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 456פרוטוקול  מס' 

 אשר התקיימה ביום א' בדרגה ראשונהעבודתנו מ

 "ל,ז בהיכל הבונים החופשים ע"ש הרשל שטנדיג מתמידי 0202 מרץב 7

 ., חיפה001בשדרות הנשיא מס' 

 

 פתיחת הלשכה: .1
 ל.רני כ"ץ פתח את הלשכה בטקס המקוב ,הנכבד , האחהנשיא

 
 קריאת הזמנת הערב: .2

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

 :ים הפרוטוקול אישור .3
תש"ע  שבטב כ"גשהתקיימה ביום  ,353התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.02222717
 

 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה 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 

הנשיא לשעבר סמי הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ קידם בברכה את האח המכ. ב.  4.2
צבי הראל,  כהן, האח הנ.רפאלי, נשיאי הלשכות האחיות ובהם האח הנ. מרקו 

נשיא לשכת הנשיאים ע"ש אלי וייס, אשר אנו מקווים, כי הגעתו הינה סימן לטובה 
באשר לבריאותו ואת האח הנ. אלפרד חורי, אשר זו לו העבודה השניה ברציפות בה 

 .הוא מכבד אותנו בנוכחותו

 כות אחיות, אשר כבדונו בנוכחותם.שלכן, ברך הנשיא הנכבד את האחים מ כמו 4.3
  

 לאחי הלשכה לאירועים משמחים: ברכות .5
 . לרגל אירועים משמחים , אשר נכחו בעבודה, הנשיא ברך את האחים

 
 :הענקת תואר נשיא כבוד לאורך ימים לאח המכ. ב. יצחק זינו  .3

 .הטכס נפתח בנעימה מוזיקאלית, שנוגנה על ידי המנגן,האח פאבל קלימנקו 3.1
 קובל.הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ, פתח הטכס בנוהל המ 3.2

 והסתדרלמדינת ישראל כה הגדולה שנשיאים לשעבר ונושאי המשרה מהל 3.2.1
 בדרום בשתי שורות.

 בצפון מזרח. כה הסתדרושלאחי ה 3.2.2

. אלפרד חורי ליוו את האח המכ. ב. יצחק זינו הנהאח המכ. אלי מזרחי והאח  3.2.3
 אל בין העמודים. 

 .נישאה תפילה מפי האח המכ. מאור מנחם 3.3
כ"ץ הקריא את קורות חייו של האח המכ. ב. יצחק זינו  הנשיא, האח הנכבד, רני 3.4

 והדגיש את פועלו לאורך שנים למען הבנייה החופשית בכלל ולשכתנו, בפרט.
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האח המכ. מאור מנחם נשא דברים וציין את פועלו ותרומתו של האח המכ. ב.  3.5
והביע הוקרה למאמציו  2773יצחק זינו לחיזוק הלשכה עת נקלעה למשבר בשנת 

 וענק לו תואר נשיא כבוד לאורך ימים.מגשוג הלשכה, אשר בעטיים פריחת וש למען

כה ותעודה המעידה על הענקת הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ העניק את עדי הלש 3.3
 התואר לאח המכ.ב. יצחק זינו.

את  כבד, ל יוסף לביאמ. . מכקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח ה בפ 3.0
 .למזרח וליכוה ןבשלוש תקיעות כף משולשות ובסיומ יצחק זינו מכ. ב. ההאח 

 הנשיא, האח הנכבד, רני כץ העביר את המקבת לאח המכ. ב. יצחק זינו. 3.6

האח המכ.ב. יצחק זינו פנה לאחים והודה לנשיא לשעבר, האח המכ. ב. סמי רפאלי,  3.6
נושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, נשיאי הלשכות ונשיא לשכת 

ל הכבוד, שהוענק לו. מטרתו הייתה לשרת את  לשכת "מנורה" וטובתה מנורה ע
מיוחד,  ההייתה לנגד עיניו ללא כוונה או מחשבה לקבלת תודה כלשהיא. מקרה ז

היות והלשכה עמדה בפני סגירה, כאשר מכתב המודיע על סגירתה היה מונח על 
את  צעידואחים השולחנו של המזכיר הגדול. היום, הוא גאה על כי מספר מועט של 

ועוד ידם נטויה, כך שהוא צופה גדולות  להישגים מפוארים בתקופה קצרה הלשכה
 ללשכה, בייחוד בראותו את האחים הצעירים. 

אשר בה לידי ביטוי , האח המכ. ב. יצחק זינו הודה לכל האחים על האמון בו 3.6.1
 בתואר הכבוד והוא גאה להשתייך ללשכה זו.

רני כ"ץ, על פועלו להאדרת  בדהלשכה, האח הנכלנשיא  נהתודה מיוחדת נית 3.6.2
 הלשכה.

 רני כ"ץ להמשך ניהול הערב. בדהמקבת הוחזרה לאח הנכ 3.17
 

 
 : הרצאתו של האח המכ. מ. דני דורון .0

 את הלשכה מן העבודה אל המנוחה.השני העביר המפקח  בפקודת הנשיא    0.1

 האח המכ. מ. דני דורון נשא את הרצאתו בנושא "מחקר מסוני".    0.2

 בפקודת הנשיא החזיר המפקח השני את השלכה מן המנוחה אל העבודה.    0.3
 

 דים על הפרק:מעניינים העו .6
קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  , האח הנכבד, רני כ"ץ הנשיא 6.1

 ? לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט מהלהציע דבר הרוצה 
ל שקדם של הלשכה הגדולה למדינת הנשיא הגדו ,יצחק זינו .ב .כהאח המ 6.1.1

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

שנוהל ביד רמה  על העבודה היפה והטכס, הנכבד רני כ"ץהאח ברך את , כמו כן 6.1.2
  ל אחי הלשכה על הערב המיוחד.והביע את תודתו לכ

תודות לאח המכ. מ. דני דורון על בחתם את דבריו  . יצחק זינוב .כהאח המ 6.1.3
קלימנקו, אשר ביצע את תפקידו לראשונה ומבטא  הרצאתו ולמנגנן, האח פאבל

 את גדולת הלשכה בהכשרת אחים צעירים.

 השלישית לאותה המטרה.השניה והנשיא קם בפעם  6.2
גזית מס' , 13אליהו הנביא מס' , 13כוכב מס'  ,1לשכת ראובן מס' מ הובאו ברכות 

לשכת , 53כספי מס'  ,44הר הכרמל מס' , 36ראש העין מס'  ,32השחר מס' , 37
לשכת נור, טורקיה, מס' , 31נעמן מס'  ,56לשכת עמודי שלמה מס' , 56עלומים מס' 

, לשכת 62גוויל מס'  -, לשכת ההדרכה67 לשכת הנשיאים על שם עלי וייס מס', 03
 .63הודיני מס' 
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האח המכ. מ. אורי כ"ץ, האח המכ. מיכאל אבן צור, האח המכ. יצחק בר התנצלו האחים:  
, האח המ. ניסים שקלים, האח אלי בן עטר, נ. שמואל גבאי, האח יוסי אושאדיהאח הלב, 

 .יעקב גולנסקי. הנהאח אבי חמו, האח אילן פייגנבאום, האח 
 

 דבר הנשיא : .6

 . מ. דני דורון על הרצאתוהנשיא הנכבד הודה מקרב לב לאח המכ.  6.1

אשר הוא הנשיא הנכבד הודה לכל האחים, שהשתתפו ותרמו להצלחת ערב הגאלה,  6.2
בהכנות הערב נתגלו אחים מקסימים, המפארים  .תקווה שיהיה ראשון מני רבים

 את המסדר ותקצר היריעה מלהזכיר את שמם.

 ₪.  21,577הכנסות הערב עמדו על  6.2.1

 ט על הכנסות והוצאות הערב ישלח לנשיאים.ורדו"ח מפ 6.2.2

 מנגן.תודה מיוחדת ניתנה לאח פאבל קלימנקו, אשר מילא לראשונה את תפקיד ה 6.3

הידע והלימודים המסוניים, הינם הבסיס להכרת המסדר. החודש יתקיימו שני  6.4
 בקרים של לימודים מסוניים והאחים נקראים להשתתף.

הלבן והוחלט על מעבר לקפה ועוגה החל  נערכה הצבעה על מתכונת השולחן 6.5
  מעבודת חודש מאי.

א שמח לאחינו שמח וכשר ובברכת חג פסח פסחהנשיא חתם את דבריו בברכת חג  6.3
 הנוצרים.

האחים בקניון חיפה,  2777, יתקיים ערב באולינג בשעה 25.3 -ביום שלישי, ה 7.9
 מתבקשים להגיע עם משפחותיהם.

 

 קופת הצדקה : .17

 ₪. 226.00קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
 

 נעילת הלשכה: .11
ה בשרשרת מזמור הנעילה לוות תרישה. הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכ בפקודת

  .אחווה
 

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

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

 
  

 
 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 

 
 
 


