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  632מס'  ת קידושי נשיאפרוטוקול מאסיפ

 554אסיפה מס'  37משותפת עם לשכת געתון מס' 
 (08/04/2008) חתשס" ניסןב ג' שלישישהתקיימה ביום 

 .נהריה 22רח' ההגנה בהיכל הבונים החופשים 
 

   פתיחת הלשכה: .1

המ.מ. שמשון בן צבי את הלשכה  חרי שירת מזמור הפתיחה, פותח נשיא לשכת געתון האחא

 בנוכחות כל האחים לפי שחתמו בספר הנוכחות.

 ריאת הזמנת הערב:ק .2

 לבקשת הנשיא האח המ.מ. שמשון בן צבי קורא המזכיר האח פנחס כרמלי את הזמנת הערב.

 ריאת הפרוטוקול:ק .3

 .553בהמשך קורא המזכיר את הפרוטוקול מהאספה הקודמת מס' 

 ושאי המשרה בלשכה הגדולה:בלת פני המשלחת של נק .4

בראשות האח המ.ב. הלשכה הגדולה למדינת ישראל, הנשיא מקדם בברכה את פני המשלחת 

 לשכה הגדולה למדינת ישראל.של השקדם הגדול סמי רפאלי הנשיא 

 רכות לאחים אורחים מלשכות אחיות:ב .5

לשכות נשיא לשכת געתון מברך את נשיא לשכת מנורה ואת אחיה וכן את כל האחים מ

 אחיות.

 רכות לאחי הלשכה לאירועים משמחים:ב .6

 את אחי הלשכה לרגל אירועים משמחים. . שמשון בן צבי מברךמהנשיא האח המ.

 בר הנשיא:ד .7

 האדם בבניה החופשית. הנשיא האח המ.מ.שמשון בן צבי נתן הרצאה פלוסופית בנושא

 .11עברת המקבת לנשיא לשכת מנורה מס' ה .8

. הטקס להביא אל המזרח את האח המ ן בן צבי מורה למנצח על. שמשומנשיא האח המ.ה

 ידיו את המקבת להמשך ניהול הערב.למאור מנחם נשיא לשכת מנורה ומעביר 

 .11ינוי נושאי המשרה של לשכת מנורה מס' מ .9

 לאחר החלפת נושאי המשרה ע"י אחי לשכת מנורה.
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 קבלת פני המשלחת של נושאי המשרה בלשכה הגדולה: .11

דם בברכה חמה את פני המשלחת של הלשכה הגדולה למדינת ישראל בראשות הנשיא מק

 סמי רפאלי הנשיא הגדול שקדם.  האח.המ.ב.

 רכות לאחים אורחים מלשכות אחיות.ב .11

הנשיא האח.המ.מאור מנחם מקדם בברכה את נשיא לשכת געתון על שתוף העבודה 

וכן את אחי  המכובדתוהסכמתו לקיום עבודה משותפת קבלת הפנים והכנסת האורחים 

 הלשכה ואחים אורחים מלשכות אחיות.

 עברה לחבר בונה של האחים:ה .12

מועמדים ההמועמדים להעברה לדרגת חבר בונה הם: האח ישראל רייזמן והאח גיא גלבויז 

. בנימין צפריר בפקודת הנשיא האח המ. ממוצאים מן ההיכל, הכנתם לטקס ע"י האח המ.

האח המ.מ. אדמון עוזר מעמיד את המועמדים  בין העמודים מאור מנחם מנצח על הטקסים 

המועמדים עברו את  בעזרתם של המדריך הראשון האח המ.מ. יוסף לביא והאח ליאב מנחם.

מבחן העברה בהצלחה וטקס החל. חוץ מהמדריכים לקחו חלק בטקס האח הנ. רוברטו די 

דול כבוד בנימין צפריר נתן . סגן הנשיא הגמקאפואה נתן את האותות והסימנים. האח המ.

את לקח אבן הפינה. האח ליאב מנחם נתן את כלי העבודה לדרגת חבר בונה. לאחר מכן 

 המעמדים יוצאים את הלשכה להתלבש.        

 צבעה על שני חילונים:ה .13

, מתקיימת הצבעה ובה מוחלט להצביע האח ליאב מנחם מקריא קורות חיים של החילונים

 על שני המועמדים ביחד מתקימת הצבעה והם אושרו פה אחד. המזכיר ישלח הודעות לשני

 . 2002למאי  4החילונים כי אושרו להתקדש באספה הקרובה בתאריך 

 טע מוסיקלי:ק .14

גם השמיע קטע מוסיקלי התואם לעבודת הערב ותוך כדי כך   יהודה יסעור המנגן האח המ.

 שלט על עוצמת מערכת השמע והאורות ההצלחה. 

 ענקת תואר נשיא כבוד:ה .15

 .11בפקודה נשיא לשכת מנורה מתחיל טקס הענקת תואר נשיא כבוד של לשכת מנורה מס' 

נשיא לשכת מנורה קורא את קורות חייו המפוארים של האח המ.ב. סמי רפאלי  נשיא      

ברכות לאל. האח המ.ב. סמי רפאלי משיב לשכה הגדולה למדינת ישרשל הגדול שקדם 

ומזכיר את הקשר ההדוק שיש לו עם לשכתנו ומברך את האח המ. צבי רמון שלמרות 

 בא לכבדו . וכן מביא ברכות לנשיא לשכת מנורה ולכל האחים . הקשיים

 ענינים העומדים על הפרק:ה .16

חים להציע דבר הנשיא האח המ. מאור מנחם קם בפעם הראשונה ושואל אם יש לאח מן הא

האח המ.ב סמי רפאלי מביא ברכות   לטובת הבנייה החופשית בכלל ולטובת לשכתינו בפרט.

וכן משבח את  האח המ.ב. יצחק זינו, בשם הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה  למדינת ישראל

ערב שהיתה מושלמת ומדויקת מאחל ללשכת מנורה להמשיך בדרך זו ולהחזיר העבודת 

 עטרה ליושנה.
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הנשיא קם בפעם השניה והשלישית לאותה מטרה. נתקבלו ברכות מהלשכות האחיות:  הר 

, 31, עכו 22,לבנון 21י "רעין השילוח א, 25, האבן המורכבת 11, אליהו הנביא 1גנוסר  ,2ציון 

, 51, עמודי שלמה 51, יעקב כספי 42, המלך שלמה 44, הר הכרמל 32, חבצלת השרון 37געתון 

 ג, ליסינ20, עלי ויס 72, מונטיפיורי 71, כרמים 74, זבולון 72, לה אספרנסה 71 , נצרת11נעמן 

  ממזרח מינכן. 700

 ופת צדקה:ק .17

 .37מס'  בר לשכת געתוןזקופת הצדקה סבבה בין השורות ואת בסכום שנאסף עבר לג

 עילת הלשכה:נ .18

ויצאו  לפקודת הנשיא המפקח הראשון נעל את הלשכה בטקס מקוצר האחים באו על שכרם

 אל העזרה אל השולחן הלבן המפואר יחד עם הרעיות והאורחים הרבים.

 

 

           

 

 
 
 
 
 

 מאור מנחם  מנחם אולברג
 נשיא הלשכה  מזכיר הלשכה

 


