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 658פרוטוקול  מס' 

  0202ביולי  4מעבודתנו אשר התקיימה ביום א' 

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

 , חיפה.001בשדרות הנשיא מס' 

 

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

 
 זמנת הערב:קריאת ה .2

 בפקודת הנשיא, קרא מ"מ המזכיר, האח אילן פייגנבאום, את הזמנת הערב.
 

 אישור הפרוטוקולים : .3
תש"ע  ן, שהתקיימה ביום כ"ד בסיוו756התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.72722616
 

 אל:קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישר .4
הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ קידם בברכה את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה  4.1

למדינת ישראל המפארים את המזרח ובראשם הנשיא הגדול שקדם, האח המכ.ב. 
 יצחק זינו, אשר מלווה אותנו בקביעות והביע תקוותו להמשיך ולראותו ביננו.

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

 
 תנחומים וברכות לאחי הלשכה: .5

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ שלח את תנחומי אחי הלשכה לאח יוסי אושאדי על  5.1
 פטירת אימו.

 היים.הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ שלח ברכות החלמה לאח מיקי לובנ 5.2

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים.  5.3

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ ברך את האחים לוי סודונוב ועופר וכסלר על  5.4
 קידושיהם באסיפה שעברה.

 
 קידושי חילונים: .7

קול אזעקה נשמע והחילונים, טל פונק ועמית רוזנטל , הוכנסו ללשכה וקודשו  7.1
 בטקס המקובל.

ומופתי ולקחו בו חלק נושאי המשרה של הלשכה  הטקס עבר באופן  מדויק 7.2
 ומחליפים:

 האח המ. מ רוברטו די קפואה כמדריך שני.
 מ"מ הגזבר האח הנכ. שמואל גבאי.

 האח המכ. מ. יוסף לביא כמנצח על הטכסים.
 האח ארנון מונין כמדריך ראשון.
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 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 7.3
 .האח המ. מאור מנחם

 האח המ.מ. ירוחם רהב.
 האח אלחנן גרינברג.

 האח המ. רוברטו די קפואה.
 האח אילן פייגנבאום.

 האח המכ. ביותר יצחק זינו.
בסיום הטקס, הנשיא, האח הנכבד רני כ"ץ, ירד לרצפת ההיכל, בירך והכריז על  7.4

האחים החדשים, טל פונק ועמית רוזנטל, כאחי לשכת מנורה ודרש להכיר בם, 
 ככאלה.

בפקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח המכ. מ. יוסף לביא, לברך את  7.5
 האחים החדש במחיאות הכף המסורתיות.

 
 עניינים העומדים על הפרק: .6

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  6.1
 בפרט ?הרוצה להציע דבר מה לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו 

האח המכ.ב יצחק זינו, הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת  6.1.1
ישראל, הביא ברכות מהנשיא הגדול של הלשכה הגדולה  למדינת ישראל, האח 

                                                                                        המכ.ב. שוקי שמיר ומנושאי המשרה של הלשכה הגדולה.                                                                           
האח המכ.ב יצחק זינו, הנשיא הגדול שקדם של הלשכה הגדולה למדינת  6.1.2

ישראל, הדגיש את שמחתו על ההגעה לעבודת הערב והביע את הערכתו להכנות 
כמו כן, ברך את  כל שאר האחים  ולטכס הקידושין, אשר נוהל ביד רמה.

שהשתתפו בטקס, את המדריך השני, שביצע עבודתו בצורה מופתית ואת המנגן, 
 על עבודתו הנעימה.

עוד ברך את האחים החדשים על הצטרפותם למסדר חובק עולם והפציר בהם  6.1.3
 להעמיק ולחקור וללמוד את רזי הבניה.

תענוג גדול להיות נוכח האח המכ.ב יצחק זינו חתם את דבריו באומרו כי  6.1.4
 בלשכה בערב זה.

 הנשיא קם בפעם השניה לאותה המטרה .  6.2

המפקח האזורי, האח המכ. מ., ירוחם רהב ברך את כל בעלי התפקידים על  6.2.1
 תפקודם. 

כ"כ, נמסרו על ידי המפקח האזורי, האח המכ. מ., ירוחם רהב ההודעות    6.2.1.1
 הבאות :

 אל הביע צער על הצטמצמות מספר הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישר
האחים המגיעים ללשכה ומבקש בכל לשון של בקשה להגיע ללשכה הגדולה 
ולעבודות המתקיימות בה. כ"כ מתבקשים הנשיאים והנשיאים לשעבר שלא שילמו 

 מיסיהם ללשכה הגדולה לשלמם בהקדם. 

 ם אחים אחוזים מאחי לשכה זו ה 65 -הנשיא הגדול ביקר בלשכת נור שבארה"ב. כ
 המגיעים לארה"ב מתורכיה לעבודה בלשכה. 

הנשיא הגדול התקבל על ידי לשכת נור בכבוד רב וראה לנכון להעביר הודעה זו לכל 
 חברי הלשכות בארץ.

 

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 6.3

, חבצלת השרון מס' 17, אליהו הנביא מס' 1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  6.3.1
, 55, עמודי שלמה מס' 53, אלונים מס'  57, כספי מס' 44ס' ,   הר הכרמל מ33

 , לשכת נור. 64, זבולון מס'  71נעמן מס' 
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האח המ. מאוד מאור מנחם החזיר לנשיא את שטר החוב שקיבל לרגל נסיעתו.  6.3.2
 השטר נתרם לקופת הצדקה.

ים, התנצלו האחים:  האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ. מ. אורי כ"ץ, האח מיכה שקל
האח  ,.מ סלימאן סאלםמהאח ה האח המכ. יוסי ברמק, האח יוסי אושאדי, האח עזי דגן,

 .מיקי לובנהיים .מכ.מוהאח ההאח המ. ניסים וייסברג  ,יצחק ברלב מ.ה
 

 דבר הנשיא : .3

הנשיא הודה לאח יוסף לביא על עזרתו המתמשכת בכלל ולעבודת הערב בפרט,  3.1
 החדשים ולהדרכת המנגן. כאדריכל הלשכה,בהכנת הערכות לאחים 

ל עצמו את תפקיד השומר ובצע עאיתן ישראלי שנאות לקחת  .הנ הנשיא הודה לאח 3.2
 .אותו למופת

הנשיא ביקש להודות לכל האחים, שנטלו חלק בטכס הקידושין והודה מקרב לב  3.3
 לכל נותני הלקחים.

שקלים למען מטרה נעלה של סיוע לבית  1566הנשיא העלה את בקשתו לגיוס  3.3.1
בתאי לוי המציל ומטפל בילדים בסיכון. חברי הלשכה פתחו את ליבם וכיסם ש

 ₪. 3256ותרמו בחפץ לב למען מטרה זו. סה"כ נאספו 

 

 קופת הצדקה : .5
 ₪. 465.66קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 

 

 נעילת הלשכה: .16
רת בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה, שירת מזמור הנעילה לוותה בשרש

 אחווה אליה צורפו שתי החוליות החדשות,  טל פונק ועמית רוזנטל.
 

 שולחן לבן : .11
 בתום העבודה הסבו האחים לשולחן לבן בעזרת ההיכל.

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

 
  

 
 
 

                                      _____                          _____ 
 אילן פייגנבאום 

 מ"מ המזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 

 
 


