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 אחווה  שוויון  חופש
 695מס'  רגילהה פרוטוקול מאסיפ

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

 .(01/12/2013) דתשע" כסלוב כ"ח ראשוןביום 
 

עה תשמאחי הלשכה, ו 17בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. עזי דגןהנשיא הנכבד  .1
האח המכובד  ,(1 ראובן) מאיר שריקי האח הנכבד מבקרים, מהם הנשיאים המכהנים, אחים

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

בפקודת הנשיא הכניס המנצח על הטקסים את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת  .2
 .יצחק זינוביותר  אח המכובדה לשעברישראל בראשותו של הנשיא הגדול 

ובעודו עומד  את הזמנת הערב ,שראליי תןאי בדוכמה , האחהמזכיר בקשת הנשיא, קראל .3
 אושר פה אחד. אשר 03/11/2013מתאריך  694מספר  הקודמת האסיפהקרא את פרוטוקול 

, את יצחק זינולשעבר, האח המכובד ביותר  ,שקדםהנשיא הגדול את  דם בברכהיהנשיא ק .4
נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  את ,יוסי חסקי מאודהאח המכובד  ,ח האזוריהמפק

 נו.יתוואת אחי לשכ חים מבקריםא, ים מכהנים של לשכות אחיותנשיאלמדינת ישראל, 

, הוסיף ברכה חמה לרגל אירועים משפחתיים משמחים 19מנורה  תנשיא בירך את אחי לשכה .5
הביע השתתפות בצערם של בני  .28ת לבנון לקידושיו כנשיא לשכ גיל אורןלאח הנכבד 

ואיחל החלמה שלמה  ניסים שקליםמשפחת שקלים במות אחותו של האח המכובד מאוד 
 .רני כ"ץ וליאב מנחםולאחים הנכבדים מיקי לבנהיים ומליאה לאח המכובד מאוד 

אל המזרח  ניסים שקליםקודת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האח המכובד מאוד בפ .6
 ( לקידושיו לבניה החופשית50נשיא העניק לו תעודת הוקרה מהלשכה במלאת יובל )וה

 .ותעודה מטעם הלשכה הגדולה למעמד זה

הודה לנשיא ואחי הלשכה, הוסיף את תרומתו ללשכה  ניסים שקליםהאח המכובד מאוד  .7
 והודה לאחים שהתקשרו ובאו לנחמו במות אחותו.

הטקסים את כל התלמידים בונים מההיכל והנשיא על פי הוראת הנשיא הוציא המנצח על  .8
 העביר  את הלשכה לדרגת חבר בונה בטקס המקובל.

אל בין העמודים להעביר  אבי לוילבקשת הנשיא הביא המנצח על הטקסים את האח הנכבד  .9
 את ההסבר ללוח הדרגה השנייה.

 אבי לוי.בסיום דבריו הודה הנשיא לאב הנכבד  .11

למקומו והביא אל בין העמודים את האח  אבי לויהאח הנכבד  המנצח על הטקסים החזיר את .11
 .איתן ישראליהמכובד 

 הקריא הרצאה בנושא לקח הדרגה השנייה. איתן ישראליהאח המכובד  .12

 איתן ישראלי.בסיום ההרצאה הודה הנשיא לאח המכובד  .13

 ים.הוסיף מעט לשתי ההרצאות והרחיב את הידע של כל הנוכח דני דורון האח המכובד מאוד .14

 הנשיא החזיר את הלשכה לדרגת תלמיד בונה בטקס מקוצר. .15

 :הנשיא נשא את דברו .16

הנשיא הודה לכל הלשכה ובמיוחד לועדת המופע על הרמת ערב הגאלה וביקש מכל  .16.1
 האחים לסיים את הגבייה.

 בקפה הבנק. 20:00בשעה  08/12/2013הועדה המתמדת תתקיים ביום ראשון  .16.2

 א ערב הגאלה:להל"ן ציטוט דברי הנשיא בנוש .16.3
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 אחיי,
 מהטמה גנדי אמר, " עלינו להיות השינוי, שאנו רוצים לראות בעולם".

 בשבוע שטרם המופע ניסחתי בראשי יותר מפעם אחת את דבריי בערב זה.
אחים רבים, שאת חלקם לא היה לי הכבוד להכיר, טרחו והסבירו לי היכן טעיתי ולמה 

אמיתית, שהרי כולם רוצים בטובתך  ניכשל, למרות שהמטרה ראויה. אחוות אחים
ומצפים שתשתפר. בסופו של דבר, לאחר קבלת המיילים מהאחים, אין כוונתי לבוא 
חשבון ברמה האישית. אני חושב שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש אישי ולהחליט 

 האם הישיבה על הגדר, לפעמים התקווה לכישלוננו היו ראויים.
היריעה מלהודות לאחים שעזרו ובעיקר תמכו לכל הלוואי ויכולתי לאומר שתקצר 

אורך הדרך. היות והרשימה לא ארוכה, אין חשש שאשכח מי מהם ועל כן, הייתי רוצה 
 להודות להם באופן אישי.

אני הגב  –בראש ובראשונה לדוד קסטל, שתמך ועזר והמשפט הראשון ששמעתי היה 
גם עשה. וכשהיה צריך או היה  שלך, תרוץ קדימה ואל תקשיב לאף אחד ! לא רק אמר,

ספק קל שבקלים, הכניס יד לכיס וקנה כרטיסים בכדי שהאולם יהיה מלא ונתן 
 המחאה אישית לאודיטוריום ובלבד שלא נתעכב בגלל בירוקרטיה ומצוקת נזילות.

 למאיר שריקי שעזר במכירות.
 כך תודתי. לסימון חורי ועזיז נור שבהשקט ובצנעה ידעו לנטרל את כל המשקעים ועל

 למנחם רוטשטיין ועודד יהלומי, שהגיעו לכל ישיבת מופע ותרומתם לא תסולא בפז.
לשלמה רפפורט שדאג להגיע אלי טרם כניסת השבת לקחת כרטיסים, בכדי שביום 

 ראשון יהיה מה למכור.
קטר, ששוב אני מתנצל עמוקות, שלא ידעתי על מות אימו ואני משתתף ילדוד סל

 י השבעה ניסה לעזור לי להביא חיילים למופע.בצערו, שתוך כד
 לניסים וייסברג שצילם את האירוע.

 למרקו כהן וויסאם רמדאן שעסקו ללא לאות במכירת כרטיסים.
לחברי וועדת המופע שבלעדיהם לא היה מתקיים הערב. לפאבל, איש שקט וצנוע עם 

כל שקל שנחסך כישרון מדהים, מיכה שניהל משאים ומתנים מול העירייה כאילו ש
ירשל שמכר כרטיסים ומודעות והגיע בערב המופע חמוש בציוד יוצא מכיסו, עומר ה

 -תקשורת, אבי לוי שהכין את התוכנית העסקית, מטס שניהל את רישום הכרטיסים 
משימה כמעט בלתי אפשרית ודאג להביא חיילים מהבה"ד, רני אופטימיסט בלתי נלאה 

ל להודות לו על כל והוואליום שלי, איתן ישראלי, שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחי
 העזרה.

ברמק שירד לנמל  –וכל אחי הלשכה שמכרו כרטיסים ומודעות ועודדו לכל אורך הדרך 
ועבר משרד, משרד בבניין המנהלה בכדי למכור כרטיסים, מאור שהביא את כל שבט 
מנחם ואת עורן, גיל שהפעיל את כל כובד משקלו על עובדי התמ"ת ואילן שגרר את 

 על שלוחותיו.שבט פייגנבאום 
  ולעומתם,

משלמים מיסים. רבים מהם מחיפה  267אחים רשומים בלשכה הגדולה, מתוכם  384
והצפון. אוי לו למזכיר שישכח מ' אחת בתארו של מי מהם ויורידו לדרגת מכובד. 
פרצופם לא נראה בערב שנערך בחסותה של הלשכה הגדולה, אולי כי באותו ערב לא 

 ענדו שרשראות.
מצאו זמן לנזוף בי על סוף שבוע חברתי של לשכת מנורה בו השתתף מוטי  אך כולם

צבירן. אחי מסדר ירושלים שיתפו את המופע שלנו בפייסבוק עם חבריהם ורבים מהם 
התנצלו שאינם יכולים לקנות כרטיסים, בכדי שלא לפגוע בהרמוניה בערב מיוחד זה, 

 ת חיפה והצפון.מה שלא ניתן להגיד על הרוב המכריע של אחי לשכו
כאשר פניתי לאחים, בהם נשיאים וביקשתי שירכשו כרטיסים, נשאלתי על השמועות 
לגבי לשכתנו. שאלתי במה מדובר וסיפרו לי שאנחנו, לשכת מנורה, מתכננים לעזוב את 

 המסדר.
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כפי שאמרתי לנשיא הגדול, הלשכה היחידה, שפעלה ופועלת לפאר את המסדר ברבים 
שני ערבי התרמה הופקו על ידי אחינו רני כ"ץ וזה השלישי. נטלנו על היא לשכת מנורה. 

עצמנו לארגן את קידושיו של הנשיא שקדם כשכולם הבטיחו לנו ולו שנכשל, והצלחנו 
 בגדול.

אני מאחל ללשכה הגדולה לישראל עוד הרבה לשכות סוררות שכמונו. לשכות ששואלות 
ות שרוצות לשנות ולהשתנות בכדי שאלות נוקבות על מהות חברותנו במסדר, לשכ

להתאים את עצמנו למציאות הקיימת מתוך הבנה שאם נקפא על השמרים לא תהיה 
 לנו זכות קיום.

אני רוצה להגיד לכל אחי לשכתי, לשכת מנורה, שאני אוהב אתכם וגאה להיות אח 
 בלשכה זו.

התנהל דיון מעולם לא  –לכל המלעיזים וחורשי רעתנו אני אומר בקול צלול וברור 
בלשכתנו על "עזיבה מאורגנת", אין דיבורים על כך ואני ממליץ לכולם להרפות 

 מלשכתנו אחת ולתמיד. אנחנו יודעים גם לענות ֵולענות.
כולי תקווה, כי לאור הצלחת הערב והברכות הכנות שהתקבלו, בערב הבא יהיו 

שיבת הפקת לקחים מעורבות כל הלשכות והאולם יהיה מלא מפה לפה. אנחנו נקיים י
והתנעה של המופע הבא אליה יוזמנו כל הנשיאים והמזכירים וכל אח שחושב שיוכל 

בו לא  1311112114 –לתרום להצלחת הערב. יש לנו תאריך משוריין מול האודיטוריום 
 עובדת אף לשכה ואיתן יתאם הפרטים מול המזכיר הגדול.

פוי להסתיים בצורה מאוזנת, ועם ולמי שתהה, בזכות תוכנית עסקית נכונה, הערב צ
. אנו נפנה לוועדת הצדקה, בכדי שכספי רשת הביטחון יתרמו ₪ 20111-רווח קטן של כ

"את לפיד ארגוני ההתנדבות  –לעמותת עלם ובכך נגשים את דברי ראש העיר חיפה 
לזולת, נושאים אתם, הבונים החופשים, אתם דוגמא ומופת לרוח ההתנדבות של 

 חיפה".
קם בפעם הראשונה ושאל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה הנכבד  נשיאה .17

 יצחק זינו, האח המכובד ביותר לשעברנשיא הגדול ה. החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט
נושאי המשרה של בשם ו, בשמו ,אבי ברנסבירך בשם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר 

 ., בירך על ערב הגאלה ולחג החנוכהה למרציםהודהוא בירך על העבודה ו .הלשכה הגדולה

 יוסי חסקיהנשיא קם בפעם השנייה לאותה מטרה והמפקח האזורי, האח המכובד מאוד  .18
 ציין כי הנשיא הגדול מדגיש כי יש לעבוד עם ספרי עבודה חדשים בלבד.

 לאותה מטרה.השלישית נשיא קם בפעם ה .19

, הר הכרמל 37געתון , 28לבנון , 16 ביאאליהו הנ, 1ראובן ובאו ברכות מהלשכות הבאות: ה .21
, הודיני 80לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס , 78, מונטפיורי 73נור ,  61נעמן  ,56יעקב כספי , 44
 .ממזרח מינכן 700ולשכת לסינג  מלוקרנו שוויץ 59, וריטס 83

שנה  60המזכיר קרא מגילה שניתנה לנציגי הלשכה באסיפה חגיגית של הלשכה הגדולה לציון  .21
 להיווסדה.

 .₪ 95.00 , הניבה סך שלסבבה בין השורותופת הצדקה ק .22

 ,קפואה-רוברטו דימאוד  יםהמכובד יםהאחסמי רפאלי, האח המכובד ביותר  :תנצלוה .23
שלמה יעקב רפפורט ו רני כ"ץ, ליאב מנחםהאחים הנכבדים מיקי לבנהיים ודוד קסטל, 

 .ושגיא מטסעומר הירשל  יםהאחו

 פו האחים לשולחן הלבן בעזרת ההיכל.בתום העבודה התאס .24

 

 
 

 עזי דגן  יתן ישראליא
 19 ת מנורהנשיא לשכ  19 הת מנורמזכיר לשכ

 
 
 
 
 
 
 


