
  92008/� ל19שכת מנורה  לרהושאי מש נ

  מאור מנח�מאור מנח�  . . ממהאח ההאח ה  ::נשיא הלשכהנשיא הלשכה
  גבי די קפואהגבי די קפואה  . . האח הנהאח הנ  ::נשיא שקד�נשיא שקד�

  אדמו� עוזראדמו� עוזר. . ממ..האח המהאח המ  ::סג� נשיאסג� נשיא
�  מיכאל אב� צורמיכאל אב� צור  . . האח הנהאח הנ  ::מפקח ראשו�מפקח ראשו

  מיכאל שקלי�מיכאל שקלי�  האחהאח  ::מפקח שנימפקח שני
  מנח� אולברגמנח� אולברג  האחהאח  ::מזכירמזכיר
  יוס" ברמקיוס" ברמק  . . האח הנהאח הנ  ::גזברגזבר

  יחזקאל הודיחזקאל הוד  . . האח הנהאח הנ  ::גבאי צדקהגבאי צדקה
  ציו� אוז�ציו� אוז�  . . האח הנהאח הנ  ::מכה� לאור# ימי�מכה� לאור# ימי�
  יוס" לביאיוס" לביא. . ממ..האח המהאח המ  ::מנצח על הטקסמנצח על הטקס

  צבי רימו�צבי רימו�  . . האח המהאח המ  ::נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש
�  מאור מנח�מאור מנח�  . . האח המהאח המ  ::מדרי# ראשו�מדרי# ראשו

  אבי לויאבי לוי  . . האח הנהאח הנ  ::מדרי# שנימדרי# שני
  נסי� חברנסי� חבר. . ממ..האח המהאח המ  ::שומרשומר
  רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  . . האח הנהאח הנ  ::שוערשוער
�  מיקי לובנהיי�מיקי לובנהיי�  ..ממ..האח המהאח המ  ::מנג�מנג

  שמואל גבאישמואל גבאי  . . האח הנהאח הנ  ::אדריכלאדריכל

 �  92008/� ל37נושאי משרה לשכת געתו
  שמשו� ב� צבי  .מ.האח המ  :  נשיא הלשכה

  אלכס גנטוס  .  האח הנכ  :  נשיא שקד� 

  טלובי'פשאול   . האח הנכ  :  משנה לנשיא

�  ליבובי'משה   האח  : מפקח ראשו

  בנימי� יוס"  . האח הנ  :     מפקח שני

�  אדמו� עוזר  מ .האח המ  :             מכה

  פנחס כרמלי  האח   :            מזכיר

  אברה� מינסטר  האח   :              גזבר

  אשר אנגל  מ .האח המ: מנצח על הטקס

�  ל"פיני ברז  האח  : מדרי# ראשו

  ארלס קפל�'צ  האח  : דרי# שנימ

  ברטולדו גיסברג  האח   : שומר

  יוס" לוי לבנט  מ .האח המ  :  גבאי צדקה

�  יהודה יסעור  . האח המ  : מנג

  אנדי פומי�  האח  :      מארח

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  37 'מס געתו�לשכת 
  נהריה

  
  הקדמוני� והמקובלי�, של הבוני� החופשי�

  ד"תשי' ה'ט אדר ב"כנתקדשה ביו� 
  1954 אפריל ב03 

  
  שמשו� ב� צבי .מ.מהאח ה: הנשיא

  כרמיאל, 106הדס ' רח
℡ 04�9983732�  052�2796086 

bentzvis@bezeqint.net  
  

  האח פנחס כרמלי: המזכיר
   נהריה14הרצל ' רח

  ℡  04�9983732 �    
  
  

  האח אברה� מינסטר: הגזבר
   נהריה22שי עגנו� ' רח

℡ 04�99257957 �  052�3228579 

  
  : הלשכה

  היכל הבוני� החופשי�
  נהריה, 22רחוב ההגנה 

  

  

   אחווה אחווה�������� שיוויו�  שיוויו� ��������חופש חופש 
  

  
  
  
  
  
  
  

  19 'מסלשכת מנורה 
  מזרח חיפה

  
  הקדמוני� והמקובלי�, בוני� החופשי�של ה

  ד"תש'ג באלול ה"נתקדשה ביו� כ
  1944 בספטמבר 11

  
  מאור מנח�. מהאח ה: הנשיא
  חיפה, 58 שמשו� ' רח

℡ 04�8345519�  054�4414987 
Maor23@zahav.net.il 

  
  האח מנח� אולברג: המזכיר

  קרית חיי�, 46/5הגדוד העברי ' רח

℡  077-9322103 �  054�4600157  
olmeni@gmail.com 

  
  יוס' ברמק. האח הנ: הגזבר
  חיפה, 16שונמית ' רח

℡  04�8330157 �  052�2531711  
jbarmack@bezeqint.net  

  
  31451חיפה , 45172. ד.ת: הלשכה

  היכל הבוני� החופשי�
  חיפה, 119שדרות הנשיא 
  



        אחוה∴∴∴∴    שויו�     ∴∴∴∴חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  18/03/2008                     ח"שס ת 'אדר ב א"י
  
  

  אסיפה משותפת
  37 לשכת געתו� –  553 'מס
  19 לשכת מנורה – 632 'מס

  
  

 .מ.מההאח  , ות הלשכיבפקודת נשיא
  מאור מנח�. והאח המ, שמשו� ב� צבי

של  משותפתאסיפה הנ, מוזמ� להשתת' ב
   ,שלישי אשר תתקיי� ביו�  ,נויתולשכ
  2008 באפריל 08 ,ח"תשס בניס� 'ג

  , בהיכל הבוני� החופשי�
  נהריה, 22רחוב ההגנה 

  . בדיוק30:19בשעה 
  האחי� מתכנסי� בעזרת ההיכל 

  19.00בשעה 
  
  

  לתשומת לב האחי� נא לדייק
  
   

  
  נאמנהבברכת אחי� 

  מזכירי הלשכות

    מנחם אולברגמנחם אולברגמנחם אולברגמנחם אולברג                             פנחס כרמלי פנחס כרמלי פנחס כרמלי פנחס כרמלי
  19ת מנורה לשכ                    37ת געתו� לשכ

  
  
  
  :חובה תלבושת  
 או ,פרפר שחור  , חולצה לבנה, חליפה כהה  

        . ועדיי הלשכהכפפות לבנות, עניבה שחורה

  

  היו�היו�  סדרסדר
  

  מזמור הפתיחה
  .37'  מסי נשיא לשכת געתו�" עפתיחת הלשכה )1

  .הזמנת הערבב  סדר היו� קריאת )2

  תו הקודמותאסיפשל ה י�קריאת פרוטוקול )3
 .ואישור�  לשכותשל שתי ה

האח המכובד ביותר , גדולהנשיא ה קבלת פני )4
 נושאי המשרה של הלשכה משלחתויצחק זינו 

,  נשיאי� מכהני�,  למדינת ישראלהגדולה
 .ואחי� מבקרי�

 .רועי� משמחי�יהנשיא לרגל אברכות  )5

 .37'  לשכת געתו� מסשיאנדבר  )6

 37' לשכת געתו� מסבי� נשיאי  י� עדיחלפתה )7
  .19' לשכת מנורה מס נשיאו

' שיא לשכת מנורה מסהעברת המקבת לידי נ )8
.                                   להמש# ניהול הערב מאור מנח�. האח המ 19

 .רועי� משמחי�יברכות הנשיא לרגל א )9

      .19'  לשכת מנורה מסדבר נשיא )10

שראל יהעברה לדרגת חבר בונה את האחי�  )11
 .4/11/07 שקודשו בתארי# יזמ� וגיא גלבויזרי

  :�הצבעה על חילוני )12
נשוי  ,59 ב� ,משווק עצמאילי ב� עטר מחיפה  א
י " ונתמ# עליאב מנח�י האח "הומל' ע 4+

  .מאור מנח�. האח המ
 ,קצי� בטיחות תעבורה, אבי חמו ממצפה עדי

 � ליאב מנח� האח י" הומל' ע2+ נשוי ,37ב
                . שקלי�אלמיכי האח "ונתמ# ע

 נשיאהענקת תואר נשיא כבוד לאור# ימי� ל )13
 .סמי רפאלייותר באח המכובד ה ,דול שקד�הג

 .ני� העומדי� על הפרקייהענ )14

  .קופת צדקה )15

 . הלשכהנעילת )16

              .מזמור נעילה

  
  

  

  

  

  

  :פינת המזכיר

אחי הלשכה ואחי� המבקרי� מלשכות  .1

מתבקשי� להירש� בספר , אחיות

 .הנוכחות

 להרצאה 19:30הרעיות מוזמנות בשעה  .2

 "חזו�"בנושא גילה מנח� ' של הגב

האחי� מתבקשי� להביא המחאות  .3

  שח1800 בס# 2008לתשלו� המס לשנת 

 המחאות לפקודת 12נית� לחלק עד (

 ).לשכת מנורה

חי�  תשלו� לשלח� לב� עבור רעיות ואור .4

  . 401הוא 

   

עם הרעיות עם הרעיות עם הרעיות עם הרעיות שולחן לבן שולחן לבן שולחן לבן שולחן לבן 
    היכלהיכלהיכלהיכלהההה    תתתתבעזרבעזרבעזרבעזר

  

  

 

   

  
  

  

  

  

     .א הבא הזמנה זו עמ,נ

  

  :חובות קדומי�
  

בונה � בונה או חבר�ד� שו� רבמימי ק
לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 

בלי להיות צפוי , אחרי שהוזמ� לבוא
לביקורת חמורה אלא א� הוכיח  לנשיא 

  .הנכבד סיבה מספקת להיעדרו


