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 653פרוטוקול  מס' 

 (166)עבודה מס. , 61מס.  המשותפת עם לשכת "אליהו הנביא" ו נעבודתמ

  0262 רפברואב 7 אשר התקיימה ביום א'

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

 ., חיפה661בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 המקובל. טקסרני כ"ץ פתח את הלשכה ב ,הנכבד , האחיאהנש

 
 קריאת הזמנת הערב: .2

 ., את הזמנת הערבעזי דגן, קרא המזכיר, האח הנשיא בפקודת
 

 :ים הפרוטוקול אישור .3
 ,תש"ע תטבב 'יז, שהתקיימה ביום 562התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד./3/1/2/1
 

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

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

בירך את נשיאי הלשכות האחיות ובראשם את האח הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ   4.2
, נשיא ו כהן, נשיא לשכת אליהו הנביא, את האח הנכבד איתן ישראליהנכבד מרק

, שעשה מאמץ מיוחד , נשיא לשכת נעמןאלפרד חוריהנכבד לשכת ראובן, את האח 
וברכה מיוחדת לאח הנכבד צבי הראל, אשר הוא שמח לראותו  בכדי לכבדנו בנוכחותו

 לאחר שהחלים. עימנו

ושלח לו ברכת ובהם את האח אילן ויינר  עוד ברך הנשיא את אחי השלכות האחיות 4.3
 רפואה שלמה.

, שהואיל למלא מוןאד עוזר המ. מ.הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, הודה לאח כמו כן,  4.4
 את תפקיד השוער.

 
 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .6

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 6.1

ח המכ. החלים מתאונת הדרכים ולארינברג, אשר ברכה מיוחדת ניתנה לאח אלחנן ג 6.2
יוסף לביא, אשר מונה לתפקיד עזרא הסופר הגדול ושעל אף כל עיסוקיו מילא את  מ.

 תפקיד האדריכל והכין את הלשכה לעבודת הערב.
 

 :העברה לדרגה השניה של האחים פאבל קלימנקו וגלעד לנדאו .5
 בדרגה הראשונה :המבחן  5.1

 ד את האחים בין שני העמודים.המדריך השני, האח ארנון מונין, העמי 5.1.1
האחים ענו נכונה על שאלות החובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד, עליהן חייב  5.1.2

 ל מועמד לפני עוברו לדרגה השניה.כלענות 
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המחוג,  –האח פאבל קלימנקו הקריא את עבודתו בנושא "סמל הבניה החופשית  5.1.3
 ". Gהמזווית והאות 

את האחים הוציא מן ההיכל ף לביא . מ. יוסכים, האח המטקסהמנצח על ה 5.1.4
 . ט האחים פאבל קלימנקו וגלעד לנדאובדרגת תלמיד בונה, למע

האח המכ. מאור מנחם החליף את האח המכ. מ. יוסף לביא בתפקיד המנצח על  5.1.6
 ים, כך שיוכל למלא את תפקיד המנגן.טקסה

 נגיעת המעבר ואימרת המעבר : 5.2

הביא את האחים המועמדים , המדריך הראשון, האח המ. רוברטו די קפואה 5.2.1
 להעברה לדרגת חבר בונה אל המזרח.

 הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, מסר לאחים המועמדים  את נגיעת ואימרת המעבר. 5.2.2

 לאחר שהועמדו בין העמודים, הוצאו המועמדים מן הלשכה. 5.2.3

 המקובל. טקסבפקודת הנשיא הועברה הלשכה לדרגה השניה ב 5.2.4

 עברה :הה טקס 5.3

ו ברוהאחים פאבל קלימנקו וגלעד לנדאו הוכנסו ללשכה והועקול אזעקה נשמע  5.3.1
 המקובל. טקסלדרגת חבר בונה ב

 עבר באופן מדויק ומופתי. טקסה 5.3.2

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 5.3.3
 האח הנכבד רני כ"ץ.

 האח המכ. מאור מנחם.
 האח המכ. מ. בני צפריר.

 .עזי דגןהאח 
, הוצאו מהלשכה, החזיר הנשיא הנכבד רגת חבר בונהלדו ברלאחר שהאחים, שהוע 5.4

 את הלשכה לדרגה הראשונה והאחים בדרגת תלמידים בונים הוחזרו ללשכה.

, האח  יםטקסעם חזרת האחים פאבל קלימנקו וגלעד לנדאו, קיבלם המנצח על ה 5.6
 .במחיאות הכף המסורתיות בפקודת הנשיא , מכ. מאור מנחםה

 
 : דבר הנשיא .7

 .טקסב חלקהאח רני כ"ץ הודה לכל האחים, שנטלו  הנשיא הנכבד, 7.1

"שולחן לבן" קפה ועוגה מהערב, יוגשו בעל פי החלטת חברי הוועדה המתמדת,  7.2
 במקום ארוחה מלאה.

חברי הוועדה המתמדת החליטו להעניק תואר נשיא לשם כבוד לאורך ימים לאח  7.3
המכ. ב. יצחק זינו על תרומתו רבת השנים ללשכה, אשר יוענק בעבודתנו הבאה, 

 .7.3 -בתאריך ה

מתקיים ערב הגאלה ותחושת הנשיא הינה, שלא לכל האחים נהירה  2./2 -בתאריך ה 7.4
די להחזיר עטרה ליושנה החליטו נשיאי סיבת קיומו. המסדר מתמעט והולך. בכ

הלשכות בצפון לקיים ערב גאלה, בכדי לזכות בחשיפה עיתונאית ולקיים את מצוות 
 ים אינם חזות הכל.טקסההצדקה, שהיא מהות הבניה החופשית. 

אם נמלא את ההיכל, נצא נשכרים.  ישנה לשכה, שאחיה לא קנו ולו אף כרטיס אחד !
גדר הוראה מחייבת. חובה עלינו לצאת מן האדישות בלשכתינו, ההגעה הינה ב

  ולהגיע, גאים במסדרינו.
 

 :העברת המקבת .8
הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ העניק את עדי לשכתינו לאח הנכבד מרקו כהן, נשיא  8.1

 והעביר לידו את ניהול הלשכה, לאחר העברת המקבת. 15לשכת "אליהו הנביא" מס. 

בברכה את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  דםמרקו כהן קיהנשיא, האח הנכבד,  8.2
 ..ב. יצחק זינוכלמדינת ישראל ובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המ
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הנשיא, האח הנכבד, מרקו כהן ברך את נשיאי הלשכות האחיות והודה לאח הנ. רני  8.3
 כ"ץ על היענותו לקיום העבודה המשותפת.

 . 28.2 -קידושיו יתקיים ב טקסהחילוני רשואן עודה, אושר בלשכה פתוחה, כחוק ו 8.4

 העניינים העומדים על הפרק: .9

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים   מרקו כהן, האח הנכבד, הנשיא 9.1
  .נו בפרטיתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהלהציע דבר הרוצה 

 ,הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת ישראל ,יצחק זינוב  .כהאח המ 9.1.1
.ב. כהמ האח ,למדינת ישראל של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות 

                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של הנושאי המשרה מו שוקי שמיר
על מחוותו והאחווה,  ,הנכבד רני כ"ץהאח  ,לשכת "מנורה" נשיאברך את , כמו כן 9.1.2

ה ברוות אחים ועל עבודת העת "אליהו הנביא", המעידה על אחכשהפגין כלפי לש
 נפלאה.בדרגה 

ו לדרגת חבר בונה ואת כל ברהאח המכ. ב. יצחק זינו ברך את האחים, שהוע 9.1.3
 .טקסהאחים, שנטלו חלק ב

 כמו כן, הביע את תמיכתו המלאה בדברי האח הנ. רני כ"ץ בנוגע לערב הגאלה. 9.1.4

בברכות לאח הנ. מרקו כהן על יוזמתו .ב יצחק זינו, חתם את דבריו כהאח המ 9.1.6
 יים עבודה משותפת.קל

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה  9.2

 הביא את ההודעות הבאות :. מ., ירוחם רהב כהאח המהמפקח האזורי,  9.2.1

 הגדולהללשכה ₪  ///,6להסדיר את תשלום המקדמות על סך  יש. 

 .יש להסדיר את חלקה של השלכה הגדולה בכספים הנאספים במסגרת קופות הצדקה 

  יש לאשר את רשימות אחי הלשכות, כפי שהועברו מהמזכיר הגדול, היות והם הבסיס
 .לתשלום המיסים

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 9.3
, עכו 34, קדימה מס' 28, לבנון מס' 8רשב"י מס'    ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

, 46חיידר מס' , 44הר הכרמל מס'    ,38 חבצלת השרון מס'   ,37עתון מס' , ג35מס' 
לשכת הנשיאים , 74  זבולון מס', 51נעמן מס' , 69עמודי שלמה מס'    , 65כספי מס' 

 .לשכת נורוכן  /8 על שם עלי וייס מס'
 

 .האח המ. יצחק בר לב, האח המ. מ. מיקי לובנהיים, האח משה מצליחהתנצלו האחים:  
 

 קופת הצדקה : ./1

 ₪. 265.00קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
 

 נעילת הלשכה: .11
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 
 שולחן לבן : .12
 הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל. העבודה בתום

באחווה  , לאחר שכולם באו על שכרם,חר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחיםלא
 ובהרמוניה.

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 


