -הוועד הגדול, שהתקיימה ב

ד עם האח שלמה רפפורט ובכך חיזקו הצטרפו באותו היום ללשכת לבנון ביח
שישה את שורותיה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שעבודת הערב מתחילה עם  
 אחי לשכה ושלושה עשר אורחים ומסתיימת עם שמונה עשר אחים ואורח.

עוד ביקש האח המכ. מ. מאור מנחם להודות לנשיא הנכבד על מאמציו    2.1.1./1
עונג להודות לו בשם השלכות, להשלמת מכירת המגרש והוא מוצא כבוד ו

 שהוא אחראי להן.

 

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 3./1
, געתון מס' 26לבנון מס'  ,13אליהו הנביא מס'  ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

לשכת , 31נעמן מס'  , 53כספי מס' , 44מס'  הר הכרמל   ,36 חבצלת השרון מס', 37
 מזרח מינכן. //7לשכת לסינג , /6עלי וייס מס'  ,74  זבולון מס', 73מס'  נור

 
האח הנכ. שמואל האח המכ. ניסים שקלים, , .מ. סלימאן סאלםכהאח מהתנצלו האחים:  

 האח טל פונק.שקלים, האח ארנון מונין, מיכאל האח גבאי, 
 

האח הנכבד רני כ"ץ הודיע לאחים, כי פעילות המכללה המסונית תחל  4./1
פייה ארוכה. האח המכ. ב. יצחק זינו ציין שביקר בלשכת לאחר צי 13.1 -בחיפה ב

 געתון ונהנה מאוד מההדרכה והוא מחזק את ידי העוסקים במלאכה. 

 

 קופת הצדקה : .11
 ₪. //.175קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .12
 מזמור הנעילה לוותה בשרשרת תריש , בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 .אסף לוין ועומר הירשלים האח אליה צורפו שתי החוליות החדשות, אחווה 
 

 שולחן לבן : .13
 הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל. העבודה בתום

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

 מזכיר
 ליאב מנחם

 נשיא
 

 
 
 


