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 956פרוטוקול  מס' 

  0202 ספטמברב 5 ו אשר התקיימה ביום א'נעבודתמ

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

 ., חיפה006בשדרות הנשיא מס' 

 

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

 אחי הלשכה בעבודתנו הקודמת לגיוס הכספים לבית "שבתאי לוי".
 

 קריאת הזמנת הערב: .2
 ., את הזמנת הערבעזי דגן, קרא המזכיר, האח הנשיא בפקודת

 
 :ים הפרוטוקול אישור .3

 ,תש"ע תמוזב כ"ב, שהתקיימה ביום 568התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 
 קול אושר פה אחד., הפרוטו/4/7/2/1

 
 :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
 . בני צפריר. .מכהאח המובראשם למדינת ישראל 

 יאלפרד חורהנכבד  לשכת נעמן, האח בירך את נשיאהנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ   4.2
 וכן, את האחים האורחים מלשכות אחיות.

 
 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .6

 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 6.1

האח המכ. צבי רימון, אשר אינו ולדרוש בשלומו של  התקשרהנשיא בקש מהאחים ל 6.2
 נו.נבצר ממנו להשתתף בעבודתבקו הבריאות ו

קי לובנהיים המכבדנו בנוכחותו ואשר הואיל מימ. . כהנשיא ביקש להודות לאח המ 6.3
 לקחת על עצמו את תפקיד המנגן.

  
 : הצבעה על המועמד שגיא מטס .5

  בפני אחי הלשכה. הציג את המועמדהנשיא  5.1

מפגישתם, הנשיא סמוך . שגיא מטס, סא"ל המשרת בחיל הים ומתגורר בחיפה 5.1.1
 ובטוח כי שגיא יוכל לתרום ללשכתנו ולפאר אותה.

 -יתקיים בעבודתנו הקרובה, ביום א' ה יוכהלכה וטקס קידוש רשאו החילוני 5.2
3.1/.2/1/. 

 

 :פאבל קלימנקו וגלעד לנדאושל האחים  העלאה לדרגה השלישית .7
והלשכה הועברה לדרגה  בפקודת הנשיא הוצאו מן ההיכל האחים בדרגת תלמיד בונה 7.1

 השניה.
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 : בדרגה השלישיתהמבחן  7.2

, העמיד את האחים בין שני די קפואההמכ. רוברטו , האח ראשוןהמדריך ה 7.2.1
 העמודים.

  חובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד.האחים ענו נכונה על שאלות ה 7.2.2
בנושא המשותפת  את עבודתם קראו פאבל קלימנקו וגלעד לנדאו יםהאח 7.2.3

 ".זריחתה של הבניה החופשית בארץ הקודש"

ת האחים אהוציא מן ההיכל  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסהמנצח על ה 7.2.4
  חבר בונה, למעט שני המועמדים.בדרגת 

 נגיעת המעבר ואימרת המעבר : 7.3

דים אל את האחים המועמ ביאה ,. רוברטו די קפואהכ, האח המהמדריך הראשון 7.3.1
  .המזרח

 מרת המעבר.מסר לאחים המועמדים  את נגיעת ואהנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ,  7.3.2

 ן הלשכה.לאחר שהועמדו בין העמודים, הוצאו המועמדים מ 7.3.3

 המקובל. טקסב לישיתבפקודת הנשיא הועברה הלשכה לדרגה הש 7.3.4

 ה :עלאהה טקס 7.4

 .קול אזעקה נשמע 7.4.1

האח המכ. מ. ירי רהב הודיע כי האח גלעד לנדאו נתבשר כי סבתו נפטרה וביקש  7.4.2
 שהות בכדי להחליט האם להמשיך בטכס.

ערו של הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, ביקש לחרוג מן הטכס והביע השתתפות בצ 7.4.3
האח גלעד לנדאו והוסיף, כי ייתכן ויש בכך מן הסמליות, שטכס זה נוגע בבשורה 

 המרה אותה קיבל ואולי בשל כך ייחרט בליבו לעד.

גלעד לנדאו האחים לאחר שהאח גלעד לנדאו הודיע כי ימשיך בטכס, הוכנסו  7.4.4
 המקובל. טקסבונה ב ו לדרגת רבברללשכה והוע ופאבל קלימנקו

 ופן מדויק ומופתי.עבר בא טקסה 7.4.6

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 7.4.5
 האח הנכבד רני כ"ץ.

 האח המכ. מ. בני צפריר.
 האח המכ. מאור מנחם.

 .ירוחם רהבהאח המכ. 
 .ליאב מנחםהאח 

 האח המכ. רוברטו די קפואה
 האח המכ. מ. בני צפריר.

את האחים  יוסף לביא, מכ. ה, האח  טקסיםהמנצח על ה בפקודת הנשיא קיבל 7.6
 חיאות הכף המסורתיות.במ

שיא הנכבד את , הוצאו מהלשכה, החזיר הנבונה לדרגת רבו ברלאחר שהאחים, שהוע 7.5
 .הלשכה לדרגה השניה

 בפקודת הנשיא הוחזרה הלשכה לדרגה הראשונה. 7.7

 בפקודת הנשיא הוחזרו כל האחים ללשכה.  7.8
 

 העניינים העומדים על הפרק: .8

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים רני כ"ץ,  , האח הנכבד,הנשיא 8.1
  .נו בפרטיתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהלהציע דבר הרוצה 

למדינת  של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות  בני צפריר .מ .כהאח המ 8.1.1
                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של הנושאי המשרה מו שוקי שמיר.ב. כהמ האח ,ישראל

ציין שמזה זמן רב לא חווינו חוויה עמוקה, כמו זו  בני צפריר. מהאח המכ.  8.1.2
איחל להם ובונה  רבו לדרגת בראת האחים, שהועוביקש לברך  שנחוותה הערב

 הצלחה והמשך התקדמות בבניה החופשית.
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 לאותה המטרה .הנשיא קם בפעם השניה  8.2

המפקח האזורי, האח המכ. מ. ירוחם רהב ברך את הנשיא על הטכס, שעבר  8.2.1
 שהועלו לדרגת רב בונה. ,האחיםואת בצורה מופתית 

 הביא את ההודעות הבאות :., ירוחם רהב . מכהאח המהמפקח האזורי,  8.2.2

  ,הוחלט בלשכה הגדולה להוסיף תיקון לחוקה, כך שאזור חיפה יחולק לשני מחוזות
 חיפה א' וחיפה ב', אשר יתנהלו כל אחד עם מפקח אזורי משלו.

 צביענשיאים מקודשים חייבים להסדיר את מיסיהם ללשכה הגדולה בכדי שיוכלו לה 
נשיאים מקודשים ופחות ממחצית שילמו  //4ם מעל ישנ בבחירות הקרובות.

 מיסיהם.

 1,2ציב של וועדת הכספים תוקן סעיף מס הגולגולת והועמד על קבהצעת הת//  ₪
  ₪. /1,16במקום 

 .ניתן לחתום ליותר ממועמד אחד לתפקיד בלשכה הגדולה 

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה. 8.3
, 65עמודי שלמה מס' , 65כספי מס' , 28ן מס' בנול ,1לשכת ראובן מס'  הובאו ברכות 

לשכת הנשיאים על שם עלי וייס , 78מונטיפיורי מס' , 74  זבולון מס', 51נעמן מס' 
 מינכן. //7, לונדון, לאנסינג /171, סנטוריו 82, גוויל מס' /8 מס'

האח עזי דגן החזיר לנשיא את שטר החוב, אשר קיבל טרם נסיעתו לחו"ל. כאות  8.4
על דאגתו הכנה של הנשיא והקשר, אשר שמר עם בני המשפחה לאורך הוקרה 

שהייתם בחו"ל, החליט האח עזי דגן לתרום את שטר החוב לקופת הצדקה ולהשלים 
 ₪. /18את גובה התרומה לעשר פעמים ח"י, סה"כ 

 
 

האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ. ב. יצחק זינו, האח המכ. אורי כ"ץ, התנצלו האחים:  
האח הנכ. ברונו שמיר, האח הנכ. איתן ישראל, האח הנכ. יוסף ניסים שקלים, המכ.  האח

 גולומב, האח מיכה שקלים, האח עופר ובסלר, האח לוי סודונוב, האח אלי מזרחי.
 

 דבר הנשיא : .5

על נוכחותו ונכונותו למלא את תפקיד השומר  אולברגהודה לאח מנחם הנשיא  5.1
 כי נמשיך לראותו בעבודותינו הבאות.תקוותו, הביע בהתראה כה קצרה ו

מיקי לובנהיים, שהואיל למלא את תפקיד המנגן מ. תודה מיוחדת ניתנה לאח המכ.  5.2
 ולכל נותני הלקחים.

חובות קודמים מחייבים כל רב בונה, אשר קיבל הזמנה לעבודת הערב ונבצר ממנו  5.3
ל הדעת, שנושא להגיע להודיע על כך לנשיא ובייחוד אם הוא נושא משרה. לא יעלה ע

משרה ייעדר מהעבודה ולא יעדכן על כך מבעוד מועד. על האחים הצעירים להפנים 
 נוהל זה.

ח אילן ארגון הטיול לצפת ולאהנשיא הודה ליו"ר וועדת התרבות, האח עזי דגן, על  5.4
 .פייגנבאום אשר סייע בידו

מותו במסדרנו האח דני דורון, אשר הינו מקור ידע, שלא יסולא בפז וישנם מתי מעט כ 5.6
החליט לקחת על עצמו הוצאת מהדורה עדכנית של הספר "חובות קדומים", שהם 
סלע קיומו של המסדר. כל אחי הלשכה מתבקשים לרכוש עותק של הספר, שעלותו 

 ₪. //1הסמלית הינה 

הבחירות  בות מועדלכל הנשיאים המקודשים והנשיאים לשעבר עם התקר הנשיא פנה 5.5
כך שבצפון נקבל ייצוג ראוי. , תמכו במועמדים הראוייםוהביע את ציפייתו שי

הרגשתו היא, שהצפון נדחק וזו חובתו של כל נשיא להגיע, למלא חובתו ולהצביע 
 למועמדים ראויים מהצפון.

הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, חתם את דבריו בתפילה לשנה טובה, שנת בריאות,  5.7
 ביטחון, הרמוניה ואהבה.
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 קופת הצדקה : ./1

 ₪. 178.60הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך קופת 
 

 נעילת הלשכה: .11
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 שירת מזמור הנעילה לוותה בשרשרת האחווה.
 

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

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

 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן 

 מזכיר
 רני כ"ץ

 נשיא
 


