
  נשיאי כבוד בלשכת מנורהנשיאי כבוד בלשכת מנורה
  

האח המ.ב. אפרים פוקס, האח המ.ב. האח המ.ב. אפרים פוקס, האח המ.ב. 

האח המ.מ. רמי הבר, האח האח המ.מ. רמי הבר, האח ארתור מרק, ארתור מרק, 

המ.מ. בני צפריר, האח המ.מ. גבריאל המ.מ. בני צפריר, האח המ.מ. גבריאל 

קדוש, האח המ.מ. מיקי לובנהיים, האח קדוש, האח המ.מ. מיקי לובנהיים, האח 

  המ.מ. נסים חבר והאח המ. ניסים שקליםהמ.מ. נסים חבר והאח המ. ניסים שקלים

  

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

  

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  תרבות והרעות: תרבות והרעות: ועדת הועדת ה

  יו"ריו"ר  ––האח הנ. מיכאל אבן צור האח הנ. מיכאל אבן צור 
חברים: האח המ. מאור מנחם, האח הנ. 

 גבי די קפואה והאח מיכאל שקלים
 

  ועדת הצדקה: ועדת הצדקה: 
  יו"ריו"ר  ––האח הנ. יחזקאל הוד האח הנ. יחזקאל הוד 

חברים: האח הנ. אבי לוי, והאח הנ. יוסף 
 ברמק

 
על פי החוקה של הלשכה ועדת החקירה: ועדת החקירה: 

 הגדולה
 

  ועדת הביקורת: ועדת הביקורת: 
  יו"ריו"ר  ––אבי לוי אבי לוי   האח הנ.האח הנ.

חברים: האח הנ. ציון אוזן, והאח הנ. 
 רוברטו די קפואה

 
 

 

 
  8007002 לשנת רהנושאי המש

 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 91 מס'לשכת מנורה 

 מזרח חיפה
 

 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים
 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד

 9111בספטמבר  99
 

 ים אושדיהנשיא: האח הנ. ניס
 , חיפה15רח' אלברט שוויצר 

 00-2700870  010-7006770 
nissim@oshfir.co.il 

 
 המזכיר: האח מנחם אולברג

 , קרית חיים0601רח' הגדוד העברי 
  00-2000600   010-0600517 

olmeni@gmail.com 
 

 הגזבר: האח הנ. יוסף ברמק
 , חיפה56רח' שונמית 

  00-2770517   018-8175755 
jbarmack@bezeqint.net 

 
 19179, חיפה 17954הלשכה: ת.ד. 

 היכל הבונים החופשים
 , חיפה991שדרות הנשיא 
 

   דידיאאיסים אושיסים אושננ  האח הנ. האח הנ.   נשיא הלשכה:נשיא הלשכה:

   גבי די קפואהגבי די קפואה  האח הנ. האח הנ.   נשיא שקדם:נשיא שקדם:

   רראדמון עוזאדמון עוז  האח המ.מ. האח המ.מ.   סגן נשיא:סגן נשיא:

   מיכאל אבן צורמיכאל אבן צור  האח הנ. האח הנ.   מפקח ראשון:מפקח ראשון:

   מיכאל שקליםמיכאל שקלים  האחהאח  מפקח שני:מפקח שני:

   מנחם אולברגמנחם אולברג  האחהאח  מזכיר:מזכיר:

   יוסף ברמקיוסף ברמק  האח הנ. האח הנ.   גזבר:גזבר:

   יחזקאל הודיחזקאל הוד  האח הנ. האח הנ.   גבאי צדקה:גבאי צדקה:

   ציון אוזןציון אוזן  האח הנ. האח הנ.   מכהן לאורך ימים:מכהן לאורך ימים:

   יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ.   מנצח על הטקסים:מנצח על הטקסים:

   צבי רימוןצבי רימון  האח המ. האח המ.   נושא ספרי הקודש:נושא ספרי הקודש:

   מאור מנחםמאור מנחם  האח המ. האח המ.   מדריך ראשון:מדריך ראשון:

   אבי לויאבי לוי  האח הנ. האח הנ.   מדריך שני:מדריך שני:

   נסים חברנסים חבר  האח המ.מ. האח המ.מ.   שומר:שומר:

   רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  האח הנ. האח הנ.   שוער:שוער:

   מיקי לובנהייםמיקי לובנהיים  האח המ.מ.האח המ.מ.  מנגן:מנגן:

   שמואל גבאישמואל גבאי  האח הנ. האח הנ.   אדריכל:אדריכל:
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 אחוה      שויון         חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 10/15/0117  ז       שס"ת איירב י"ב, חיפה
 
 

 306 מס'רגילה אסיפה 
 
 

כבד נההאח  הלשכה,  בפקודת נשיא
, הנך מוזמן להשתתף ניסים אושאדי

 של לשכתנו,אסיפה רגילה ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 ,0117 במאי  06ז, תשס"באייר  "הכ
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,
 חיפה,  001שד' הנשיא 

 בדיוק. 01:11בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 .03:61בשעה 
 
  

 
 

 נאמנהבברכת אחים 
 מנחם אולברג

 הלשכהמזכיר 
 
 
 
 
 
 

 :חובהתלבושת   
או  רפרעניבת פ  ,לבנה חולצהחליפה כהה,   

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

  היוםהיום  סדרסדר
 

 מזמור הפתיחה
 

 פתיחת הלשכה. .5

 קריאת הזמנת הערב. .8

 .וואישור 688מאסיפה מס'  קריאת פרוטוקול .7

נושאי המשרה של הלשכה  משלחת קבלת פני .0
 הגדולה.

 מלשכות אחיות. אורחיםאחים ברכות ל .1

 לאירועים משמחים. לאחי לשכתנוברכות  .6

 קידושי חילוניםטקס  .7
, חשב בנמל חיפה, 47בן א. מר יוסף אושאדי  

הוצע ע"י האח הנ. יוסף ברמק ונתמך ע"י האח 
 הנ. ניסים אושאדי 

 52.07.8007-ואושר כחוק בלשכה פתוחה ב
, טכנאי ביקורת טיב, 65בן ב. מר ארנון מונין 

הוצע ע"י האח הנ. ניסים אושאדי ונתמך ע"י 
 האח המכ. מאור מנחם 

 52.07.8007-ושר כחוק בלשכה פתוחה בוא

 קטע מוסיקלי. .2

 דבר נשיא הלשכה. .9

 עניינים העומדים על הפרק .ה .50

 הצדקה . קופת  .55

 הלשכה. נעילת .58

 מזמור נעילה
 

 שולחן לבן חגיגי במלון "הולידי אין"
 

 
 

 

 פינת המזכיר:

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות  .5

אחיות, מתבקשים להירשם בספר 

 .הנוכחות

י נהמתמדת תתכנס ביום שהוועדה  .8

משפחת בבית  20:00בשעה  14/05/2007

, חיפהרמת גולדה,  50 אהרונסון, רח' לוי

 .04-8111899טל: 

במלון  80:00רעיות נפגשות בשעה ה .7

חיפה  555"הולידי אין" רח' יפה נוף 

להרצאה בנושא: "אישיות, הפרעות 

אישיות ונפש האדם" ע"י הגב' חגית 

 שקלים. 

לאדם ולהזמנת ₪  60הלבן עלות השולחן  .0

, 00-2000600מקום להתקשר למזכיר 

010-0600517 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

    א הבא הזמנה זו עמך.נ

 

 חובות קדומים:
 

בונה -בונה או חבר-מימי קדם שום רב
לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 
אחרי שהוזמן לבוא, בלי להיות צפוי 

וכיח  לנשיא לביקורת חמורה אלא אם ה
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


