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 655פרוטוקול  מס' 

 (611)עבודה מס. , 1מס.  " ראובןהמשותפת עם לשכת "ו נעבודתמ

  8לשכת "רשב"י" מס. 

  0212 אפרילב 11 'דאשר התקיימה ביום 

 בהיכל הבונים החופשים,

 .ירושלים, 13 רחוב עזרת ישראל

 

 פתיחת הלשכה: .1
מאחי לשכת  10בנוכחות  פתח את הלשכה בטכס המקובל. רונן קרויזר מ..מכוה , האחהנשיא
איתן ישראלי  הם נשיאי הלשכות האחים הנכבדים באחים מלשכות אחיות  73 -ו מנורה

 (.19)מנורה  רני כ"ץ( ו16)אליהו הנביא  מרקו כהן(, 2)הר ציון  שלמה חי זק(, 1)ראובן 
 

 גדולה למדינת ישראל:קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה ה .2
בברכה את נושאי המשרה של הלשכה  קידם רונן קרויזר, מכ.מ.הנשיא, האח ה 2.1

, .ב. יצחק זינוכהגדולה למדינת ישראל ובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המ
האח המכ.ב. סמי את הנשיא הגדול לשעבר המבקר בעבודות הלשכה בקביעות ו

 רפאלי.

בירך את נשיאי הלשכות האחיות ובראשם את  רונן קרויזר מכ.מ.הנשיא, האח ה  2.2
את האח הנכבד איתן ישראלי, נשיא לשכת ו מנורה, נשיא לשכת רני כ"ץהאח הנכבד 

לקיים את העבודה המשותפת ואת יתר נשיאי הלשכות האחיות,  ושניאותראובן, 
 .נשיאים לשעבר, אחים מלשכות אחיות והאורח מפינדלנד

 

 קריאת הזמנת הערב: .7
 .את הזמנת הערבלשכת רשב"י  מזכיר, קרא יאהנש בפקודת

 
 :ים הפרוטוקול אישור .4

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.אסיפתם הקודמת והוספת התיקוניםפרוטוקול לאחר הקראת 
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5
 . לרגל אירועים משמחים אחי לשכתוהנשיא ברך את  5.1

 
 : העברת הלשכה למנוחה .6

המפקח השני את הלשכה מעבודה למנוחה וצולמו מספר  הוציא ,בפקודת הנשיא 6.1
 תמונות למזכרת מהעבודה המשותפת, בסיום הצילום הוחזרה הלשכה לעבודה.

 

 קבלת האורח מחו"ל : .3

בפקודת הנשיא, העמיד המנצח על הטכסים את האורח מחו"ל בין העמודים והביאו  3.1
 למזרח.

 הנשיא קידם בברכה את האורח והודה לו על ביקורו. 3.2
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 דבר הנשיא : .8

בנושא מאפייני הטכס המאסוני,  נשא דבריםרונן קרויזר,  מכ.מ.הנשיא, האח ה 8.1
 מרכיביו וחשיבות העבודות המשותפות.

 ,.ב. יצחק זינוכהגדול שקדם, האח המרונן קרויזר, פנה לנשיא  מכ.מ.הנשיא, האח ה 8.2
 מעל שתישל וביקש ממנו שיפעל אצל הנשיא הגדול לביטול החוק המונע קיום 

 כה פתוחה.שלבישיבות משותפות בשנה וכן לפעול לביטול החוק האוסר צילום 

 

 : גבי תואתי וישראל צדוק העברה לדרגה השניה של האחים .9
 בדרגה הראשונה :המבחן  9.1

 את האחים בין שני העמודים.המנצח על הטכסים , העמיד בפקודת הנשיא 9.1.1
הנכבד, עליהן חייב האחים ענו נכונה על שאלות החובה, שהוצגו על ידי הנשיא  9.1.2

 ל מועמד לפני עוברו לדרגה השניה.כלענות 
סובלנות" והאח ישראל צדוק הקריא הקריא את עבודתו בנושא " גבי תואתיהאח  9.1.7

 את עבודתו בנושא "הדרכים המובילות לבניה החופשית".

  בדרגת תלמיד בונה.האחים המועמדים ואת הוציא מן ההיכל ים טקסהמנצח על ה 9.1.4

הצבעה על העברת המועמדים  התקיימהשכה לדרגה השניה לאחר העברת הל 9.1.5
 לדרגת חבר בונה, וזו אושרה פה אחד.

הוחזרו התלמידים בונים ללשכה, לאחר החזרת הלשכה לדרגה הראשונה,  9.1.6
אל בין העמודים והנשיא הודיעם, כי העברתם בדרגה אושרה הובאו המועמדים 

 עקב קוצר הזמן. פה אחד וכי טכס ההעברה יתבצע בעבודת הלשכה הבאה,
 

 : אתנחתא מוסיקאלית .11
על פי סדר היום השמיע המנגן, האח דוד שרמן אתנחתא מוסיקלית כולל  11.1

 בונה חופשי. –הסברים מיצירות המלחין מוריס ז'אר 
 

 :לנשיא לשכת מנורה העברת המקבת .11
, נשיא לשכת ראובן מס. על פי הוראת הנשיא הובא האח הנכבד איתן ישראלי 11.1
תעודה על ההשתתפות בעבודה את עדי לשכת רשב"י והעניק לו אל המזרח, ו ,1

 . המשותפת

, אל 19על פי הוראת הנשיא, הובא האח הנכבד רני כ"ץ, נשיא לשכת מנורה  11.2
העניק לו תעודה ועדי לשכת רשב"י, והעביר לו את המקבת להמשך ניהול  ,המזרח

 העבודה.

האח ול שקדם, קידם בברכה את הנשיא הגדהנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  11.7
ודה לשניהם כ.ב. יצחק זינו, את הנשיא הגדול לשעבר, האח המכ.ב. סמי רפאלי וההמ

ואת כל יתר נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  נו בנוכחותםעל שהגיעו מחיפה לכבד
 למדינת ישראל.

הלשכות האחיות והודה ואחי ברך את נשיאי  רני כ"ץהנשיא, האח הנכבד,  11.4
לשכת מנורה, שהגיעו לעבודה המשותפת ולאחי לשכת  י לשכת ראובן ואחילאח

ברכה מיוחדת ניתנה לנישא לשכת רשב"י, האח המכ.מ. על  .רשב"י על האירוח
 יוזמתו לקיום העבודה.

 לאחר הצבעה אושר פרוטוקול ישיבתנו הקודמת. 11.5

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ ברך את אחי הלשכה לאירועים משמחים וברכה  11.6
 יצחק בר לב על הגעתו לעבודה בירושלים. ובדכמה מיוחדת ניתנה לאח

 עדכן את אחי הלשכות:רני כ"ץ  ,הנכבד , האחהנשיא 11.3

אתמול אחה"צ התקיים טקס במרכז לקידום למידה בחיפה בו הוענקה תרומה  11.3.1
בכך נסגר המעגל של ערב לקויות למידה. בעלי לטובת ילדים ₪  15,000בסך 

 למסורת.ההתרמה, אשר הוא סמוך ובטוח, שיהפוך 
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 .19ומנורה  1תתקיים מדורת ל"ג בעומר בשיתוף הלשכות ראובן  11.5.11במוצ"ש  11.3.2

את יום העצמאות בביתו  19תחגוג לשכת מנורה  19.14.11ת בערב יום העצמאו 11.3.7
 עזי דגן.של האח 

העניק את עדי לשכתנו לנשיאים, האח המכ.מ. רונן  רני כ"ץ ,הנכבד , האחהנשיא 11.3.4
 קרויזר והאח הנכבד איתן ישראלי. 

 . 21.4.2111 -וועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום רביעי, הה 11.3.5

 

 העברת המקבת לנשיא לשכת ראובן:  .12

, 1על פי הוראת הנשיא, הובא האח הנכבד איתן ישראלי, נשיא לשכת ראובן  12.1
 להמשך ניהול העבודה. אל המזרח והעביר לו את המקבת

יצחק זינו, האח  את הנשיא הגדול שקדם, האח המכ.ב. הנשיא קידם בברכה 12.2
אחים  ,לשכה הגדולה, נשיאים מכהניםשל הסמי רפאלי, נושאי המשרה .ב. המכ

האח המכובד מאוד רונן  ,8הודה לנשיא לשכת רשב"י . כמו כן, תומבקרים ואחי לשכ
 שיזם את העבודה המשותפת. ,קרויזר

 .1את עדי לשכת ראובן  19ומנורה  8הנשיא העניק לנשיאי הלשכות רשב"י  12.7

הנשיא סיכם את העבודה הקודמת והעמיד את פרוטוקול העבודה הקודמת,  12.4
 לאחר שהוכנסו בו הערות האחים, להצבעה. הפרוטוקול אושר פה אחד.

 דבר הנשיא: 12.5

רועים ולאח הנשיא הודה לוועדת האי. התקיים טיול לנצרת 17.7.2111בתאריך  12.5.1
 דוד קסטל שסייע בארגון ההדרכה. ו.מהמכ

לקראת ערב פסח הכינה הלשכה את התרומה המסורתית של חבילות מזון  12.5.2
תגובות נרגשות  התקבלוחבילות ו 75נתרמו למשפחות נזקקות. הפעם 

 מהמשפחות.

הגב' רוזט ויצמן אלמנתו של האח המכובד מאוד יעקב יצמן ז"ל תרמה )זו הפעם  12.5.7
 למטרה זו. ₪  1,500ציפות( השנייה בר

 בוועדת שנת השמונים של הלשכה.  פותהנשיא חזר וביקש מתנדבים להשתת 12.5.4

 בביתו של הנשיא. 22.4.211הועדה המתמדת תתכנס ביום חמישי הבא  12.5.5

 

 העניינים העומדים על הפרק: .17

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן   איתן ישראלי, האח הנכבד, הנשיא 17.1
  .לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתו בפרט מהיע דבר להצהרוצה האחים 

 ,הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת ישראל ,יצחק זינו .ב.כהאח המ 17.1.1
.ב. כהמ האח ,למדינת ישראל של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות 

של נושאי המשרה מו , הנשיא הגדול לשעבר, האח המכ.מ. סמי רפאלישוקי שמיר
                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        ה

יצחק זינו, הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת ישראל,  .האח המכ. ב 17.1.2
עבודה יפה, שעם קריאת ההזמנה נראתה כחד גונית ומעט משעממת אבל, ברך על 

נוהלה על ידי נשיאי הלשכות בתמציתיות וחן וגרמה לו להנאה רבה וברך במיוחד 
 . היפה על האתנחתא המוסיקאלית

הסביר לנשיא לשכת רשב"י, כי יש לקיים את החלטות ב. יצחק זינו האח המכ. 17.1.7
ול בפרט ובמידה וישנן הסתייגויות יש להעבירן הלשכה הגדולה בכלל והנשיא הגד

 בצורה מסודרת באמצעות המזכיר הגדול.

את מן המזרח הודה לכל האחים, שהשתתפו בעבודה, וציין כי לראות  ,לסיום 17.1.4
 .איר עינייםהלשכה מלאה מפה לפה זהו מחזה מ

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה  17.2

 כי: דיווח משיח ישראלי  .מ.האח המכהמפקח האזורי,  17.2.1
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  450החלטת הלשכה הגדולה לקבוע את מס חברי הלשכה הגדולה בגובה אחיד של  .₪ 

  הכשרת מפקחים אזוריים וכל נשיא הרואה עצמו כמועמד מוזמן ההרשמה לנפתחה
 להירשם.

 הביא את ההודעות הבאות :ירוחם רהב  . מ.כהאח המ 17.2.2

 בותרתבקשים לסייע בהכנות לבחירות הקאחים בעלי כושר ארגון מ. 

 בעבודות משותפות יש להקפיד ולהחליף את בעלי התפקידים ובמיוחד המפקחים. 

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

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 17.7

, 16הו הנביא , אלי7 ישראלכוכב שרון , 2הר ציון הובאו ברכות מהלשכות הבאות: 
 ,61, נעמן 59, עמודי שלמה 57הת המדבר נג, 56 , יעקב כספי37געתון  ,28לבנון 

 82, לשכת המחקר גוויל 80, לשכת הנשיאים ע"ש עלי וייס 78מונטיפיורי , 74זבולון 
 .פינלנדמ 14 סאבולשכת ו

 
דוד בנהיים, מוטי קמעו, ומיקי לאורי כ"ץ, ים מאוד מכובד יםהאחהתנצלו האחים:  

שמואל גבאי, קסטל ואילן רייזנר האחים המכובדים רוברטו די קפואה, ניסים שקלים, 
מיכאל אבן צור, מנשה בצרי ודוד כלפון האחים הנכבדים , שמואל עצמוןצבי רימון, 

ישראל אורזך, פליקס הדר, איתן הולנד, צבי הראל, אלי זוננשיין, אריה יעקב גולנסקי, 
רא ואליהו פרידמן והאחים ליאב מנחם, משה מצליח, אבי חמו, חונן, יוסי יצחקי, גבי עז

משה גרימברג, יקיר מגריסו, מישל מורג, דוד אלי בן עטר, גלעד לנדאו, יוסי אושאדי, 
  סליקטר, אנריקה פוסא ומאיר שריקי.

 
 קופת הצדקה : .14

 והועברה במלואה ללשכת רשב"י.קופת הצדקה סבבה בין השורות 
 

 נעילת הלשכה: .15
   .הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה בפקודת

 
 שולחן לבן : .16
 .במסעדת גריל ברהסבו האחים לשולחן לבן  העבודה בתום

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 

 

 

 איתן ישראלי    דוד סליקטר

 נשיא 1 לשכת ראובן מס' מזכיר 

 

 רונן קרויזר  גיא כהן

 נשיא 8לשכת רשב"י מס'  מזכיר 
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