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 אחווה  שוויון  חופש
 692מס'  ה רגילהפרוטוקול מאסיפ

 בהיכל הבונים החופשים ע"ש ד"ר הרשל שטנדיג מתמידי ז"ל, שהתקיימה
 , חיפה119בשדרות הנשיא מס' 

 .(01/09/2013) גתשע" אלולב ו"כ ראשוןביום 
 

 עהתשמאחי הלשכה, ו 20בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1

(, האח המכובד 1 ראובן) מאיר שריקי האח הנכבד מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, אחים

(, האח 44)הר הכרמל שלמה יעקב רפפורט (, האח הנכבד 28)לבנון מיקי לבנהיים מאוד 

 (.80)עלי ויס דוד סליקטר ( והאח הנכבד 56)יעקב כספי מנחם רוטשטיין המכובד 

הטקסים את משלחת נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  בפקודת הנשיא, הכניס המנצח על .2

 .דוד קסטל מאודנשיא הגדול, האח המכובד משנה לבראשותו של ה

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,שראליי תןאי בדוכמה , האחהמזכיר בקשת הנשיא, קראל .3

 אושר פה אחד. אשר 07/07/2013מתאריך  691מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

כל יתר , את דוד קסטל מאודהאח המכובד  את המשנה לנשיא הגדול, דם בברכהיקהנשיא  .4

ואת  מבקריםחים א, ים מכהנים של לשכות אחיות, נשיאנושאי המשרה של הלשכה הגדולה

 אחי לשכתנו.

איחולי החלמה שלח ו נשיא בירך את אחי הלשכה לרגל אירועים משפחתיים משמחיםה .5

 .במות חמותועומר הירשל נוחים לאח שלמה ומהירה לאחים חולים ותמ

והוא מרגיש  יעקב גולנדסקיעדכן את הנוכחים כי ביקר את האח הנכבד  רני כ"ץהאח הנכבד  .6

 טוב.  

 .עבודת בניין שהכין בנושא שבע האומניות יעקב נחמן קרא האחהיום על פי סדר  .7

 על הרצאתו. יעקב נחמןלאח הודה  הנשיא  .8

הדרכה קצרה  56מלשכת יעקב כספי  להב קיסנרהעביר האח  עומר הירשלהאח בהיעדרו של  .9

 בנושא "אלגוריית שלושת החדרים".

 להב קיסנר.בסיום ההדרכה הודה הנשיא לאח  .11

 הנשיא הנכבד נשא את דברו: .11

בקפה  20:00בשעה  08/09/2013פגש ביום ראשון יהנשיא עדכן כי הועדה המתמדת ת .11.1

 הבנק.

באודיטוריום  20/11/2013יתקיים בתאריך  ההתרמה המתוכנן הנשיא עדכן כי אירוע .11.2

המופע יהיה מטעם כל לשכות חיפה,  .ננסי ברנדס והסופרנוסבחיפה ויכלול מופע של 

 בחסות הלשכה הגדולה ובנוכחות הנשיא הגדול.

הנשיא עדכן את הנוכחים בדבר פגישה שנערכה עם הגזבר הגדול בנושא השגות אחי  .11.3

 הלשכה הגדולה: הלשכה בנושא תקציב
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 להלן ציטוט דברי הנשיא: .11.4

 "אחיי,
בתחילת השבוע פגשנו רני ואני את הגזבר הגדול בכדי להציג את שאלותינו בנושא הדו"חות הכספיים 

. מפאת גילו והכבוד אותו אני רוכש לכל אדם באשר הוא אדם, בטח לאח במסדר, אסתפק 2112לשנת 
לשכה היה מתייחס בדרך דומה לכספי האחים, עליהם ואומר שתשובותיו היו מבישות ולוא גזבר ה
 הוא מופקד הוא היה מודח בו ביום ממשרתו.

הייתה לוטה בערפל ודומה היה שכלל לא אושר  2112עד ליום רביעי, שאלת אישור התקציב לשנת 
 תקציב על ידי הלשכה הגדולה.

ה הגדולה. בפרוטוקול אושר בוועד הגדול ובלשכ 2112הוברר לי בצורה חד משמעית, כי תקציב 
 22לו התנגדו  2111, שדרך אגב, היה זהה לתקציב 2112הלשכה הגדולה נכתב שהתקציב זהה לתקציב 

נשיאים מכהנים וזאת למרות שהפרוטוקול של העבודה בו אושר התקציב לא פורסם ועד היום לא 
 קיבלתי לידיי את פירוט התקציב.

מלא את חוקותיו והוראות הלשכה הגדולה, אין לנו אלא היות וכך, כחברים במסדר, אשר התחייבנו ל
לשלם את המיסים כחוק. תשלום המיסים מבוצע על ידנו אגב מחאה ותוך שאלת שאלות, עליהן אנו 

 מצפים לקבל תשובה עניינית.
ישנם סעיפים, אשר נראים לנו, כי לא נעשה שיקול דעת מעמיק האם ניתן לחסוך בהם, כמו הוצאה 

בשנה ועוד.  ₪ 21,111בשנה בעבור הוצאות משרדיות או תשלום חניות בגובה של  ₪ 01,111-של כ
הגזבר הגדול דיווח לאחים במסגרת איגרת הנשיא הגדול לשנה החדשה, כי ההוצאות מתנהלות עד כה 

ליח לחסוך בהתאם לתקציב. באם הנשיא הגדול, אשר קיבל תקציב זה מהנשיאות הקודמת, הצ
בהוצאות, הרי שאהיה הראשון לברך על כך. באם ההוצאות הינן בהתאם לסעיפים ולא נחסך דבר, 

 נבקש לדעת האם נעשה כל שניתן בכדי לנסות ולחסוך.
ישנם כספים, אשר לדעתי צריכים לחזור לאחים, אם בדרך של הורדת נטל המיסים ואם בדרך של 

ישנם  2112, מוחזרים ללשכה הגדולה ועל פי הדו"חות לשנת תשלום חוזר. חלק מכספי הביטוח ההדדי
, אשר נכללים במסגרת "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני". סכום זה ₪ 201,111 -כ

שווה ערך לתשלומי ביטוח הדדי של כשנתיים. נבקש לדעת מה נעשה עם הכספים שהוחזרו לאורך 
לאחים. שאלה הזאת הופנתה לנשיא הגדול שקדם, וזה הבטיח שנים וכיצד יוחזרו הכספים הקיימים 

 שעדיין לא התקבלה. –שייבדוק ויחזיר תשובה 
אח אשר מתקדש למסדר משלם אלפי שקלים, האם זה ראוי מוסרית לדרוש תשלום נוסף בגין ספר 
העבודה לכל דרגה וספר "בין העמודים" ? פנייה בבקשה לכלול את ספרי העבודה בעלויות אלה 
הועברה בשנה שעברה ע"י לשכת ראובן. זו הועברה ע"י המזכיר הגדול לועדת הכספים, ולא התקבלה 

 תשובה.
נשאלתי לא אחת וגם נעשתה פניה על ידי המזכיר הגדול בדרכים עקלקלות בכדי לשאול האם אין 
כוונה נסתרת של לשכת "מנורה" לנטוש את המסדר. אמרתי ואני שב ומצהיר, כי כל שאלותיי 

 והטענות שלי נוגעות לדרך מנהל תקין ואינן אמתלה בכדי לחפש דרך "ראויה" לפרוש מן המסדר. 
כל השאלות, אשר נשאלות על ידי הינן מתוך כוונה לתקן ולשפר את דרכנו. לא אשקוט עד שלא אקבל 

 את מלוא התשובות, גם אם לא תשבענה את רצוני ונישאר חלוקים.
יהיה חייב לעבור שינוי רדיקאלי ואין כוונתי לעלויות הבניין  2112על דבר אחד לא אתפשר. תקציב 

 הגבוהות, אשר אני סמוך ובטוח שנעשה כל מאמץ בכדי למצוא מקום חליפי, ראוי והולם את מסדרנו
 בנקודת זמן זו

 

והביעו את  אבי לוי ורני כ"ץ והאחים הנכבדים שגיא מטסאח ה ובסיום דברי הנשיא הגיב .12

 . דעתם בנושא

ענה לאחים וציין כי הנהלת המסדר  דוד קסטלהמשנה לנשיא הגדול, האח המכובד מאוד  .13

 רוצה לשנות וקרא לאחים להיות מעורבים יותר על מנת לעזור ולהשפיע על השינוי.

קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד נשיא ה .14

  דוד קסטללנשיא הגדול האח המכובד מאוד  משנהה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

נושאי המשרה של הלשכה בשם ו אבי ברנסבירך בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר 

 .ואיחל לנוכחים שנה טובה, מרציםהוא הוסיף ברכות ל .הגדולה

 יוסי חסקיהשנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד נשיא קם בפעם ה .15

 ואיחל לנוכחים שנה טובה. הודיע כי אין הודעות מהועד הגדול ,בירך על העבודה
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 השלישית לאותה מטרה.נשיא קם בפעם ה .16

, הר 28לבנון , 25, האבן המעוקבת 16אליהו הנביא , 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .17

 700ולשכת לסינג  80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס  , 78מונטפיורי , 56יעקב כספי , 44הכרמל 

 .ממזרח מינכן

ציין כי עקב המעבר לגור בטבעון, יקשה עליו להגיע  קפואה-רוברטו דיהאח המכובד מאוד  .18

 לכל אירועי הלשכה, אך הוא ישתדל ויעזור ככל שיוכל.

-רוברטו דיהנשיא הודע לאחים שקיבלו עליהם תפקידים ברגל האחרון, לאח המכובד מאוד  .19

 ר.נולדי גרינברג ולהב קיסנולאחים  קפואה

  ₪ 95.11 , והניבה סך שלהוצבה ביציאה מן ההיכלופת הצדקה ק .21

יוסף מאוד  יםהמכובד יםהאחיצחק זינו וסמי רפאלי, האחים המכובדים ביותר  :תנצלוה .21

 עומר הירשל יםוהאח מרקו כהןהאח הנכבד  ירוחם רהב, סולימן סאלם ואורי כ"ץלביא, 

 .ואילן פייגנבאום

 

 

 

 

 

 

 דגן עזי  יתן ישראליא
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


