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 657פרוטוקול  מס' 

  0202 ונייב 6 עבודתנו אשר התקיימה ביום א'מ

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

 ., חיפה001בשדרות הנשיא מס' 

 

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

 
 זמנת הערב:קריאת ה .2

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

 :ים הפרוטוקול אישור .3
תש"ע  איירב ח, שהתקיימה ביום י"565התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד./2/6/2/1
 

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

.ב. כובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המ המפארים את המזרחלמדינת ישראל 
 .ביננולהמשיך ולראותו הביע תקוותו בקביעות ו ה אותנומלוו, אשר יצחק זינו

והביע את  הלשכות האחיותואחי בירך את נשיאי הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ   4.2
 תקוותו, שערב מיוחד זה, בו אנו מחזקים את שורותינו יהיה ערב מהנה לכולם. 

 
 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .6

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 6.1

חזרתו למולדת של ולרגל  וברכה מיוחדת ניתנה לאח המכ. יצחק בר לב ליום הולדת 6.2
 .ואחינו, אודי ,בנו

יק לאח המכ. מאור מנחם ולאח עזי דגן שטרי חוב לרגל נסיעתם לחו"ל, הנשיא הענ 6.3
 אשר יתרמו לקרן הצדקה של הלשכה, עם חזרתם בשלום.

 
 הצבעה על המועמדים עמית רוזנטל וטל פונק : .5

 הנשיא הציג את המועמדים בפני אחי הלשכה. 5.1
ל עסק בעבקריית חיים, , מתגורר 3+ שרון ל, נשוי 44עמית רוזנטל, לואיז, בן  5.1.1

 לרחיצת מכוניות.

 מתגורר בקריית חיים, עובד בממגורות דגון., 2+לירז ל, נשוי 34טל פונק, בן  5.1.2

החילונים אושרו כהלכה, בלשכה פתוחה, לאחר שקיבלו את אישור המזכיר הגדול.  5.2
 ./4.0.2/1 -טכס קידושם יתקיים בעבודתנו הקרובה, ביום א' ה

 

 :םקידושי חילוני .0
 ווקודשללשכה  והוכנס ,סלרכלוי סודונוב ועופר ו , םוניהחילזעקה נשמע ואקול  0.1

 .בטקס המקובל
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ולקחו בו חלק נושאי המשרה של הלשכה  ומופתי מדויק באופן הטקס עבר  0.2
 ומחליפים:

 . מ. יוסף לביא כמדריך שני.כהאח המ
 ., בהעדרו של האח יוסי אושאדיברמק יוסףהגזבר, האח המכ.  "ממ

 מנצח על הטכסים.האח המכ. רוברטו די קפואה כ
 האח ארנון מונין כמדריך ראשון.

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 0.3
 האח המכ. מאור מנחם.

 האח המכ. מ. ירוחם רהב.
 .אלחנן גרינברגהאח 

 האח המכ. רוברטו די קפואה.
 .ליאב מנחםהאח 

 האח המכ. ביותר יצחק זינו.
ל והכריז ע בירך ,לרצפת ההיכלירד  כ"ץ,רני  , האח הנכבדהנשיא ,בסיום הטקס 0.4

בם,  לשכת מנורה ודרש להכיר יאחכ ,סלרכלוי סודונוב ועופר ו ,יםהחדש יםהאח
 ה.ככאל

קפואה , לברך -. רוברטו דימכקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח ה בפ 0.6
 במחיאות הכף המסורתיות.החדש  יםאת האח

 
 דים על הפרק:מעניינים העו .8

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  ח הנכבד, רני כ"ץ , האהנשיא 8.1
 ? לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט מהלהציע דבר הרוצה 

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 שמירב. .כהמ
האח המכ.ב יצחק זינו, הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת  8.1.2

והביע את הערכתו להכנות  בהדגיש את שמחתו על ההגעה לעבודת הער, ישראל
האחים  שאר כל ברך את  ,כןכמו  .ביד רמה טכס הקידושין, אשר נוהלול

 ,ןנגאת המאת המדריך השני, שביצע עבודתו בצורה מופתית ו, שהשתתפו בטקס
  ומאחל לו המשך התקדמות והצלחה. שנראה, כי הגיע לתפקיד בטבעיות

עוד ברך את האחים החדשים על הצטרפותם למסדר חובק עולם והפציר בהם  8.1.3
 להעמיק ולחקור וללמוד את רזי הבניה.

בה אושרו שני  ,בברכות על הצבעה נוספת.ב יצחק זינו חתם את דבריו כהאח המ 8.1.4
 .וגמה ומופת לניהול הלשכהד שמועמדים נוספים, דבר המשמ

 
 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה   8.2

ברך את כל בעלי התפקידים על . מ., ירוחם רהב כהאח המהמפקח האזורי,  8.2.1
  .תפקודם

 הההודעהמפקח האזורי, האח המכ. מ., ירוחם רהב נמסרה על ידי  ,כ"כ   8.2.1.1
 : ההבא

 "אחים בדרגה אחים רבים הדירו את רגליהם מפעילות "היכל ארון הברית .
שלישית, המעוניינים להכיר היבטים נוספים של "הבניה החופשית" וללמוד דרכי 

מתבקשים לפנות לאח המכ. מ. יוסף לביא או לאח  ,פילוסופיה והיסטוריה שונים
 .ת לשכת "פניציהוהנכ. איתן ישראל בכדי שיצטרפו לעבוד

 

 

הערכתו לעבודה  הביע את ,המכ. מ. אלי מזרחיהאח המשנה לנגיד הראשון,  8.2.2
 חים החדשים. אהיפה וברך את ה
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 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 8.3
   ,38 חבצלת השרון מס' ,15אליהו הנביא מס'  ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

נעמן מס' , 65, עמודי שלמה מס' 68אלונים מס'  , 65כספי מס' , 44מס'  הר הכרמל
  נור.לשכת  ,04  זבולון מס', 51

 
.מ. סלימאן כהאח מהאח המכ. מ. בני צפריר, , האח המכ. ב. סמי רפאליהתנצלו האחים:  

. אלפרד חורי, האח האח הנכהאח המכ. מ. אורי כ"ץ, האח המכ. ניסים שקלים, , סאלם
 .האח גלעד לנדאו האח יוסי אושאדי,הנכ. שמואל גבאי, 

 
 דבר הנשיא : .5

ולעבודת הערב בפרט, בכלל כת הנשיא הודה לאח יוסף לביא על עזרתו המתמש 5.1
  כאדריכל הלשכה,בהכנת הערכות לאחים החדשים ולהדרכת המנגן.

לא בורך עם יתר האחים בטעות   נשיא התנצל בפני האח הנכ. יעקב גולדנסקי, אשר 5.2
 לרגל אירועים משמחים, וברכו ליום הולדתו ויום קידושיו.

ושין והודה מקרב לב הנשיא ביקש להודות לכל האחים, שנטלו חלק בטכס הקיד 5.3
 לכל נותני הלקחים.

הנשיא ציין את היעדרותו של האח המכ. דני דורון מעבודת הערב, היות והוא מרצה  5.4
 בפני רעיות אחי הלשכה.

 

 קופת הצדקה : ./1
 ₪. //./21קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .11
ור הנעילה לוותה בשרשרת מזמ תריש , בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 .ים לוי סודונוב ועופר וכסלרהאח אליה צורפו שתי החוליות החדשות, 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
 

 
 
 


