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 652פרוטוקול  מס' 

 אשר התקיימה ביום א' בדרגה ראשונהעבודתנו מ

 "ל,ז בהיכל הבונים החופשים ע"ש הרשל שטנדיג מתמידי 0202 ינוארב 3

 ., חיפה001בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 ובל.רני כ"ץ פתח את הלשכה בטקס המק ,הנכבד , האחהנשיא

 
 קריאת הזמנת הערב: .2

 ., את הזמנת הערבמאור מנחם  המזכיר, האח המכ."מ , קרא מהנשיא בפקודת
 

 :ים הפרוטוקול אישור .3
, שהתקיימה ביום י"ט בכסלו תש"ע 151התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.6//1/12/2
 

 :למדינת ישראל ולהנושאי המשרה בלשכה הגד קבלת פני משלחת של .4
 הלשכה הגדולה נושאי המשרה שלבברכה את  קידםהאח הנכבד, רני כ"ץ  ,הנשיא 4.1

 . .ב. יצחק זינוכובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המלמדינת ישראל 

, ברמק שלח ברכת החלמה מהירה לאח המכ. יוסףהנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ   4.2
, אשר עבר תאונת דרכים חזיתית המאושפז בביה"ח כרמל וכן לאח גרינברג אלחנן

 ותודה לאל, מצבו בסדר.
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5
 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים

 
 קידושי חילוני: .1

 .וקודש בטקס המקובלהוכנס ללשכה  ,גיל אורן החילוני, זעקה נשמע ואקול  1.1
י המשרה של הלשכה ולקחו בו חלק נושא ומופתי מדויק באופן הטקס עבר  1.2

 ומחליפים:
 . מ. יוסף לביא כמדריך שני.כהאח המ

 . מ. בני צפריר, בהעדרו של האח אלחנן גרינברג.כמפקח ראשון, האח המ "ממ
 המזכיר, האח המכ. מאור מנחם, בהעדרו של האח יוסי אושאדי. "ממ
  המכהן, האח המכ. מ. שמואל עצמון, בהעדרו של האח המכ. ניסים  "ממ

 .שקלים
 הגזבר, האח המכ. הנרי רגב, בהעדרו של האח המכ. ברמק יוסף. "ממ

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 1.3
 האח המכ. מאור מנחם.

 האח המכ. מ. ירוחם רהב.
 האח המכ. מ. בני צפריר.

 האח המכ. רוברטו די קפואה.
 האח פאבל קלמנקו.
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 האח המכ. ביותר יצחק זינו.
 

ל והכריז ע בירךלרצפת ההיכל ירד  רני כ"ץ, , האח הנכבדהנשיא ,בסיום הטקס 1.4
 בו, שכזה. אח לשכת מנורה ודרש להכירכ גיל אורן, ,החדש האח

קפואה , לברך -. רוברטו דימכקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח ה בפ 1.5
 במחיאות הכף המסורתיות.החדש את האח 

 
 מינוי נושאי המשרה המחליפים : .7

 את האח עזי דגן.בתפקיד י חמו מונה לשומר והחליף האח אב
האח עזי דגן מונה למזכיר ושרביט המזכיר נמסר לידיו מהמזכיר המחליף, האח המכ. 

 מאור מנחם, להמשך הפרוטוקול.
 

 דים על הפרק:מעניינים העו .8
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  , האח הנכבד, רני כ"ץ הנשיא 8.1

 ? לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט מהבר להציע דהרוצה 
הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת  ,יצחק זינוב .כהאח המ 8.1.1

 האח ,למדינת ישראל של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות  ,ישראל
                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של הנושאי המשרה מו שוקי שמיר.ב. כהמ

שר  ביצע את טקס הקידושין א ,הנכבד רני כ"ץהאח  ,נשיאברך את , כמו כן 8.1.2
 שאר לכ ברך את  ,כן כמו בצורה מופתית ודואג להרחבת שורות הלשכה.

החדש  את האחו , שהנעים את זמנינוןנג, את המהאחים שהשתתפו בטקס
 ומעודדו לשאול שאלות. שהתקדש ללשכה

חתם את דבריו באיחולי שנה אזרחית חדשה, שנת שלום .ב יצחק זינו, כהאח המ 8.1.3
 ושגשוג.

 
 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה   8.1.4

ברך את כל בעלי התפקידים על . מ., ירוחם רהב כהאח המהמפקח האזורי,  8.1.5
 בתפקידו כמדריך שני. ביא. מ. יוסף לכתפקודם ובמיוחד את האח המ

 נמסרו ההודעות הבאות :   8.1.1

  הנשיא הגדול מבקש למסור, כי ישנם אחים וותיקים, אשר אינם בקיאים במהות
 הבניה. באחריות נשיאים מכהנים לתת דגש להדרכות.

 יהיה שייך לאחים, כך שלא נהיה דיירים  הוקם וועד למטרת הקמת בניין, אשר
. ב. אפרים כזמניים בבניין הנוכחי של הלשכה הגדולה. בראש הוועד עומד האח המ

 פוקס.

  אחים  1214אחים. סה"כ ישנם  14אחים ונגרעו  11במהלך השנה החולפת נוספו
 חזון הנשיא הגדול הוא, שכל אח יצרף שני אחים חדשים. .במסדר סדירים

 בעבודות משותפות נכחו אחים ספורים מהלשכות המתארחות,  םבה ,םלאור מקרי
קבע הנשיא הגדול, שיש לקיים מספר מצומצם של עבודות משותפות, בכדי לאפשר 

 השתתפות מכובדת של האחים.

 .קולגיום מסוניקום נדחה עד להודעה חדשה, עקב מיעוט נרשמים 

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 8.2
ברקאי , 11אליהו הנביא מס' , 8רשב"י מס'    ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

   ,37עתון מס' , ג31, עכו מס' 34, קדימה מס' 31, גליל מס' 28, לבנון מס' 17מס' 
, 71, נצרת מס' 11נעמן מס'    , 51כספי מס' , 45חיידר מס'    ,38 חבצלת השרון מס'

וכן,  /8 שיאים על שם עלי וייס מס'לשכת הנ    ,  76, העוגן מס' 74  זבולון מס'
 .84התנצלות של הנשיא המכהן, ירושלים מס' 
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 , האח הנ. שמואל גבאי, האח יוסי אושאדי,.מ. סלימאן סאלםכהאח מ, התנצלו האחים:  
 כן, נעדרו עקב מחלתם האח המכ. מ. לובנהיים מיקי ו האח המכ. צבי הראל. כמו

 
 דבר הנשיא : .6

 החל מהחודש הבא, תשלחנה הזמנות הערביא הגדול, לאחר שהתקבל אישור הנש 6.1
 ופרוטוקול העבודה במייל, למעט האחים להם אין כתובת מייל. 

. 15.1 -בגין מיסים ללשכה הגדולה עד לתאריך ה₪  ///,5יש להעביר מקדמה בסך  6.2
 מבקש להקדים ולהסדיר את תשלומי המיסים ללשכה.

בבית אבא חושי  2./2 -בתאריך הנשיאי לשכות חיפה החליטו לקיים ערב התרמה  6.3
והכספים יוקדשו לטובת ילדים ₪  //.75עלות כרטיס  . /213-///2בין השעות 

חבורות הזמר במטרה לחשוף את  בלקויי למידה. המופע יכלול הופעה של מיט
ל הרחב וליצור עירוב בין אחי הלשכות השונות לאורחים. אם לא הפעילותינו לק

 !  כל אחי הלשכה מתבקשים להגיע. נדאג לחשיפה המסדר ייעלם

הלשכה הגדולה למדינת ישראל מארגנת בוקר של לימודים מסוניים במכללה בפתח  6.4
דני דורון, הרצאות בימי שישי. ההרצאה  המכ. מ.האח מקיים  תקווה. בחיפה,

 .15.1הבאה תתקיים ביום 

די  , בביתו של האח המ. רוברטו 1./1 -וועדה מתמדת תתקיים ביום ראשון, ה 6.5
 קפואה.

הנשיא ביקש להודות לכל האחים, שנטלו חלק בטכס הקידושין והודה מקרב לב  6.1
 לכל נותני הלקחים.

 

הזמנה לערב התרמה לילדים מוכי גורל, שיתקיים בלשכה המזכיר קרא את ה ./1
 הגדולה. ניתן לרכוש כרטיסים אצל האח המ.מ. יוסף לביא.

 

 קופת הצדקה : .11
 ₪. //.1/2ניבה סך קופת הצדקה סבבה בין השורות וה

 

 נעילת הלשכה: .12
מזמור הנעילה לוותה בשרשרת  תריש , בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 אחווה לה צורף האח החדש, גיל אורן.
 

 שולחן לבן : .13
 הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל. העבודה בתום

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

 
  

 
 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 

 
 
 


