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 662פרוטוקול  מס' 

  0202 דצמברב 5מעבודתנו 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.

 
 הזמנת הערב:קריאת  .2

 , את הזמנת הערב.עזי דגןבפקודת הנשיא, קרא המזכיר, האח 
 

 אישור הפרוטוקולים : .3
תש"ע  חשווןב ל', שהתקיימה ביום 661התקיימה הצבעה על פרוטוקול מאסיפה מס' 

 , הפרוטוקול אושר פה אחד./7/11/2/1
 

 קבלת פני משלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל: .4
הנשיא הגדול שקדם, האח המכ. את  מעומק לבהאח הנכבד, רני כ"ץ קידם  הנשיא, 4.1

סמי רפאלי, המפקח האזורי, ב. יצחק זינו והנשיא הגדול לשעבר, האח המכ. ב. 
האח המכ. מ. ירוחם רהב ואת יתר נושאי המשרה של הלשכה הגדולה למדינת 

 ישראל, אשר באו לכבדנו בערב מיוחד זה. 

. האח הנכ. איתן ישראלי, לשכת ראובן רני כ"ץ בירך את נשיאהנשיא, האח הנכבד,   4.2
 .המבקריםעוד הוסיף וקידם בברכה את האחים 

הנשיא, האח הנכבד רני כ"ץ, פנה אל האחים וציין כי אנו מלווים אסון לאומי כבד,  4.3
אשר נחת עלינו ביום השריפה בהר הכרמל והאבידות בקרב כוחות הביטחון, 

 אחים דקה דומיה, באות האבל, לזכר הנספים.חמישי. לבקשתו, עמדו ה
 

 ברכות לאחי הלשכה: .5

 הנשיא ברך את האחים לרגל אירועים משמחים.  5.1

נו בקו הבריאות יהנשיא שלח איחולי החלמה מהירה לאח המכ. צבי רימון, אשר א 5.2
 וביקש מאחי הלשכה להתקשר ולדרוש בשלומו.

שנים  44בערב זה מלאו ברכות מעומק לב ניתנו לאח המכ. ניסים שקלים, אשר  5.3
 לקידושיו לבניה החופשית.

האח המכ. יוסי ברמק ביקש לעדכן את האחים שרעייתו, אתי ברמק, חזרה לביתם  5.4
לאחר שהות ממושכת בבית החולים וכי היא תשתתף במסכת החנוכה, שתתקיים 
בהמשך הערב. הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ אחל לאתי רפואה שלמה בשמו ובשם 

 שכה.כל אחי הל

האח אלחנן גרינברג ביקש להודיע, כי לצערו אין ביכולתו להשיב את שטר החוב,  5.5
אשר קיבל טרם נסיעתו לחו"ל מהאח המכ. יוסי ברמק, היות ונשדד בעת נסיעתו 

 אך הוא ירים את תרומתו לקופת הצדקה לרגל שובו בשלום. 
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 1121 – 1122בחירת הנשיא ונושאי המשרה לשנים  .6

ד, רני כ"ץ פנה אל האחים ואמר כי וועדת הנשיאים ישבה על הנשיא, האח הנכב 6.1
המדוכה ברצינות, חבריה שקלו ודנו  מה התפקידים הטובים ביותר לאחים 

 .  2/11-12הראויים לשאת את התפקידים לשנים 

הביע תקוותו, שאחי הלשכה ייתנו אמון בהמלצות הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  6.1.1
תפקידם ללא משוא פנים, כאשר  רי הוועד עשוהוסיף ואמר שחבחברי הוועדה ו

 עומדת לנגד עינם. בלבד ת הלשכה טוב

אשר נשלחו היות ולא נתקבלו כל תגובות או הערות להמלצה לבעלי התפקידים,  6.1.2
 הרי שהמלצות הוועדה מועמדות לאישור האחים.במייל לאחי הלשכה, 

 .מנחם לתפקיד נשיא הלשכה אושרה פה אחד במועמדתו של האח ליא 6.2

בפקודת הנשיא, התבקש המנצח על הטקסים , האח המכ. מ. יוסף לביא, לברך  6.2.1
 את הנשיא הנבחר במחיאות הכף המסורתיות.

 האח אלחנן גרינברג אושר פה אחד לתפקיד מפקח ראשון. 6.2.2

 האח הנכ. אבי לוי אושר פה אחד לתפקיד מפקח שני. 6.2.3

 כל יתר נושאי המשרה אושרו פה אחד. 6.2.4

 ע את האח יוסי אושאדי לתפקיד המארח.האח המכ. יוסי ברמק הצי 6.2.5

 ההצעה אושרה פה אחד. 6.2.5.1

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ הודה לכל האחים על הצבעת האמון בהמלצות וועדת  6.3
 הנשיאים. 

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ ברך את כל בעלי התפקידים, שנבחרו, והאח ליאב  6.4
 מנחם בראשם.

 

 דבר הנשיא : .7

אילן פייגנבאום על ארגון  חולא ,גן, רעייתו, נגההנשיא ביקש להודות לאח עזי ד 7.1
 הערב.

הנשיא הביע תודה מקרב לב לאחינו המכובד מאור מנחם על כתיבת מסכת הערב  7.2
היות אחינו נשיא שנים, ב 27ה בראשונה לפני מסכת זו בוצעלניהול הטכס.  וונכונות

 ה., עת מילא, שוב, את תפקיד נשיא הלשכ4//2 הלשכה ובוצעה בשנית בשנת

של גזברי הלשכה ולמען הסר ספק,  םקיימת בעיה בסיקלת המיסים עקב אילוציה 7.3
ברצונו להבהיר כי ההתנהלות תקינה, ראויה ומתנהלת ללא דופי. הדו"חות 

 הכספיים יוגשו בהקדם.

₪  //1,1 דלדלה, הנשיא מבקש מהאחים להעביר בהקדםהיות וקופת הלשכה הי 7.3.1
 על חשבון מיסי השנה הבאה.

, תתקיים מסיבת חנוכה לילדי בית "שבתאי לוי", אותם אנו 4.12 -י, הביום רביע 7.4
. לשכת "הודיני" תעזור לנו בארגון הערב ותתרום מופע /173מאמצים, בשעה 

 קסמים.

 ./133בשעה  "קפה הבנק", ב12.12-ה תתקיים ביום ראשון, האוועדה מתמדת הב 7.5

  אחים לארח הנשיא ביקש להודות לאחי לשכת "נגהת המדבר", אשר הציעו 7.6
ולאח חיים כהן מלשכת "ג'ורג' וושינגטון", ניו  זקוקים לעזרה בעקבות השריפהה

כאשר הנשיא הגדול הנבחר, האח המכ. מ.  יורק, אשר הציע את עזרת אחי לשכתו.
מציעים לפתוח את ביתם בפני אחים השרויים במסדר נאדים מנסור ואחים נוספים 

אין מילים לתיאור בצרה, הרי שזו מהותה של הבניה החופשית, הלב מתחמם ו
  טובה.ההרגשה ה
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 מסכת חנוכה והדלקת נרות עם בני המשפחה בעריכת האח המכ. מאור מנחם : .4

 הנשיא העביר המפקח השני את הלשכה אל המנוחה.בפקודת  4.1

 את הרעיות, הילדים והאורחים אשר הוכנסו אל הלשכה. הכהנשיא קידם בבר 4.2

מסכת חג החנוכה והדלקת נרות החג נוהלו על ידי האח המכ. מאור מנחם בצורה  4.3
 מופתית.

לאחר עזיבת האורחים את הלשכה הוחזרה הלשכה על ידי המפקח השני אל  4.4
 העבודה.

 

 עניינים העומדים על הפרק: .3
דות לאח המכ. מאור מנחם על ניהול הטכס, הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ ביקש להו 3.1

 שהיה מרשים ומרגש.

הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ  קם בפעם הראשונה ושאל: האם יש אח מן האחים  3.2
 הרוצה להציע דבר מה לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט ?

הביא ברכות מהנשיא הגדול של הלשכה הגדולה  יצחק זינו  ב.המכ. האח  3.2.1
ואת ברכתו של הנשיא הגדול לשעבר, ינת ישראל, האח המכ.ב. שוקי שמיר למד

כן מנושאי המשרה של הלשכה הגדולה, אשר באו והאח המכ. ב. סמי רפאלי 
                                                                                                                                                                   לכבדנו בערב זה.

האח המכ. ב. יצחק זינו בירך את הנשיא, האח הנכבד, רני כ"ץ על ניהול  3.2.2
 הבחירות לנשיא הלשכה ולנושאי המשרה ביד רמה ובשקט מופתי.

האח המכ. ב. יצחק זינו בירך את הנשיא הנבחר, האח ליאב מנחם, המקבל  3.2.3
יע אמונתו, כי ימשיך להצעיד את הלשכה להישגים לידיו לשכתו מצוינת והב

מפוארים. עוד בירך את כל נושאי המשרה הנבחרים, שתפקידם לתמוך בנשיא 
 כהלכה. למען יוכל לנהל את הלשכה

ברכה מיוחדת ניתנה לאח המכ. מאור מנחם על ניהול טכס לדוגמא, אשר יש  3.2.4
כ. ב. יצחק זינו מקום לשקול להופכו לטכס קבוע בכל הלשכות בארץ. האח המ

עוד שנים רבות. כמו כן, ברך את האח המכ. מאור זה איחל, שימשיך וינהל טכס 
 מנחם על בחירתו לתפקיד מפקח אזורי.

בטכס הקידושין של הנשיא הנבחר, האח ליאב מנחם, הנשיא הגדול יברך ויודה  3.2.5
על הקדנציה אותה מילא. האח המכ. ב. יצחק זינו ביקש לנצל הלשכה לנשיא 

ץ, אשר עשה קדנציה "דמנות זו ולהודות לנשיא הלשכה, האח הנכ. רני כהז
אחת מהעבודות בכל היה לו לעונג להיות נוכח ופאר את הלשכה.  רומםמצוינת, 

ייחרט בזיכרון  . הוא סמוך ובטוח כי האח הנכ. רני כ"ץ החולפת במהלך השנה
התקדמות דם וטיפח את הלשכה ואיחל לו המשך עשייה ויהאחים, כנשיא שק

 בלשכה הגדולה. 

האח הנכ. ב. יצחק זינו חתם את דבריו באיחולי  חג אורים שמח לאחים ובני  3.2.6
 משפחותיהם.

 הנשיא קם בפעם השניה לאותה המטרה . 3.3

ברך את הנשיא הנבחר ונושאי המפקח האזורי, האח המכ. מ., ירוחם רהב  3.3.1
 המשרה הנבחרים.

 ת וביצוע מסכת החנוכה.עוד הוסיף והודה לאח המכ. מאור מנחם על עריכ 3.3.1.1

 :כמו כן, ביקש למסור את ההודעות הבאות 3.3.2

כל אח, אשר ₪.  //./4יצאה לאור מהדורה שביעית של החוקה ומחירה  3.3.2.1
ויחזירה ללשכה הגדולה, יוכל לרכוש את המהדורה  6ברשותו מהדורה מס. 

. מומלץ לבצע הרכישה במרוכז באמצעות מזכיר %/5החדשה בהנחה של 
 הלשכה.
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בחירות, אשר התקיימו ללשכה הגדולה, רוב הנשיאים המקודשים לקראת ה 3.3.2.2
מבעלי זכות ההצבעה מימשו את זכות  63%למו מיסיהם. עם זאת, רק יש

 הבחירה וחבל שכך.

יתקיימו קידושי הנשיא הגדול הנבחר במלון "דן כרמל".  25.1 -בתאריך ה 3.3.2.3
לה בו רשאים להשתתף אחים מכל ודהטכס היחיד של הלשכה הגזהו 

 וכולם מוזמנים. רגות הד

 הנשיא קם בפעם השלישית לאותה המטרה.   3.4

געתון , 24לבנון מס' , 16, אליהו הנביא מס' 1הובאו ברכות מלשכת ראובן מס'  3.4.1
עלי , 74, זבולון מס'  61, נעמן מס'  56, כספי מס' 44הר הכרמל מס' , 37מס. 

 לשכת נור. , /4וייס מס. 
האח המכ. מ. מיקי האח המכ. מ. בני צפריר, כ"ץ,  התנצלו האחים:  האח המכ. מ. אורי

האח הנכ. גבאי שמואל, האח הנכ. יעקב גולנדסקי, האח האח המכ. צבי רימון, לובנהיים, 
 אהוד בר לב, האח עופר וקסלר, האח בועז נעים, האח פייגנבאום אילן, האח גלעד לנדאו.

 
 קופת הצדקה : ./1

 ₪. /241.2קופת הצדקה סבבה בין השורות והניבה סך 
 

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

 
 שולחן לבן : .12

 .ם העבודה הצטרפו האחים לרעיות, הילדים והאורחים בעזרת ההיכלבתו
 באחווה ובהרמוניה. , לאחר שכולם באו על שכרם,, נפרדו האחיםבתום הברכות לחג

 
  

 
 
 

                                  _____                              _____ 
 עזי דגן
 מזכיר

 רני כ"ץ
 נשיא

 
 
 


