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 466 מס' ה רגילהפרוטוקול מאסיפ
 5045640550 תשס"ט י"א בניסן ראשוןשהתקיימה ביום 

 על שם הרשל שטנדיק מתמידי בהיכל הבונים החופשים
 .חיפה 110שד' הנשיא  

 
 בטקס המקובל. פתח את הלשכה רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .1

 .את הזמנת הערב אושאדי יוסי המזכיר, האחקרא  רני כ"ץהנשיא, האח הנכבד בפקודת  .2

  /11/13/211תשס"ט  באדר 'ה, שהתקיימה ביום 463 מס' העבודהתקיימה הצבעה ופרוטוקול מ .3

 .אושר פה אחד

למדינת  נושאי המשרה של הלשכה הגדולהמשלחת  דם בברכה אתיקרני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד  .6

נושאי המשרה בלשכה הגדולה,  ,נשיא גדול שקדםיצחק זינו  כובד ביותרבראשם האח המישראל, 

 .אחי לשכתנווהאורחים , נשיאים מכהנים מלשכות אחיות

 תואר רוברטו די קפואה מכובדאח הל העניק יצחק זינו כובד ביותרהמהנשיא הגדול שקדם האח  .5

רוברטו די את האח המכובד  הלביש די קפואהגבי והלואיס האח הנכבד  גבאי צדקה גדול כבוד של

 .ליה של הלשכה הגדולה רגסינר וב קפואה

 בתרועה המשולשת לרגל האירוע.רוברטו די קפואה  כובדהאחים כיבדו את האח המ .4

 .לרגל אירועים משפחתיים משמחים מנורהאחים מלשכת ה את רךיברני כ"ץ  הנשיא, האח הנכבד .7

הורה למנצח על הטקסים לבדוק אם נותרו בלשכה תלמידים בונים , רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .8

 העביר את הלשכה לדרגת חבר בונה.ו

 יםהאח .דרגה השנייההמבחן ב אלי בן עטר ואבי חמו יםאחבחן את הרני כ"ץ  הנשיא, האח הנכבד ./

 שלישית שהתקבלה פה אחד.הלדרגה  תםאהצבעה על העל תהבהמשך נעש. בהצלחהמבחן האת  ועבר

 ."הותה של דרגת חבר בונהרושו של השם חבר בונה ומיפ: "נושאב ןקרא עבודת בניי אבי חמוהאח  .11

אלי בן עטר ואבי  יםאל המזרח את האחלהביא  למדריך הראשוןהורה רני כ"ץ  הנשיא, האח הנכבד .11

להוציא  מנצח על הטקסיםהורה ל אחר מכןלו את הנגיעה ואמרת המעבר, במעמד זה מסר להם חמו

להכין את  רי כ"ץאוובקש מהשוער אח המ.מ. אל מחוץ ללשכה  אלי בן עטר ואבי חמו יםאת האח

  המועמדים לטקס העלאתם לדרגה העילאית של רב בונה.

 ,בלשכהחברים בונים באם נותרו  לבדוקמנצח על הטקסים ל הורהרני כ"ץ  הנשיא, האח הנכבד .12

  .מלאהעלה את הלשכה לדרגת רב בונה חופשי בטקס ו

לדרגה  םלאתלטקס הע אלי בן עטר ואבי חמו האחים וקול אזעקה נשמע ואל הלשכה הוכנס .13

 העילאית של רב בונה.

האח המכובד ערך את טקס ההעלאה בדרגה באופן המקובל בסיועם של רני כ"ץ  הנשיא, האח הנכבד .16

כמדריך  ארנון מוניןהאח  כמדריך ראשון,רוברטו די קפואה האח המכובד  ,נשיא שקדם מאור מנחם

 כמנצח על הטקסים. יוסף לביא כובד מאודמהשני והאח 

 ליאב מנחם והאחירוחם רהב  מאד מכובדהאח ה, נשיא גדול שקדםיצחק זינו  ביותר בדהמכוהאח   .15

 נתנו את הלקחים לרבי הבונים החדשים.

 בתרועה המשולשת. יםהחדש יםבונה ירבבתום הטקס קיבלו האחים את  .14
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הביא את רבי הבונים החדשים אל המזרח.  יוסף לביא כובד מאודמהמנצח על הטקסים, האח ה .17

 העניק לרבי הבונים החדשים את ספר העבודה בדרגה השלישית. רני כ"ץ אח הנכבדהנשיא, ה

אלי בן מינה את רבי הבונים החדשים כנושאי משרה בלשכה: האח  רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .18

 נואם. – אבי היינריךמארח והאח  – אבי חמומארח, האח  –עטר

נשא דברים לרגל חג הפסח העומד בשער ואיחל לכל האחים חג שמח  רני כ"ץהנשיא, האח הנכבד  ./1

 ולאחים הנוצרים חג שמח לרגל חג הפסחא.

והחזירה לדרגת תלמיד  בטקס מלא את הלשכה לדרגה שנייההוריד  רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .21

 בונה חופשי בנוסח מקוצר.

–חול המועד פסח ה ביום שניהזכיר את הטיול לירושלים שייערך  רני כ"ץ, האח הנכבד הנשיא .21

–, את סוף השבוע שיהיה בתחילת חודש יוני בדונה גרציה בטבריה ושהעבודה הבאה ב/13/6/211

 תהיה עבודת הדרכה. /3/5/211

לטובת  להציע אם יש לאח מהאחים דבר מהקם בפעם הראשונה ושאל  רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .22

 ,יצחק זינו ביותר המכובדהאח נשיא הגדול שקדם ה .הבניה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט

נושאי המשרה של הלשכה בשם ו שוקי שמירם הנשיא הגדול, האח המכובד ביותר ביא ברכה בשה

 נשיא הלשכה ונושאי המשרהאת על העבודה המדויקת והיפה, בירך רך י, במדינת ישראלהגדולה ל

ואת כל נושאי  אלי בן עטר ואבי חמו יםהחדש יםבונה יאת רב באופן מיוחד ,שנטלו חלק בטקס

 .המשרה ונותני הלקחים

 לאותה מטרה. קם בפעם השנייה רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .23

כיצד יש לנהוג לגבי עבודות מיוחדות, קבלת עדכן  ירוחם רהב כובד מאודהמהמפקח האזורי האח  .26

ם לחוברת "הבונה . כמו כן ביקש שהאחים ישלחו מאמרי/211משלחות מחו"ל, לגבי המסים לשנת 

, יפעלו לגיוס אחים חדשים, אחים שתחום עיסוקם הוא פרסום ויחסי ציבור מתבקשים החופשי"

לפעול לפרסום המסדר. בנוסף, עדכן המפקח האזורי כי בחודש ספטמבר ייערך באילת "קולגיום 

 מסוניקום" וביקש כי עד סוף חודש אפריל תועבר רשימה מעודכנת של אחי הלשכה.

 קם בפעם השלישית לאותה מטרה. רני כ"ץ האח הנכבד הנשיא, .25

הר  , 38חבצלת השרון  ,37 ןותעג, 34עכו  ,36קדימה  ,28 לבנון ,1ראובן הובאו ברכות מהלשכות:  .24

לשכת , 74וכרמים , 76זבולון  ,41נעמן , /5עמודי שלמה  ,54יעקב כספי , 65, חיידר 66הכרמל 

 .זפרי 524 מנורהולשכת , 81הנשיאים ע"ש עלי וייס 

אח מדריך הראשון הלובמיוחד  : דה לכל אלו שלקחו חלק בטכסהו רני כ"ץ הנשיא, האח הנכבד .27

 .רוברטו די קפואה מכובדה

 ₪.    , והניבה סך שלופת הצדקה סבבה בין השורותק .28

 נעל את הלשכה בטקס מקוצר. רני כ"ץהנשיא, האח הנכבד  ./2

 לה לוותה בשרשרת האחווה.שירת מזמור הנעי .31

 העבודה התכנסו האחים לשולחן הלבן בעזרת ההיכל. בתום .31

האח  ניסים שקלים המכובדהאח , ומוטי קמעומיקי לובנהיים התנצלו: האחים המכובדים מאד:  .32

ישראל רייזמן, מנחם אולברג, משה מצליח, מיכאל שקלים ועזי והאחים: ג'רייס סלאמה הנכבד 

 .דגן

 באחווה ובהרמוניה. ,לאחר שכולם באו על שכרם ,לאחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים .33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רני כ"ץ  יוסי אושאדי
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


