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 661פרוטוקול  מס' 

  0202 נובמברב 7 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

 
 יאת הזמנת הערב:קר .2

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

 :ים הפרוטוקול אישור .3
שרי תב הכ", שהתקיימה ביום 666התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס'  3.1

 , הפרוטוקול אושר פה אחד.3/16/2616 ,"אעתש

ופת הצדקה הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ ביקש לציין את תרומת אחי הלשכה לק 3.2
 הדברים הקטנים הם שגורמים להנאות הצרופות. בעבודתנו הקודמת.

 
 :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
מפאר את יצחק זינו, נשיא כבוד בלשכתנו, ה ..בכהאח המובראשם למדינת ישראל 

  המזרח.

אי המשרה, אשר באו לכבדנו ושזו הפתעה נעימה ומחממת לב לראות את כל נ 4.2
 בערב בו מתקיים טכס קידושי נשיא בירושלים. בייחוד ,בנוכחותם

איתן ישראלי, הנכבד  , האחראובןלשכת  בירך את נשיאהנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  4.3
האחים האורחים הנשיאים ויתר וכן, את  אשר לקח על עצמו את תפקיד השומר

 מלשכות אחיות.
 

 ברכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים: .5
 . הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים 5.1

 שלח איחולי החלמה לאתי ברמק המאושפזת מזה שלושה שבועות.הנשיא  5.2

אתי וביקש לתרום לקופת האח המ. מ. יוסף ברמק עדכן האחים במצב בריאותה של  5.3
 להחלמתה ולהצלחת בנו בטריאתלון.₪  126.66הצדקה 

 
 

 :אילן פייגנבאום וגיל אורןשל האחים  העלאה לדרגה השלישית .6
והלשכה הועברה לדרגה  בפקודת הנשיא הוצאו מן ההיכל האחים בדרגת תלמיד בונה 6.1

 השניה.
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 : בדרגה השלישיתהמבחן  6.2

, העמיד את האחים בין שני המכ. רוברטו די קפואה, האח ראשוןהמדריך ה 6.2.1
 עמודים.ה

  חובה, שהוצגו על ידי הנשיא הנכבד.האחים ענו נכונה על שאלות ה 6.2.2
 תטינייס"הקפלה הס יהם.תואת עבוד קראו אילן פייגנבאום וגיל אורן יםהאח 6.2.3

 בהתאמה. ,ומקדש שלמה" ו"סולם יעקב"

את האחים הוציא מן ההיכל  ,. מ. יוסף לביאכים, האח המטקסהמנצח על ה 6.2.4
  י המועמדים.שנ כוללחבר בונה, בדרגת 

רגה השלישית אושרה בהצבעה פה אחד על ידי האחים רבי העלאת האחים לד 6.2.5
 בונים.

 נגיעת המעבר ואימרת המעבר : 6.3

 האחים אילן פייגנבאום וגיל אורן הוחזרו להיכל. 6.3.1

דים אל את האחים המועמ ביאה ,. רוברטו די קפואהכ, האח המהמדריך הראשון  6.3.2
  .המזרח

 מרת המעבר.מסר לאחים המועמדים  את נגיעת וא הנשיא הנכבד, האח רני כ"ץ, 6.3.3

 לאחר שהועמדו בין העמודים, הוצאו המועמדים מן הלשכה. 6.3.4

 המקובל. טקסב לישיתבפקודת הנשיא הועברה הלשכה לדרגה הש 6.3.5

 ה :עלאהה טקס 6.4

 .קול אזעקה נשמע 6.4.1

 טקסבונה ב ו לדרגת רבלללשכה והוע אילן פייגנבאום וגיל אורן הוכנסוהאחים  6.4.2
 המקובל.

 עבר באופן מדויק ומופתי. קסטה 6.4.3

 הלקחים נמסרו על ידי האחים הבאים, לפי סדר הגשתם: 6.4.4
 האח הנכבד רני כ"ץ.

 .רוברטו די קפואהמ. האח המכ. 
 האח המכ. מאור מנחם.

 .מ. עוזר אדמונדהאח המכ. 
 .עזי דגןהאח 

 האח המכ. ב. יצחק זינו.
שיא הנכבד את יר הנ, הוצאו מהלשכה, החזבונה לדרגת רבו ללאחר שהאחים, שהוע 6.5

 .הלשכה לדרגה השניה

 הלשכה לדרגה הראשונה. בפקודת הנשיא הורדה 6.6

 בפקודת הנשיא הוחזרו כל האחים ללשכה.  6.6

את האחים  יוסף לביא, מכ. ה, האח  טקסיםהמנצח על ה בפקודת הנשיא קיבל 6.6
 חיאות הכף המסורתיות.במ

 
 העניינים העומדים על הפרק: .6

קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  רני כ"ץ,, האח הנכבד, הנשיא 6.1
  .נו בפרטיתולטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכ מהלהציע דבר הרוצה 

למדינת  של הלשכה הגדולה  מהנשיא הגדולהביא ברכות יצחק זינו  .ב .כהאח המ 6.1.1
                                                                                                                                           לשכה הגדולה.                        של הנושאי המשרה מו שוקי שמיר.ב. כהמ האח ,ישראל

שעבודת הנשיא הייתה לתפארת. העבודה ציין ביקש ל ב. יצחק זינוהאח המכ.  6.1.2
נת ונעשתה בעל פה, זו עבודת העלאה לדוגמא ומופת. עוד הביע יכולה הייתה מצו

לערב זה על פני טכס על הגעת נושאי המשרה האח המכ. ב. יצחק זינו את שמחתו 
  קידושי הנשיא המתקיים בירושלים.
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וביקש האח המכ. ב. יצחק זינו הודה לכל נותני הלקחים, למדריך הראשון, למנגנן  6.1.3
 , שקיבלו הערב את מלוא הזכויותבונה רברגת ו לדלאת האחים, שהועלברך 

הוא בטוח בהצלחתם  איחל להם הצלחה והמשך התקדמות בבניה החופשית.ו
 בניה החופשית בכלל וללשכה, בפרט.ם העתידית לותולה תקוות רבות בתרומת

 לאותה המטרה .והשלישית הנשיא קם בפעם השניה  6.2
, 13הכוכב מס' , 9גינוסר מס' , 6מצפה מס'  ,1לשכת ראובן מס' מ הובאו ברכות 

, 34, קדימה מס' 32, השחר מס' 36גזית מס' , 26בנון מס' ל, 16אליהו הנביא מס' 
, 56עלומים מס' , 56כספי מס' , 44, הר הכרמל מס' 39העין מס'  ש, רא36געתון מס' 
 לשכת הנשיאים על שם עלי וייס מס', 63, נור מס' 62לה פרטרנידד מס' , 61נעמן מס' 

 .65, מוצארט מס' 64ירושלים מס' , 63הודיני מס' , 62, גוויל מס' 66
 

האח המ. מ. אשר אנגל, אורי כ"ץ,  מ. האח המכ. ב. סמי רפאלי, האח המכ.התנצלו האחים:  
ג'וני מועלם, האח המכ. מ. סלימן סאלם, האח המכ. מ. נאביל עיסאווי, האח  הנכבדהאח 

וחם רהב, אשר שלח את תרומתו לקופת הצדקה, האח המכ. מ. נביל חורי, האח המכ. מ. יר
, האח גלעד האח אבי חמושמואל עצמון, האח אודי בר לב, האח אלחנן גרינברג, מ. המכ. 
  .אח צבי רימון אשר נעדר עקב מחלתו כמו גם האח המכ. יצחק בר לבהו לנדאו

 
 דבר הנשיא : .6

 כל נותני הלקחים. הודה להנשיא  6.1

הנכבד איתן ישראל, אשר מילא את תפקיד השומר, לאח תודה מיוחדת ניתנה לאח  6.2
פאבל קלימנקו המגנן ולאח המכ. מ. יוסף לביא אשר קצרה היריעה מלהודות על 

 .תרומתו ללשכה

 לכבדנו בנוכחותם.ומרחוק תודה לכל אותם אחים, אשר הגיעו מקרוב  6.3

מון על השתתפותנו במיהנשיא הקריא מכתב תודה, אשר התקבל מבית "שבתאי לוי"  6.4
פעילויות הקיץ. זוהי רק תחילת עבודתנו עימם. אנו מעוניינים לקיים מסיבת חנוכה 

 לילדים ומקווה שלשכת הודיני תוכל לסייע עם קוסם.

בעבודתנו הבאה, בה יתקיימו בחירות לנשיא, בכוונתנו לקיים טכס הדלקת נרות  6.5
 חנוכה, טרם העבודה.

כל אח, אשר יכול  קה לתרומה לניתוח.בתו זקו –האח דורון בלזר  –ישנו אח במצוקה  6.6
 לתרום, כאשר ידבנו ליבו יבורך ובכך יקיים את מצוות הנותן.

  בביתו של הנשיא.  26:66ישיבת נשיאי הלשכה תתקיים ביום ראשון הבא בשעה  6.6

 

 קופת הצדקה : .9
סבבה בין השורות והניבה סך לה שלח האח המכ. מ. ירוחם רהב את תרומתו, קופת הצדקה 

266.66 .₪ 
 

 נעילת הלשכה: .16
   .בפקודת הנשיא נעל המפקח הראשון את הלשכה

 שירת מזמור הנעילה לוותה בשרשרת האחווה.
 

 שולחן לבן : .11
 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
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