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 660פרוטוקול  מס' 

  0202 באוקטובר 3מעבודתנו 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.

 
 לות מפי האח המכ. מ. אלייקים חסידוף :התנצ .2

, לאחר שנעמד בין העמודים, ביקש את רשותו של הנשיא, האח המכ. מ. אלייקים חסידוף
הפעם השלישית  י"זו ל –האח הנכבד, רני כ"ץ לפנות בדברים הבאים לאחי הלשכה 

בפני  עומד בין העמודים ומבקש להתנצל הנניכבונה חופשי, בה  יבארבעים ושתיים שנותי
תי בהם. באם באם פגעעזי דגן ואילן פייגנבאום, , אחים, היקרים לי מאוד מלשכת מנורה

 ".התנצלותי מתקבלת, הרני מבקשם לבוא וללחוץ את ידי
האחים עזי דגן ואילן פייגנבאום הובלו על ידי המנצח על הטכסים, האח המכ. מ. יוסף 

 וף וחיבקוהו.לביא, ולחצו את ידו של האח המכ. מ. אלייקים חסיד
האח המכ. מ. אלייקים חסידוף הוסיף ואמר כי זו הדרך היחידה לבקש סליחה, איש 

 מאחיו, בלשכה פתוחה.
הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ, הודה לאח המכ. מ. אלייקים חסידוף על גדלות הרוח וסיכם, 

 כי בכך נסתם הגולל על האירוע האמור.
  

 קריאת הזמנת הערב: .3
 , את הזמנת הערב.עזי דגןא המזכיר, האח בפקודת הנשיא, קר

 
 אישור הפרוטוקולים : .4

תש"ע  אלולב ו, שהתקיימה ביום כ"569התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 
 , הפרוטוקול אושר פה אחד./6/9/2/1

 
 קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל: .6

ה את נושאי המשרה של הלשכה הגדולה הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ קידם בברכ 6.1
 שרא לובנהיים, מיקי. מ למדינת ישראל המפארים את המזרח ובראשם, האח המכ.

 ננו ומאחלים לו בריאות.לראותו בשמחים אנו 

האח הנכ. איתן ישראלי, , הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ בירך את נשיאי הלשכות  6.2
הוסיף וקידם בברכה את האחים האח הנכ. צבי הראל והאח הנכ. מרקו כהן. עוד 

 האורחים.

לצערו, אחים רבים מלשכתנו נאלצים להיעדר מעבודת הערב מסיבות מוצדקות  6.3
תודה מיוחדת לאח המכ. . לאחים, הממלאים את מקומם ותודה מיוחדת שלוחה

 מכהן. תפקיד הלאחר היעדרות ארוכה היישר לאבי לוי, אשר מאיר את המזרח 

חים הוותיקים, שמזה זמן רב נעדרו את האץ כבד, רני כ"הנשיא, האח הנרך יעוד ב 6.4
 מעבודתנו, האח אודי בר לב והאח משה מצליח.
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 ברכות לאחי הלשכה: .5

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים.  5.1

שנות  /6ברכה מיוחדת ניתנה לאח המכ. ניסים שקלים, אשר חגג עם רעייתו  5.2
 ה שקלים.נישואים וזיכה אותנו בנוכחותו של האח מיכ

 האח המכ. אבי לוי ביקש להרים את תרומתו ללשכה להחלמת נכדו. 5.3
  

 :קידושי חילוני .7
 בטקס המקובל. שגיא מטס , הוכנס ללשכה וקודש, קול אזעקה נשמע והחילוני 7.1
חלק נושאי המשרה של הלשכה הטקס עבר באופן  מדויק ומופתי ולקחו בו  7.2

 ם:ומחליפיה
 שני. האח המ. מ רוברטו די קפואה כמדריך

 .מ.  ירוחם רהב .מפקח הראשון האח המכמ"מ ה
 מ"מ המפקח השני האח מיכה שקלים.

 ף ברמק.סמ"מ הגזבר האח המכ. יו
 האח ארנון מונין כמדריך ראשון.

 
 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 7.3

 .רני כ"ץ. נכהאח ה
 .מ. יוסף לביא .כהאח המ

 מ. ירוחם רהב. .המכהאח 
 מ. רוברטו די קפואה.האח ה

 .עזי דגןהאח 
 .מ. יחיאל אבידןהאח המכ. 

בסיום הטקס, הנשיא, האח הנכבד רני כ"ץ, ירד לרצפת ההיכל, בירך והכריז על  7.4
 .זה, ככו, כאח לשכת מנורה ודרש להכיר בשגיא מטסהאח החדש, 

בפקודת הנשיא התבקש המנצח על הטקסים , האח המכ. מ. יוסף לביא, לברך את  7.6
 החדש במחיאות הכף המסורתיות.האח 

 
 עניינים העומדים על הפרק: .8

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  8.1
 הרוצה להציע דבר מה לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט ?

הביא ברכות מהנשיא הגדול של הלשכה הגדולה   מיקי לובנהיים מ.  האח המכ. 8.1.1
                                                                                                       למדינת ישראל, האח המכ.ב. שוקי שמיר ומנושאי המשרה של הלשכה הגדולה.                                                            

ברך על טכס הקידושין שבוצע בצורה שוטפת  האח המכ. מ. מיקי לובנהיים  8.1.2
שהנעים את ואת המנגן, על  האחים שהשתתפו בטקסאת ובעל פה. כמו כן, ברך 

  זמנינו.

 .בתקווה שנמשיך וניפגש בשמחותחתם את דבריו  מיקי לובנהיים מ. האח המכ. 8.1.3
 .הנשיא קם בפעם השניה לאותה המטרה   8.2

ביקש למסור את ההודעה הבאה המפקח האזורי, האח המכ. מ., ירוחם רהב  8.2.1
  לנשיאים המקודשים, שבהיכל:

    יש להסדיר  וההשפעההבחירות קרבות ובאות. בכדי לממש את הזכות ההצבעה
טרם  //2, במסדר נשיאים מקודשים /47מתוך ₪.  /46את תשלום המיסים בסך 

 שילמו את מיסיהם. 

 השלישית לאותה המטרה. הנשיא קם בפעם 8.3

הר , 28לבנון מס' , 15, אליהו הנביא מס' 1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  8.3.1
, 74, זבולון מס'  51, נעמן מס' 68, אלונים מס'  65, כספי מס' 44הכרמל מס' 

 לשכת נור. 
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מהאח עזי דגן.  החזיר את שטר החוב שקיבל לרגל נסיעתו מיכה שקליםהאח  8.3.2
 תרומתו של האח מיכה שקלים.צירוף דקה בהשטר נתרם לקופת הצ

האח המכ. יוסף ברמק ביקש לברך את הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ, לרגל יום  8.3.3
 הולדתו.

המכ. מ. יוסף לביא ביקש להודות לאח פאבל קילימנקו, אשר ביצע בזמן האח  8.3.4
קצר עבודת גראפיקה מורכבת, אשר ממנה חששו מספר גרפיקאים, ללא כל 

 היסוס.
האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ. מ. אורי האח המכ. ב. יצחק זינו, האחים:  התנצלו 

האח המכ. מאור מנחם, האח , האח המכ. מ. בני צפריר, האח המכ. ניסים שקליםכ"ץ, 
, האח , האח אלחנן גרינברג, האח ליאב מנחם, האח יוסי אושאדיהיידן היימר המכ. רוב

 עופר וקסלר.
 

 דבר הנשיא : .9

בפרט, ה לאח יוסף לביא על עזרתו המתמשכת בכלל ולעבודת הערב הנשיא הוד 9.1
  היותו נכון לכל משימה.על החדש ולאח  בהכנת הערכה כאדריכל הלשכה,

ל עאיתן ישראלי שנאות לקחת  .הנ לאחמקרב לב לנותני הלקחים, הנשיא הודה  9.2
ובייחוד לאחים המכ. מ. ירוחם רהב והכנת המועמד ר עו את תפקיד השועצמ
 .שנענו לפנייתו לקחת חלק בטכס הקידושין בהתראה קצרה ביותר ,יאל אבידןויח

 נולויות הקיץ ובכך מילאנו את הבטחתלפעי //2,5הועברו ל"בית שבתאי לוי"  9.3
 .הראשונית

אחי הלשכה מתבקשים להצטרף לעבודות של לשכות אחיות ובייחוד ולעבודות  9.4
דה" יתקיימו בביתו של בנוסחים מיוחדים. עבודות הדרכה בנושא "נוסחי עבו

 הנשיא, בהמשך לאותן העבודות.

 -אחי הלשכה מתבקשים להגיע לבוקר של לימודים מסוניים, שיתקיים, בתאריך ה 9.6
 בנושא האיסיים. /22.1

הנשיא חזר על פנייתו מעבודתנו הקודמת לרכוש את ספרו של האח המכ.מ. דני  9.5
 דורון בנושא "חובות קדומים".

 

 קופת הצדקה : ./1
 ₪. //.431דקה סבבה בין השורות והניבה סך קופת הצ

 

 נעילת הלשכה: .11
בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה, שירת מזמור הנעילה לוותה בשרשרת 

 .שגיא מטס,  ההחדש ההחולי האחווה אליה צורפ
 

 שולחן לבן : .12
 ."קפה הבנק"בתום העבודה הסבו האחים לשולחן לבן ב

 באחווה ובהרמוניה. ר שכולם באו על שכרם,, לאח, נפרדו האחיםבתום הארוחה
 
  

 
 
 

_____                                                                _____ 
 עזי דגן
 מזכיר

 רני כ"ץ
 נשיא
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