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  628מס'  ת קידושי נשיאפרוטוקול מאסיפ

 (02/12/2007) חתשס" כסלוב בכ" ראשוןשהתקיימה ביום 
 .בהיכל הבונים החופשים ע"ש הרשל שטנדיג מתמידי

 

 פתח את הלשכה בטכס המקובל. מאור מנחםאח המכובד ההנשיא ממלא מקום  .1

 .לבקשת הנשיא קרא המזכיר את הזמנת הערב .2

 נכנסת משלחת הלשכה הגדולה אל ההיכל.מאור מנחם , האח המכובד על פי הוראת הנשיא .3

סמי  המכובד ביותר , האחשקדםהנשיא הגדול  ונכנס ,לאחר הכרזת המנצח על הטכסים .4

ואחריו הוכנס הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, האח המכובד  רפאלי

 .יצחק זינוביותר, 

 ,מכבדים האחים את הנשיא הגדול בתרועה המסורתית לנשיא הגדול על פי הוראת הנשיא .5

 לפי קצב המנצח על הטכסים.

את הנשיא הגדול יצחק זינו, המכובד ביותר האח הנשיא מקדם בברכה את הנשיא הגדול  .6

ואת כל נושאי המשרה של הלשכה הגדולה על סמי רפאלי  המכובד ביותרשקדם האח 

 תפקידיהם ותואריהם המסונים.

נשיא מברך את הנשיאים המכהנים מלשכות אחיות, את האורחים שפיארו את ההיכל ה .7

 ואת אחי לשכתנו.

לרגל אירועים משפחתיים  מנורהרך אחים מלשכת יבמאור מנחם , האח המכובד הנשיא .8

 משמחים.

 מאוד אח המכובדהמעביר את המקבת לנשיא המקדש,  מאור מנחם, האח המכובד הנשיא .9

 .יוסף לביא

של האח  וקים את אחי הלשכה לעמידת אבל לזכרה יוסף לביא מאודהמכובד הנשיא ה .11

 שעבר למזרח הנצח.ז"ל משה קידר 

נשיא המקדש מודה לאחי הלשכה על הכבוד שהעניקו לו כנשיא מקדש, ומודה לנשיא ה .11

 הגדול אשר אישר את המינוי.
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תפקיד של לקבל על עצמו את ה אדמון עוזרמבקש את האח המכובד מאוד נשיא המקדש ה .12

 מנצח על הטקסים מקדש, ונענה ברצון.

נשיא המקדש מכריז על כל המשרות בלשכה כפנויות, והמנצח על הטכסים המקדש, האח ה .13

 אוסף את העדיים ומביאם אל המזרח. אדמון עוזר המכובד מאוד

 נשיא המקדש ממנה את הנשיאים המקדשים כפי שנרשמו בהזמנת הערב.ה .14

אדמון ציג המנצח על הטכסים המקדש האח המכובד מאד פי הוראת הנשיא המקדש, מל .15

 .מאור מנחםהמכובד את הנשיא הנבחר האח  עוזר

מביע את הסכמתו לחובות קדומים וחובות משרתו כפי  מאור מנחם האח המכובד .16

 .מזכיר מקדש שמוקראים לו ע"י המזכיר המקדש, האח המכובד מאד

 .א מקודשתחייבות נשיאת ה תחייבממאור מנחם האח המכובד  .17

פי הוראת הנשיא המקדש עוזבים האחים תלמידים בונים את הלשכה והיא מועברת ל .18

 לדרגת חבר בונה חופשי.  

לדרגת  ליתפי הוראת הנשיא המקדש עוזבים האחים חברים בונים את הלשכה והיא מועל .19

 רב בונה חופשי.  

ים אשר לא פי הוראת הנשיא המקדש, עוזבים את הלשכה כל האחים רבי בונים חופשל .21

 קודשו כנשיאים, ובזה נפתחת לשכת נשיאים מקודשים.

 המכובד האחביצע את טקס הקידושין של  יוסף לביאנשיא המקדש האח המכובד מאוד ה .21

בהתאם לכללי  וכיסאהושב על  מאור מנחםבד וכמוהאח ה כנשיא הלשכה מאור מנחם

 .הטכס כפי שמופיעים בהזמנה בטכס המקובל

 על הפסקה קצרה.נשיא המקדש מכריז ה .22

 ל פי הוראת הנשיא המקדש חוזר חבר הנשיאים המקודשים אל ההיכל לחידוש העבודה.ע .23

אחים רבי בונים נקראים אל ההיכל והמנצח על הטכסים המקדש האח המכובד מאוד ה .24

כנשיא הלשכה  מאור מנחםהמכובד  מכריז בפעם הראשונה מהמזרח על האח אדמון עוזר

מגיש לנשיא הנבחר את כלי העבודה  לי העבודה של רב בונהשם של מגיש כוהאח הנכבד 

 של רב בונה.

לשכה מורדת לדרגת חבר בונה והחברים בונים נקראים אל ההיכל. המנצח על הטכסים ה .25

 המכובד יה מהמערב על האחימכריז בפעם השנ אדמון עוזרהמקדש האח המכובד מאוד 

מגיש לנשיא  בונה כלי העבודה של חבר שם של מגישכנשיא הלשכה והאח  מאור מנחם

 הנבחר את כלי העבודה של חבר בונה.

לשכה מוחזרת לדרגת תלמיד בונה וכל האחים נקראים אל ההיכל. המנצח על הטכסים ה .26

 המכובד מכריז בפעם השלישית מהדרום על האח אדמון עוזרהמקדש האח המכובד מאוד 

מגיש לנשיא  בונה תלמידהעבודה של שם של מגיש כלי כנשיא הלשכה והאח  מאור מנחם

 הנבחר את כלי העבודה של תלמיד בונה.
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מאור המכובד  מוסר לנשיא המקודש האח יוסף לביא נשיא המקדש האח המכובד מאודה .27

את מגילת היסוד של הלשכה, את ספר החוקה של הלשכה הגדולה ואת התקנון של   מנחם

 לשכתנו.

 נות את נושאי המשרה של הלשכה.נשיא המקדש מבקש את הנשיא המקודש למה .28

אדמון פי הוראת הנשיא המקדש מציג המנצח על הטכסים המקדש האח המכובד מאד ל .29

את נושאי המשרה הנבחרים על פי סדר הופעתם והנשיא המקודש ממנה אותם איש,  עוזר

 איש לתפקידו ולמשרתו.

 .......שם התפקידלתפקיד  האחשם הנכבד  האח םבשל העדרו מונלא  .31

 נותן לקח  לנשיא המקודש. יצחק זינוהמכובד ביותר , האח יא הגדולהנש .1

 נותן את הלקח למפקחים. נותן הלקח למפקחיםשם האח  .2

 נותן את הלקח לאחים. נותן הלקח לאחיםשם האח  .3

מעביר את המקבת לניהול הלשכה  יוסף לביא הנשיא המקדש האח המכובד מאוד .4

 . ואשר נושא את דבר מאור  מנחםהמכובד לנשיא 

 ,יצחק זינוהמכובד ביותר האח  ,מביע תודה לנשיא הגדול  מאור מנחם מכובדהנשיא ה .5

האח המכובד לנשיא המקדש  ,סמי רפאליהמכובד ביותר האח  שקדם, לנשיא הגדול

ולחבר  אדמון עוזר למנצח על הטקסים המקדש האח המכובד מאוד, יוסף לביאמאוד 

יתר הנוכחים אשר פיארו את לשכתנו הנשיאים שעשו את עבודת הקידושין, ולכל 

 בנוכחותם.

הנשיא קם בפעם הראשונה ושואל האם יש לאח מהאחים דבר מה לטובת הבניה  .6

 יצחק זינוהמכובד ביותר, האח החופשית בכלל ולטובת לשכתנו בפרט, והנשיא הגדול 

נושאי המשרה של הלשכה הגדולה לנשיא המקודש, כמו כן בשם ומו מביא ברכה בש

הנשיא המקדש, המנצח על הטקסים המקדש, הנשיא היוצא, את  ,נשיא הגדולמברך ה

 המנגן המקדש וכל נותני הלקחים והנשיאים המקדשים על ביצוע העבודה.

 ה והשלישית לאותה מטרה.ייהשנ בפעם םהנכבד קהנשיא   .7

, 36עכו  ,28לבנון , 16אליהו הנביא  ,8, רשב"י 1ראובן הובאו ברכות מהלשכות הבאות:  .8

לה   ,61נעמן  ,56, יעקב כספי 48המלך שלמה , 45חיידר , 44הר הכרמל , 37עתון ג

, לשכת הנשיאים ע"ש עלי 78, מונטיפיורי 76כרמים , 74, זבולון 73נור , 72אספרנסה 

 ממינכן. 700לשכת ליסינג ו מאיסטנבול 23, לשכת קורי 85, מוצרט 83הודיני , 80וייס 

לקופת הצדקה של הלשכה והועברה בשלמותה , קופת הצדקה סבבה בין השורות .9

 הגדולה.

משלחת הלשכה הגדולה בראשות הנשיא הגדול עוזבת את ההיכל והנשיא נועל את  .11

 הלשכה.

בו הושמעו ברכות חגיגי במלון קראון פלזה האחים מצטרפים אל הרעיות לשולחן לבן  .11

 מסיבת הקידושין כפי שנרשם בהזמנת הערב.על פי סדר הברכות ב



 4 מתוך  4עמוד   628 פרוטוקול עבודה
 

עזי והאח יחזקאל הוד האח הנכבד , לב וצבי רימון-יצחק בר יםמכובד יםהאח :התנצלו .12

 דגן.

 לאחר נאום השוער בשולחן הלבן, נפרדו האחים והרעיות באחווה ובהרמוניה. .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 מאור מנחם  מנחם אולברג
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


