
 נשיאי כבוד בלשכת מנורה

ארתור ארתור , האח המ.ב. , האח המ.ב. אפרים פוקסאפרים פוקסהאח המ.ב. האח המ.ב. 

בני בני , האח המ.מ. , האח המ.מ. . רמי הבר. רמי הבר, האח המ.מ, האח המ.ממרקמרק

, האח המ.מ. , האח המ.מ. גבריאל קדושגבריאל קדוש, האח המ.מ. , האח המ.מ. צפרירצפריר

והאח והאח נסים חבר נסים חבר , האח המ.מ. , האח המ.מ. מיקי לובנהייםמיקי לובנהיים

  ניסים שקליםניסים שקליםהמ. המ. 

  

 אחי כבוד בלשכת מנורה

  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

  

 רח הנצחנשיאי כבוד שעברו למז

חיים ע. חיים ע. , , ז"לז"לג'מיל שלהוב ג'מיל שלהוב , , ז"לז"ל  אלכסנדר גזיתאלכסנדר גזית

  ז"לז"ל  משה ש. בהרמשה ש. בהר  ,,ז"לז"למקס זליגמן מקס זליגמן   ,,ז"לז"ל  חלפוןחלפון

  ז"לז"לעלי ויס עלי ויס וו

 

  שעברו למזרח הנצח אחים

 

 נשיאים לשעבר של לשכת מנורה
 

 

 אחווה שיוויון  חופש 
 

 
 
 
 
 
 

 בחסות הלשכה הגדולה
 למדינת ישראל

 

 91 מס' "מנורה"לשכת 
 מזרח חיפה

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

 9111בספטמבר  99
 

  הזמנההזמנה
 

 לטקס קדושי הנשיא הנבחר
 מאור מנחם מכובדההאח 

 שיערך ע"י הנשיא המקדש
 יוסף לביא כובד מאודהאח המ

 
 בחסותו ובנוכחותו האדיבה של הנשיא הגדול

 של הלשכה הגדולה למדינת ישראל 
 צחק זינוי ותרביכובד האח המ

  הגדולה ומשלחת של נושאי משרה של הלשכה
 
 

 ביום ראשון כ"ב כסלו תשס"ח 
 0222דצמבר  20

 בדיוק 02:72בשעה 

 1944-1945 נח טלמור ז"ל האח המ.מ.
 6491 אברהם ברגר ז"ל האח הנ.
 6491 זאב ספיר ז"ל האח הנ.
 6491 אברהם פלפל ז"ל האח הנ.

 6494-6416 שמואל בן צבי ז"ל האח המ.מ.
 6411-6415 זאב ספיר ז"ל האח הנ.
 6419 גדליהו יוסימוב ז"ל האח הנ.
 6411 זאב ספיר ז"ל האח הנ.
 6411 יצחק פולינובסקי ז"ל האח הנ.
 6411 זאב ספיר ז"ל האח הנ.
 6411 אריה בן ציון ז"ל האח הנ.

 6414-6416 ירוחם קרלינסקי ז"ל נ.האח ה
 6416-6411 צבי רופא ז"ל האח הנ.

 6415-6419 שמעון סולונץ ז"ל האח המ.מ.
 6411 יוסף צוקרמן ז"ל האח הנ.
 6411 מאיר רובינשטיין ז"ל האח הנ.
 6411 ידידיה לוין ז"ל האח הנ.

 6411-6414 גבריאל קדוש האח המ.מ.
 6416 מרדכי שוחט ז"ל האח המ.
 6416 אפרים כהן האח הנ.

 6411 מאיר בונה האח המ.
 6415 ראובן שועלי ז"ל האח הנ.
 6419 אפרים רחין האח הנ.

 6411 אריה כץ ז"ל האח המ.
 6411 אלכסנדר גזית ז"ל האח הנ.

 6411 מאיר בונה האח המ.
 6411 יון אוזןצ האח הנ.

 6414 עוזר אדמון האח המ.מ.

 6416 אורי כץ האח המ.מ.
 6416 קפואה-רוברטו די האח הנ.

 6411 שמואל עצמון האח המ.מ.
 6415 מאור מנחם האח המ.

 6419 ציון אוזן האח הנ. ז"ליוסף אבילאה  ז"לאברהם ברגר 

 6411-6411 צבי רימון האח המ. ז"ליוסף צוקרמן  ז"לאברהם גרסטן 

 6411 יעקב ישי האח הנ. ז"ליעקב כספי  ז"לאברהם פלפל 

 6411 דוד נוסבאום ז"ל האח הנ. ז"ליצחק פולינובסקי   ז"ל אברהם קרונברגר

 6414 קפואה-רוברטו די האח הנ. ז"לירוחם קרלינסקי  ז"לאיזיק פלגי 

 6446 עוזר אדמון האח המ.מ. ז"לבינשטיין מאיר רו  ז"ל אפרים אבילאה

 6446 יצחק אביגדור האח הנ. ז"למרדכי ירקוני  ז"לציון -אריה בר

 6441 אברהם לוי האח הנ. ז"למרדכי גרינברג  ז"לאריה כץ 

 6445 משה קידר ז"ל האח הנ. ז"למרדכי שוחט  ז"לברוך מרקול 

 6449-6441 יוסף לביא האח המ.מ. ז"למשה אהרונסון  ז"לגדליהו יוסימוב 

 6441 דוד נשר האח הנ. ז"למשה קידר  ז"לדוד יונס 

 6441 מיכאל אבו צור האח הנ. ז"לנח טלמור  ז"לדב שיינפלד 

 6441 יחזקאל הוד האח הנ. ז"לצבי פייל  ז"לדוד נוסבאום 

 6444 עוזר אדמון האח המ.מ. ז"לראובן שועלי  ז"לזאב ספיר 

 1666 מיכאל אבן צור האח הנ. ז"לר.ד. ביגל  ז"לחיים בנבנישתי 

 1666-1661 יוסף ברמק האח הנ. ז"לשמואל בן צבי  ז"ל ידידיה לוין

 
 1665 ראובן גודר האח הנ.
 1669 קפואה-רוברטו די האח הנ.
 1661-1661 קפואה-גבי די האח הנ.
 1661 נסים אושאדי האח הנ.



 אחוה      שויון         חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 6116611661   ח          שס"ת חשוון  ז"כ,חיפה
 

 826 מס'ת חגיגית אסיפ

 טקס קידושי נשיא
 

 אח יקר,
הלשכה, האח  נשיא ממלא מקום בפקודת

 , הנך מוזמן להשתתף מאור מנחםהמ. 
 

  לשכתנו אסיפה חגיגית של ב
 

כסלו  ב"כ ,ראשוןתקיים ביום תאשר 
בהיכל הבונים , 1661 דצמבר 61 ,חתשס"

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,החופשים, 
 חיפה,  664שד' הנשיא 

 .בדיוק 56:16בשעה 
 (61.66-ב האחים מתכנסים בעזרת ההיכל)

 
 לתשומת לב האחים נא לדייק

 
 נאמנהבברכת אחים 

 מנחם אולברג
 הלשכהמזכיר 

 

 :ערב חגיגיתתלבושת 
פרפר שחור,   חליפה כהה, חולצה לבנה,

 .ועדיי הלשכה כפפות לבנות
 

שולחן לבן חגיגי עם הרעיות 
 אין קראון פלזה-במלון הולידי

 חיפה 666רח' יפה נוף 
 לאדם₪  011עלות ההשתתפות  

 1400-711046נא לאשר השתתפות למזכיר: 
 1400-000896 -9104408או לנשיא: מאור מנחם 

 

  היוםהיום  סדרסדר
 

 מזמור הפתיחה
 

 פתיחת הלשכה. (0

 קבלת פני האורחים. (0

 קריאת הזמנת הערב. (7

 .ואישורו 627 מס'  המאסיפ קריאת פרוטוקול (4

 הלשכה הגדולההנשיא הגדול של  קבלת פני (5
יצחק זינו למדינת ישראל האח המכובד ביותר 

 .הלשכה הגדולה ה שלנושאי המשר משלחתו

 שמחים.רועים מילא הלשכהברכות לאחי  (6

 הענקת עדי מסיים למזכיר ולגזבר. (2

         כובדקידושי הנשיא הנבחר האח המ (8
כובד נשיא המקדש האח המ ע"י מאור מנחם

 .יוסף לביא אודמ

מינוי נושאי המשרה של הלשכה לשנת  (9
 ע"י הנשיא המקודש. 8119

 דבר הנשיא המקודש לאחי הלשכה. (02

 העניינים העומדים על הפרק. (00

 הצדקה . קופת  (00

 ה.הלשכ תנעיל (07

  נעילהמזמור 

 

 19 מס' "מנורה"לשכת 
 2226-2221נושאי המשרה לשנת 

 מאור מנחם האח המ.  נשיא הלשכה
 ניסים אושאדי האח הנ. נשיא שקדם

 אורי כץ האח המ.מ. סגן נשיא
 מיכאל שקלים האח  מפקח ראשון

 רני כץ האח מפקח שני
 גמנחם אולבר האח מזכיר

 יוסי ברמק האח הנ. גזבר
 יחזקאל הוד  האח הנ. גבאי הצדקה

 ניסים שלים האח המ. מכהן
 עוזר אדמון האח המ.מ. מנצח על הטקסים
 קפואה -רוברטו די האח הנ. נושא ספרי הקודש

 יוסף לביא האח המ.מ. מדריך ראשון
 אבי לוי האח הנ. מדריך שני

 ניסים חבר האח המ.מ. ומרש
 מיקי לובנהיים האח המ.מ. מנגן

 קפואה -גבי די האח הנ. שוער
 שמואל גבאי האח הנ. אדריכל

 ועדות הלשכה

 
 ועדת התרבות והרעות

 ,צור-יכאל אבןמ. ניו"ר האח ה
 , קפואה-גבי די , האח הנ.רני כץ האח

 .מיכאל שקליםהאח 
 

 ועדת הצדקה
 ,יחזקאל הודאח הנ. יו"ר ה

 יוסף ברמק, האח הנ. אבי לוי האח הנ.
 

 קבלהועדת 
 על פי החוקה של הלשכה הגדולה.

 
 ועדת ביקורת

 ,אבי לוייו"ר האח הנ. 
  אדמון עוזר האח .מ.מ.

 קפואה.-רוברטו דיהאח הנ. ו
 

 חובות קדומים:
בונה לא היה רשאי -בונה או חבר-מימי קדם שום רב

להיעדר מלשכתו בייחוד אחרי שהוזמן לבוא, בלי להיות 
צפוי לביקורת חמורה אלא אם הוכיח  לנשיא הנכבד 

 סיבה מספקת להיעדרו.
 



 רעיה יקרה
 רעיות הנשיאים של 

 61ואליהו הנביא  64לשכות מנורה 

  אורה מונסון 'וגבגאולה מנחם  גב'

 

 תקבלנה את פני הרעיות והאורחים במלון

 אין קראון פלזה-הולידי

 חיפה 666רח' יפה נוף 

 בתוכנית:

תצוגה ומכירת סנדלי נשים )איטלקיות(  .0

תרומת נעלי ברמא/קמינה  כל ההכנסות 

 קודש לקרנות לשכת מנורה

הרצאה בנושא: החיים על פי משנתו של  .0

הגב' חיה אדלר. מפיה של בוגרת המכון 

 אדלר. 

בסיום התכנית יצטרפו האחים 

 לשולחן לבן חגיגי של שתי הלשכות

 

 1400-711046השתתפות למזכיר:  יש לאשר

 1400-000896או  -9104408או לנשיא: מאור מנחם  

 

 ₪ 01.11חניון המלון יעמוד לרשותנו תמורת 

 לאדם₪  011עלות ההשתתפות  

 

 רעיה יקרה
 רעיות הנשיאים של 

 61ואליהו הנביא  64מנורה  לשכות

  אורה מונסון וגב'גאולה מנחם  גב'

 

 תקבלנה את פני הרעיות והאורחים במלון

 אין קראון פלזה-הולידי

 חיפה 666רח' יפה נוף 

 בתוכנית:

תצוגה ומכירת סנדלי נשים )איטלקיות(  .0

תרומת נעלי ברמא/קמינה  כל ההכנסות קודש 

 לקרנות לשכת מנורה

ים על פי משנתו של הרצאה בנושא: החי .0

 אדלר. מפיה של בוגרת המכון הגב' חיה אדלר. 

בסיום התכנית יצטרפו האחים לשולחן 

 לבן חגיגי של שתי הלשכות

 

 1400-711046יש לאשר השתתפות למזכיר: 

 1400-000896או  -9104408או לנשיא: מאור מנחם  

 

 ₪ 01.11חניון המלון יעמוד לרשותנו תמורת 

 לאדם₪  011עלות ההשתתפות  

 
 

 רעיה יקרה
 רעיות הנשיאים של 

 61ואליהו הנביא  64לשכות מנורה 

  אורה מונסון וגב'גאולה מנחם  גב'

 

 תקבלנה את פני הרעיות והאורחים במלון

 אין קראון פלזה-הולידי

 חיפה 666רח' יפה נוף 

 בתוכנית:

תצוגה ומכירת סנדלי נשים )איטלקיות(  .0

כנסות תרומת נעלי ברמא/קמינה  כל הה

 קודש לקרנות לשכת מנורה

הרצאה בנושא: החיים על פי משנתו של  .0

אדלר. מפיה של בוגרת המכון הגב' חיה 

 אדלר. 

בסיום התכנית יצטרפו האחים 

 לשולחן לבן חגיגי של שתי הלשכות

 

 1400-711046יש לאשר השתתפות למזכיר: 

 1400-000896או  -9104408או לנשיא: מאור מנחם  

 

 ₪ 01.11יעמוד לרשותנו תמורת  חניון המלון

 לאדם₪  011עלות ההשתתפות  

 


