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 656פרוטוקול  מס' 

  2202 מאיב 2 ו אשר התקיימה ביום א'נעבודתמ

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

 ., חיפה001בשדרות הנשיא מס' 

 

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

 
 מנת הערב:קריאת הז .2

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

 :ים הפרוטוקול אישור .3
 ,תש"ע ניסןב 'ל, שהתקיימה ביום 566התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד./11/1/2/1
 

 :למדינת ישראל נושאי המשרה בלשכה הגדולה קבלת פני משלחת של .1
 הלשכה הגדולה נושאי המשרה שלבברכה את  קידםאח הנכבד, רני כ"ץ ה ,הנשיא 1.1

 . סמי רפאלי.ב. כ, האח המלשעברובראשם הנשיא הגדול למדינת ישראל 

בירך את נשיאי הלשכות האחיות ובראשם את האח הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ   1.2
וא בה ה , נשיא לשכת כספי, אשר זו העבודה הראשונה של לשכתנושמיר ברונוהנכבד 

 מכבדנו בנוכחותו מאז קידושיו לנשיא.

  .כות האחיותשלעוד ברך הנשיא את אחי ה 1.3
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .6
 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 6.1

הנשיא בקש מהאחים לבקר את האח המכ. צבי רימון, אשר אינו בקו הבריאות וביקש  6.2
מצוי או לו באופן אישי באם הם יודעים על אח המהאחים, שיודיעו לגבאי הצדקה 

 או שאינו בקו הבריאות.במצוקה 
  

 קסלר :הצבעה על המועמדים לוי סודונוב ועופר ו .5

  הציג את המועמדים בפני אחי הלשכה.הנשיא  5.1

לוי סודונוב, סטודנט המתגורר בגבעת אבני. לדבריו, מרכז חייו בחיפה ועל כן,  5.1.1
 ית.הוא מבקש להצטרף ללשכה חיפא

בעל ידע על הבנייה החופשית  .אי המתגורר בחיפהמצרואה חשבון ע ,וקסלרעופר  5.1.2
 מלימוד עצמי.

הנשיא הדגיש הפני האחים, כי במידה והמועמדים יאושרו ויקודשו לאחים בלשכה,  5.2
 רי שקידומם יעשה בזהירות הראויה לאחר שנוכל להכירם ולתהות על קנקנם.ה

 -ם יתקיים בעבודתנו הקרובה, ביום א' הרו כהלכה וטקס קידושהחילונים אוש 5.3
5.5.2/1/. 
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 :גיל אורן ואילן פייגנבאוםהעברה לדרגה השניה של האחים  .7
 בדרגה הראשונה :המבחן  7.1

, העמיד את האחים בין שני המכ. רוברטו די קפואה, האח ראשוןהמדריך ה 7.1.1
 העמודים.

ליהן חייב האחים ענו נכונה על שאלות החובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד, ע 7.1.2
 ל מועמד לפני עוברו לדרגה השניה.כלענות 

 ".מהות השכר בעבודת הלשכההקריא את עבודתו בנושא " גיל אורןהאח  7.1.3

האח אילן פייגנבאום הקריא את עבודתו בנושא "הקשר שבין אבן הגוויל, אבן  7.1.1
 הגזית, האדם והבונה החופשי".

את האחים היכל הוציא מן ה ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסהמנצח על ה 7.1.6
 בדרגת תלמיד בונה. 

 בפקודת הנשיא, העביר המפקח השני את הלשכה אל הדרגה השניה. 7.1.5

 העברתם של המועמדים לדרגה השניה אושרה בהצבעה פה אחד. 7.1.7

 בפקודת הנשיא, החזיר המפקח השני את הלשכה לדרגה הראשונה. 7.1.7

 נגיעת המעבר ואימרת המעבר : 7.2

הכניס את האחים המועמדים אל  ,לביא . מ. יוסףכים, האח המטקסמנצח על הה 7.2.1
  הלשכה והעמידם בין העמודים.

המדריך הראשון, האח המ. רוברטו לאחר שהנשיא הודיעם על העברתם בדרגה,  7.2.2
 הביא את האחים המועמדים להעברה לדרגת חבר בונה אל המזרח.די קפואה, 

 עבר.מרת הממסר לאחים המועמדים  את נגיעת ואהנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ,  7.2.3

 לאחר שהועמדו בין העמודים, הוצאו המועמדים מן הלשכה. 7.2.1

 המקובל. טקסבפקודת הנשיא הועברה הלשכה לדרגה השניה ב 7.2.6

 עברה :הה טקס 7.3

ו ברהוכנסו ללשכה והוע גיל אורן ואילן פייגנבאוםקול אזעקה נשמע והאחים  7.3.1
 המקובל. טקסלדרגת חבר בונה ב

 עבר באופן מדויק ומופתי. טקסה 7.3.2

 ו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם:הלקחים נמסר 7.3.3
 האח הנכבד רני כ"ץ.

 .ירוחם רהבהאח המכ. 
 האח המכ. מ. בני צפריר.

 .ליאב מנחםהאח 
, הוצאו מהלשכה, החזיר הנשיא הנכבד לדרגת חבר בונהו ברלאחר שהאחים, שהוע 7.1

 את הלשכה לדרגה הראשונה.

מכ. ה, האח  יםטקסצח על ה, קיבלם המנגיל אורן ואילן פייגנבאוםעם חזרת האחים  7.6
 .במחיאות הכף המסורתיות בפקודת הנשיא , יוסף לביא

 
 צירוף האח הנכבד יעקב גולנדסקי ללשכתנו : .7

את האח  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסמנצח על הההוציא א, ישהנבפקודת  7.1
 הנכבד יעקב גולנדסקי מהלשכה.

לשכה, אושרה קבלתו כאח לאחר שהנשיא הציג את האח יעקב גולנדסקי בפני אחי ה 7.2
 סדיר בלשכתנו בהצבעה פה אחד.

הביא את האח הנכבד יעקב גולנדסקי  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסמנצח על הה 7.3
 אל המזבח.

הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, מסר לאח הנכבד יעקב גולנדסקי את התחייבותו  7.1
 ללשכה, אשר נחתמה בנשיקה על גבי הספר הקדוש.
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לאחר שהועמד בין העמודים והוצג בפני אחי הלשכה, כיבדו המנצח על הטכסים, האח  7.6
 שלוש מחיאות כף.המכ. מ. יוסף לביא ב

 

 מינוי האח יוסף אושאדי לגזבר : .9

הביא את האח יוסף אושאדי אל  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסמנצח על הה 9.1
 המזרח.

די את כתב המינוי ועטרו בעדי הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, מסר לאח יוסף אושא 9.2
 משרתו.

המסור  ועלוהנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, הודה מקרב לב לאח המכ. יוסף ברמק על פ 9.3
לאורך שנים כגזבר הלשכה והביע את אמונתו, כי ימשיך ויסייע לאח יוסף אושאדי 

 בתפקידו בשמשו כמעין "סגן גזבר".
 

 דבר הנשיא : ./1

בעבודת הערב בכלל ובטכס חלק נטלו הנשיא הביע את תודתו לכל האחים ש 1./1
 הקידושין בפרט.

תודה מיוחדת לאחים מלשכות אחיות, אשר הסכימו לשמש כנושאי משרה,  2./1
 סלמאן סאלם.מ. מנחם רוטשטיין והאח המכ. מ. האח המכ. 

המביא את דה מיוחדת לאח המכ. מ. יוסף לביא, המנצח על הטכסים, ות 3./1
מלמד את אחינו פאבל להנעים את שכה, הדיסקים של היצירות היפות המושמעות בל
לאח המכ. רוברטו די קפואה, המדריך זמנינו ואשר משמש גם כאדריכל הלשכה. 

 .ן מאז ומתמידאבל קלימנקו אשר נדמה כי היה מנגהראשון ולאח פ

 

 העניינים העומדים על הפרק: .11

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן רני כ"ץ, , האח הנכבד, הנשיא 11.1
נו יתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהלהציע דבר רוצה ההאחים 

  .בפרט
של הלשכה הגדולה למדינת  לשעברהנשיא הגדול  ,סמי רפאלי .ב .כהאח המ 11.1.1

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

והפציר ו לדרגת חבר בונה ברברך את האחים, שהוע סמי רפאליהאח המכ. ב.  11.1.2
רו לדרגה השלישית ויזכו לכל בהם להשתלם ברזי הבנייה החופשית, כך שיעב

 .טקסאת כל האחים, שנטלו חלק בברך והזכויות 

, שבא מהדרום וזכור לו מביקוריו כמו כן, ברך את האח הנכבד יעקב גולנדסקי 11.1.3
ומן  בעבודות לשכת "העוגן" והביע את בטחונו, שימצא בלשכת "מנורה" בית חם

יחולי קליטה מהירה הסתם יתרום מניסיונו ויתמוך בלשכה וחתם את ברכתו בא
 וקלה.

 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה  11.2

 הביא את ההודעות הבאות :. מ., ירוחם רהב כהאח המהמפקח האזורי,  11.2.1

  לשכות המעוניינות לקיים יותר משתי עבודות משותפות בשנה מתבקשות לפנות
 .למזכיר הגדול וסביר, שבקשתם תאושר

  בעבודות המשותפות והמפקחים, בפרט בכלל להקפיד על החלפת נושאי המשרה יש
 .לאחר העברת המקבת

  450החלטת הלשכה הגדולה לקבוע את מס חברי הלשכה הגדולה בגובה אחיד של  .₪ 

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

 היכל ארון הברית העליון" לעבודות "  אחים בדרגה השלישית, המעוניינים להצטרף
 מתבקשים לפנות לאח הנכבד, איתן ישראלי, נגיד ראשון של לשכת "פניציה".
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האח המכ. רוברטו די קפואה ביקש להביע את מורת רוחו מהיעדרותם של אחים  11.2.2
 ות מבלי שהביעו התנצלותם מראש, כמקובל.ודורבי בונים בפרט מהעב

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 11.3
כספי מס' , 27לבנון מס' , 15אליהו הנביא, מס'    ,1לשכת ראובן מס'  או ברכות הוב

לשכת , 71  זבולון מס', 51נעמן מס' , 69עמודי שלמה מס' , 67חבצלת השרון מס'  , 65
 ./7 הנשיאים על שם עלי וייס מס'

 
סים ניהמכ. האח המ. מ. מיקי לובנהיים, האח האח המכ. מאור מנחם, התנצלו האחים:  

 ברכתו לאחים, שהועברו בדרגה., אשר שלח את דני דורוןהאח המכ. מ. שקלים, 
 

 קופת הצדקה : .12
 ₪. //.1/9קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .13
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 שירת מזמור הנעילה לוותה בשרשרת האחווה.
 

 שולחן לבן : .11
 בו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל.הס העבודה בתום

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

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 


