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 אחווה  שוויון  חופש
 

 865מס'  ת קידושי נשיאפרוטוקול מאסיפ
 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה

 , חיפה111בשדרות הנשיא מס' 
 .(10/01/2013) גתשע" טבתב ח"כ חמישיביום 

 
 26-ו שכה,מאחי הל 25בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .1

ויסאם ( 1)ראובן מאיר שריקי אחים מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, האחים הנכבדים 

ירון צאלים , (28 לבנון)לבנהיים  ימיק האחים המכובדים מאוד, (16 )אליהו הנביא רמדאן

 מנחם רוטשטיין(, האח המכובד  44)הר הכרמל שלמה יעקב רפפורט , האח הנכבד (30 גזית)

 .(80)עלי ויס יצחק זינו ( והאח המכובד ביותר 56)יעקב כספי 

של הלשכה לבקשת הנשיא, הוכנסה משלחת הלשכה הגדולה בראשותו של הנשיא הגדול  .2

 נדים מנצור. , האח המכובד ביותר הגדולה למדינת ישראל

הגיש את המקבת לנשיא הגדול, והוא החזירה לנשיא להמשך  ליאב מנחםהנשיא הנכבד  .3

 ניהול העבודה.

קודת הנשיא, כיבדו האחים את הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל האח בפ .4

 בתרועה המסורתית, לפי קצב המנצח על הטקסים. נדים מנצורהמכובד ביותר 

ובעודו עומד קרא  את הזמנת הערב ,איתן ישראלי הנכבד , האחהמזכיר לבקשת הנשיא, קרא .5

 02/12/2012מתאריך  684תית מספר את הקטע הדן בבחירות מפרוטוקול האסיפה השנ

 הפרוטוקול אושר פה אחד.

הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכובד את  דם בברכהיהנשיא ק .6

סמי , ויצחק זינוביותר  יםהמכובד ים, האחלשעבר יםהגדול יםהנשיא אתנדים מנצור, ביותר 

נושאי המשרה כל יתר את  ברנס, אבי, את הנשיא הגדול הנבחר, האח המכובד מאוד רפאלי

את ההיכל  ושפיאר חים המבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאשל הלשכה הגדולה

 ואת אחי לשכתנו.

 הנשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחים. .7

עזי דגן והאח  איתן ישראליא, הביא המנצח על הטקסים את האח הנכבד ילפי הוראת הנש .8

 והנשיא העניק להם תשורות על סיועם לו כמזכירי הלשכה בתקופת כהונתו.זרח, אל המ

 הנשיא סיכם במספר מילים את תקופת הכהונה. .9

 אל המזרח והנשיא מסר לו את המקבת להמשךרני כ"ץ בפקודת הנשיא הובא האח הנכבד  .11

 יהול הערב כנשיא מקדש.נ

 יםלעמידת אבל לזכרם של האחקים את אחי הלשכה ה רני כ"ץ נכבדההמקדש, האח הנשיא  .11

 למזרח הנצח. ושעבר

ודה לנשיא הגדול הודה לאחי הלשכה על הכבוד שהעניקו לו כנשיא מקדש, והנשיא המקדש ה .12

 אשר אישר את המינוי.

לקבל על עצמו את התפקיד של מנצח על  תן ישראליאי נכבדביקש את האח ההנשיא המקדש  .13

 הטקסים מקדש, ונענה ברצון.
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כנשיא  עזי דגןהאח ביצע את טקס הקידושין של  רני כ"ץ האח הנכבדהנשיא המקדש  .14

יצחק זינו וסמי רפאלי, ביותר , באופן המקובל, בסיועם של האחים המכובדים הלשכה

מנחם האח המכובד  ,, מאור מנחם וירוחם רהביוסף לביא האחים המכובדים מאוד

 .מנחם  אלפרד חורי, איתן ישראלי וליאבוהאחים הנכבדים  רוטשטיין

 .בהתאם לכללי הטכס וכיסאהושב על  עזי דגןהנכבד  האח .15

למשרת נשיא שקדם והעניק לו מגן ליאב מנחם מינה את האח הנכבד  עזי דגןהנשיא הנכבד  .16

 הוקרה מאחי הלשכה.

למעט האח הנכבד לפי סדר הבכורה, הנשיא המקודש מינה את נושאי המשרה של הלשכה  .17

, משה מפקח ראשוןאילן פייגנבאום האחים ולמשרת נושא ספרי הקודש, שמואל גבאי 

, יעקב נחמן אדריכל, נולדי גרינברג מנגן, אסף לוין גזבר, שגיא מטס גבאי צדקה מצליח 

 .מארחיםוחיים שקולניק 

הנשיא המקדש הודה לנושאי המשרה המקדשים ולנותני הלקחים והוסיף מספר מילים על  .18

 הנשיא המקודש.הקשר העז בינו ובין 

 . עזי דגן נכבדעביר את המקבת לניהול הלשכה לנשיא ההרני כ"ץ  נכבדהנשיא המקדש האח ה .19

הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, את הנשיא הנכבד עזי דגן קידם בברכה  .21

ביותר  יםהמכובד ים, האחלשעבר יםהגדול יםהנשיא אתנדים מנצור, האח המכובד ביותר 

כל יתר את  ,אבי ברנס, את הנשיא הגדול הנבחר, האח המכובד מאוד סמי רפאליו ,יצחק זינו

 חים המבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולה

 את ההיכל ואת אחי לשכתנו. ושפיאר

והדגיש את הנושא שדור הצעיר מנהל עתה את הלשכה  נשא את דברו עזי דגןהנשיא הנכבד  .21

 לימוד וסיוע של הדור הבוגר ובעל הניסיון.תוך 

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת עזי דגן הנכבד נשיא ה .22

 נדים מנצור. הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר הבניה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

בשם סמי רפאלי, יצחק זינו והמכובדים ביותר  לשעבר, בירך בשמו, בשם הנשיאים הגדולים

. נושאי המשרה של הלשכה הגדולהבשם ו בי ברנסאהנשיא הגדול הנבחר, האח המכובד מאוד 

ומסר לו תעודת נשיא מסיים מטעם  בירך את הנשיא היוצאהוא בירך על העבודה היפה, 

  .נושאי המשרה המקדשים ואת הנשיא המקודש בירך את ,הלשכה הגדולה

 ית לאותה מטרה.והשליש שנייההנשיא קם בפעם ה .23

, הר 37, געתון 36עכו , 30גזית , 28, לבנון 16אליהו הנביא , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות: ה .24

 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 73, נור 61נעמן , 59עמודי שלמה , 56, יעקב כספי 44הכרמל 

 ממזרח מינכן. 700ולשכת לסינג 

 נשיא הודה לנושאי המשרה ונותני הלקחים.ה .25

  20:00 בשעה 13/01/2013 ראשוןביום  קפה הבנקעדה המתמדת תתכנס בהנשיא עדכן כי הוו .26

 והזמין את כל הנוכחים לשולחן הלבן.

 .והועברה במלואה לקופת הצדקה של הלשכה הגדולה, נתרמה ביציאהופת הצדקה ק .27

 .בלנעל את הלשכה בטקס מקו עזי דגןהנשיא הנכבד  .28

שמואל גבאי  האחים הנכבדיםאלם, סלימאן סדני דורון ו מאוד יםמכובדה יםהאח :תנצלוה .29

 שגיא מטס, ואילן פייגנבאוםים והאח ויוסף סלמאן

 .אולם פנינת הכרמלב חגיגי הצטרפו האחים אל הרעיות לשולחן לבן העבודהאחר ל .31

 
 
 

 עזי דגן  איתן ישראלי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


