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 576פרוטוקול  מס' 

 (433מזרח כרמיאל )עבודה מס.  75המשותפת עם לשכת "כרמים" מס. מעבודתנו 

  1021 פברוארב 6אשר 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, 

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

לציין את שמחתו על פתיחת הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם בפתח דבריו ביקש  2.1
 . 67העבודה המשותפת ללשכתנו וללשכת "כרמים" מס. 

של הלשכה לשעבר הנשיא הגדול את  בברכהקידם  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,  2.2
נת ישראל, האח המכ. ב. יצחק זינו ואת יתר נושאי המשרה של למדיהגדולה 

  הלשכה הגדולה למדינת ישראל.

ואחי  67נשיא לשכת "כרמים" מס. בירך את  ליאב מנחםהנשיא, האח הנכבד,   2.2
ידם בברכה את ועוד הוסיף וק של לשכות אחיות הנשיאים המכהנים, את לשכתו

 האחים המבקרים.

 

 קריאת הזמנת הערב: .2
 בפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן, את הזמנת הערב. 2.1

 

 אישור הפרוטוקולים : .4

נו הקודמת מס. ול עבודתבפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח עזי דגן את פרוטוק 4.1
764. 

 בהצבעה, שהתקיימה, אושר הפרוטוקול פה אחד. 4.2
 

 ברכות לאחי הלשכה: .5

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים. 5.1

ים הבאים בהיבחרם למשרות בלשכת "היכל ארון מיוחדות ניתנו לאח ותברכ 5.2
המכובד ביותר יצחק זינו על היבחרו למשרת גזבר גדול, האח המכ.  הברית", האח

מ. יוסף לביא בהיבחרו למשרת נגיד שלישי גדול ולאח המכ. מ. דני דורון בהיבחרו 
 .גיד שני גדוללמשרת נ

 עוד ברך הנשיא את האח המכ. מ. ירוחם רהב להולדת הנכדות. 5.2
 

ביקש לעדכן את האחים, כי בסוף השבוע שעבר  הנשיא, האח הנכבד, ליאב מנחם .7
נחתם בשעה טובה הסכם למכירת המגרש. נשארו שני עניינים טכניים וכולו תקווה, 

במרץ את שלב התכנון  עלינו להתחיל ,כי הם יסתיימו עוד השבוע. בשלב הבא
ובניית ההיכל. על פי הסיכום עם יורשיו של הרשל שטנדינג מתמידי, אשר קיבל 
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 ולא, ייתרת 1.2.12..2 -תוקף פסק דין, חובה עלינו לסיים את הבנייה עד לתאריך ה
 לגות, אשר תנוהל במשותף.הכסף ממכירת המגרש תופקד בקרן מ

   

 וצירוף האח חיים שקולניק :הצבעה  .6

 שקולניק מן הלשכה.חיים האח את קודת הנשיא, הוציא המנצח על הטכסים, בפ 6.1

, 27", בן 55צירוף האח חיים שקולניק מלשכת "עלומים להצבעה את  מידהעהנשיא  6.2
נשוי,  תושב קרית ים, עובד בתע"ש. הוצע על ידי האח לוי סודונוב ונתמך על ידי 

 האח עזי דגן.

 ה אחד.צירופו של האח חיים שקולניק אושר פ 6.2

לאחר שהאח חיים שקולניק הוכנס ללשכה, והועמד בין העמודים, הודיעו הנשיא כי  6.4
 צירופו ללשכתנו אושר על ידי האחים.

חיים שקולניק את התחייבותו הנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם, מסר לאח  6.5
 .נוללשכת

 על ידי המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף לביא, ל המזרחלאחר שהובא א 6.7
, העמיד המנצח על נועדי לשכת נמסר לוות הנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם, בפקוד

הטכסים את האח חיים שקולניק בין העמודים ואחי הלשכה כיבדוהו בתרועה 
 המשולשת.

 
 הצבעה על צירוף החילוני נולדי גרינברג : .5

החילוני נולדי העמיד להצבעה את קידושי  ,ליאב מנחם , האח הנכבדהנשיא 5.1
,  תושב חיפה, עובד חברת החשמל. הוצע על ידי האח 1, נשוי+ 52 גרינברג, בן

הנכבד ליאב מנחם, נתמך על ידי האח המכובד מאוד מאור מנחם ואושר ע"י 
 המזכיר הגדול.

 ההצבעה אושרה פה אחד. 5.2

 ייקבע בוועדה המתמדת הקרובה. דושיןהקימועד  5.2

  

 : איתן ישראלהרצאה מפי האח הנכבד  .9

השולחן הלבן " את ההרצאה בנושאם אחיהנשא בפני  יאיתן ישראלהאח הנכבד  9.1
 בלשכות באזור לונדון".

 האח הנכבד,ליאב מנחם, הודה לאח הנכבד איתן ישראל על הרצאתו. 9.2

  

 דבר הנשיא : ..1

ביקש להודות לאחינו המכובד מאוד יוסף ליאב מנחם,  הנשיא, האח הנכבד 1..1
 .לביא על העדיים החדשים של נושאי המשרה

 גולנדסקי נפל למשכב ושלוחה לו ברכת החלמה מהירה. האח הנכבד יעקב 1.1..1

 

 העברת המקבת : .11

נו לאח הנכבד צבי הנשיא, האח הנכבד ליאב מנחם, העניק את עדי לשכת 11.1
והעביר לידו את ניהול הלשכה, לאחר העברת  67רוטמן, נשיא לשכת "כרמים" מס. 

 המקבת.

וכחות הנשיא, האח הנכבד צבי רוטמן, ביקש להביע את התרשמותו מנ 11.2
 האחים בלשכה וציין, כי הוא רואה בכך אות כבוד לשתי הלשכות.

בברכה את נושאי המשרה של הלשכה  קידם ,צבי רוטמן הנשיא, האח הנכבד 11.2
 ..ב. יצחק זינוכהגדולה למדינת ישראל ובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המ
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 דבר הנשיא : .12

"מנורה" וציין כי  הנשיא, האח הנכבד צבי רוטמן, פנה בדברים לאחי לשכת 12.1
שנו מלאך בקרב אחי הלשכה, אשר שמו יושקו. לפני שנה בקושי הכירו אבל, במשך י

הזמן זכה לראותו מבקר בלשכת "כרמים" ושמע אודות המעשים הטובים, שהוא 
עושה, ולא מפיו שמע את הדברים. צניעותו הרשימה אותו. בקידושיו, לפני 

באותו בוקר, על אף  שה שישמש כמנגנן.כחודשיים, פנה אל האח יוסף לביא בבק
גיע למרות הכל שעבר ניתוח ואמר, שסביר שלא יוכל להגיע לעבודת הקידושין, ה

הנשיא, האח הנכבד צבי רוטמן, כל כך התרשם ממסירותו עד . ובלבד, שלא יאכזבו
והביע  12.5 -תרחש בתאריך הק לו תואר נשיא לשם כבוד והדבר ילהעני כי המליץ

  אחי לשכת  "מנורה" יכבדוהו בנוכחותם.ש תקוותו,

אדם העושה מעשים טובים בצנעה ומתוך רצון לעזור למסדר הוא מן  12.2
דיבר הנשיא, האח  והאנשים אותם הוא רואה כבונים חופשיים אמיתיים. בקידושי

ושג הנכבד צבי רוטמן, על מושג "האחווה" והערב ברצונו לדבר על "עזרה לזולת", מ
 י היא צריכה לבוא ממשאבים עצמייםטי, אולי כלדבר קונקראשר לא קל לתרגמו 

שכל  הנשיא מאמין ואחים לא מחפשים לעזור באופן אישי, מעבר לפעילות הלשכה.
בונה חופשי חייב להכיר ולהרחיב את מעגל ההיכרויות בדגש על מקצועות 

על פי מה שמסופר, לפני שנים מספר, כאשר אח   והתמחויות של האחים השונים.
לעזרה, אסור היה לסרב, באם העזרה הייתה בתחום יכולתו בבקשה נה לאח אחר פ

 של האח, אליו פנו.
בהיותו אח בלשכת "חבצלת השרון" שימש כמרכז מקצוע האנגלית בבית ספר 

פרה לו "אורט". יום אחד הבחין שהספרנית בוכה ולאחר שבירר עימה את הדבר, סי
שביתה חולה במחלת עיניים ויש חשש לראייתה. היה מומחה אחד בבית חולים "תל 
השומר", שהתור לבדיקה על ידו היה ארוך. אחד מאחי הלשכה היה קצין התיאום 

למחרת קבע אותו האח תור למומחה וראייתה של הבת בבית החולים.  אשל הצב
 ניצלה.

א שאחיו חלה במחלה עם סיכויי בלשכת "כרמים" ישנו אח חדש, שסיפר לנשי
בית חולים "זיו" בכת "כרמים" אחד האחים הינו מנתח שלבהחלמה קלושים. 

 בצפת, אשר דיבר עם האח, עודד אותו וסייע לו.
אף אח אינו מוגבל בעניין העזרה לזולת באמצעות המשאבים האישיים. יש צורך 

ולסייע.  ידידים, אשר להכיר אחים בונים, ללא קשר לדרגתם, אשר יכולים לעזור 
משפחתם נטשה את רכוש המשפחה בהונגריה בזמן השואה ניסתה במשך זמן רב 
להשיב את רכוש המשפחה, עד שנואשו. לאור מצוקתם הרבה פנה לנשיא הגדול, אף 
שלא הכירו והלה, שהיה בעל משרד עריכת דין העמיד את אחד מעורכי הדין במשרד 

 לעזרתם.

ל ידי המנצח על הטכסים, העניק האח הנכבד צבי לאחר שהובא אל המזרח ע 12.2
 רוטמן את עדי לשכת "כרמים" לנשיא לשכת "מנורה", האח הנכבד ליאב מנחם.

 

 עניינים העומדים על הפרק:ה .12
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן   צבי רוטמןהנשיא, האח הנכבד,  12.1

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

בשם הנשיא הגדול הביא ברכות  ,יצחק זינו ב.המכ. האח , לשעבר הנשיא הגדול 12.1.1
נושאי יתר מוור צכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנשלשל ה

                                                                                                                                                                   המשרה של הלשכה הגדולה, אשר באו לכבדנו בערב זה.
נשיאי הלשכות על הקשר, אשר הצליחו ליצור את  בירךיצחק זינו האח המכ. ב.  12.1.2

בין הלשכות ועל העבודה המשותפת. לפני כחודשיים קודש האח הנכבד צבי 
ל כך, יישר וכבר הספיק לקיים עבודה משותפת וערמים" רוטמן לנשיא לשכת "כ

  כח.
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נשיא לשכת "מנורה", האח הנכבד ליאב את האח המכ. ב. יצחק זינו בירך  12.1.2
מנהל את עבודת הלשכה בצורה חלקה ויוצאת מן הכלל. עוד ברכו האח המנחם, 

המכ. ב. יצחק זינו על מכירת המגרש וחיזוק שורות הלשכה אליה צורף אח חדש 
 קודש אח נוסף.וי

שקולניק אשר מגיע מלשכה  האח המכ. ב. יצחק זינו ביקש לברך את האח חיים 12.1.4
 כה טובה.שלטובה והצטרף היום לשורותיה של 

ברכה מיוחדת ניתנה למנגנן, האח פבל קלימנקו, שאומנם אינו מורגש פיזית אך  12.1.5
 נוכחותו מורגשת בלשכה באווירה הנעימה והרוגע אותו הוא משרה.

על  איתן ישראלי. ב. יצחק זינו ביקש לברך את המרצה, האח הנ. האח המכ 12.1.7
 ., כמוה לא שומעים בכל יוםהרצאתו

יוסף  לאחים המכובדים מאודבברכות האח המכ. ב. יצחק זינו חתם את דבריו  12.1.6
 למשרות נגידים גדולים בלשכת "היכל ארון הברית". לביא ודני דורון, אשר מונו

 המטרה.  לאותההשניה הנשיא קם בפעם    12.2

המפקח האזורי, האח המכ. מ. מאור מנחם, ביקש להביא בפני האחים את  12.2.1
 ההודעות הבאות :

  הנשיא הגדול למדינת ישראל, האח המכ. ב. פתח ואמר בישיבת הוועד הגדול
 :את הדברים הבאים  מנצורנדים 

" מספר קטן של אחים ותיקים ויקרים החליטו לפרוש ממסדר הבונים  -
לו, בהצטרפם לגראנד אוריון )המזרח הגדול( מסדר, החופשים. אחים א

שאינו מכיר באל, כבונה העליון של היקום ולא מייחס כל חשיבות לספר 
הקדוש כמאור הגדול, במעשה זה הפרו אחים אלו את שבועתם ביודעין, 

ות שלא להכיר בהם ת מהמסדר, ולצולפיכך היה צורך להשעותם מיידי
אין לאפשר להם השתתפות שנובע, מכאן כאחים וכבונים חופשים. 

בעבודותינו, וברור גם כל אלו אשר יצטרפו אליהם בעתיד. שמות האחים 
 –א הגדול מה ישמאת הנ כפי שפורסמו בבונים הזמנה, באגרת לאחים

 הם : יחיאל אבידן, דני ויס ויוסי גלר". 1.12..29

"וועדת הבניין בתל אביב מחפשת כל דרך אפשרית לצאת מהבניין  -
 וכחי ומהוצאותיו הכבדות על פי חוק ובמינימום נזק".הנ

 הגדול למדינת ישראל, האח המכ. ב. נדים מנצור הביע את צערו על  הנשיא
 ההתארגנות בפטיציה לשינוי החוקה ושמח על כך שההחתמה בוטלה.

  הגזבר הגדול מבקש מכל הנשיאים להסדיר את תשלום מס החבר ללשכה
 דם האפשרי. בהק₪  ....45הגדולה בסך של 

 לאותה המטרה.הנשיא קם בפעם השלישית    12.2

עכו , 25לבנון מס' , 17אליהו הנביא מס'  ,1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  12.2.1
הר הכרמל , 25חבצלת השרון מס' , 25, חבצלת השרון מס' 26געתון מס' , 27מס' 
נור , 71עמן מס' נ, 59, עמודי שלמה מס' 55עלומים מס' ,  57כספי מס' , 44מס' 
 .מינכןמזרח  ..6 , לשכת לסינג.5 'עלי וייס מס, 62מס' 

האח המכ. צבי , מ. ניסים שקליםהאח המכ. , האח המכ. ב. סמי רפאליהתנצלו האחים:  
האח האח המכ. שמואל עצמון, האח הנ. יעקב גולנדסקי, האח המכ. יצחק בר לב, רימון, 

, האח מיכה האח עופר וקסלר ,לבהאח עמית רוזנטל, האח אהוד ברל אלחנן גרינברג, 
 .שקלים, האח דורון קרן

 
 קופת הצדקה : .14

 ₪. ...215קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
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 נעילת הלשכה: .15
מזמור הנעילה לוותה בשרשרת  תריש הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה.בפקודת 

 אחווה.
 

 שולחן לבן : .17
 רת ההיכל.בעזהסבו האחים לשולחן לבן העבודה  בתום

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

 
 

 19לשכת "מנורה" מס'                               
 

__________                                        __________ 
 מנחם     ליאב          עזי      דגן                                    

 מזכיר                                                    נשיא  
 

 67לשכת "כרמים" מס'                               
 

__________                                        __________ 
 רוטמן שר שלום כהן                                         צבי

 מזכיר                                                    נשיא  
 
 


