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  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  בבהאח המ. יצחק בר להאח המ. יצחק בר ל

  

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  ועדת התרבות והרעות: ועדת התרבות והרעות: 

  יו"ריו"ר  ––  רני כץרני כץהאח האח 
 ,גבי די קאפואה. נחברים: האח ה         

                                                                                                      יוסף ברמק.  האח הנ                  
 יכאל אבן צורהאח הנ. מ                

  ועדת הצדקה: ועדת הצדקה: 
  יו"ריו"ר  ––  מ.מ יוסף לביאמ.מ יוסף לביאהאח ההאח ה

מיכה שקלים, והאח חברים: האח       
 אריה בן דור

 
על פי החוקה של הלשכה ועדת החקירה: ועדת החקירה: 

 הגדולה
 

  ועדת הביקורת: ועדת הביקורת: 
  יו"ריו"ר  ––רוברטו די קפואהרוברטו די קפואההאח הנ. האח הנ.     
יוסף , והאח  ליאב מנחםחברים: האח        

  אושאדי
 

 

 
  8007002 לשנת רהנושאי המש

 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 91 מס' "מנורה"לשכת 
 מזרח חיפה

 
 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים

 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד
 9111בספטמבר  99

 
 מאור מנחם. מהנשיא: האח ה

 , חיפה52 שמשוןרח' 
 00-2305555  050-0050527 

maor23@zahav.net.il 
 

 האח מנחם אולברגהמזכיר: 
 , קרית חיים0/05רח' הגדוד העברי 

  077-5388503   050-0/00557 
olmeni@gmail.com 

 
 הגזבר: האח הנ. יוסף ברמק

 , חיפה/5רח' שונמית 
  00-2330557   058-8535755 

jbarmack@bezeqint.net 
 

 19179, חיפה 17954הלשכה: ת.ד. 
 היכל הבונים החופשים

 , חיפה991שדרות הנשיא 

   מאור מנחםמאור מנחם  . . ממהאח ההאח ה  נשיא הלשכה:נשיא הלשכה:

   ניסים אושאדיניסים אושאדי  האח הנ. האח הנ.   נשיא שקדם:נשיא שקדם:

   אורי כץאורי כץ  האח המ.מ. האח המ.מ.   סגן נשיא:סגן נשיא:

   שקליםשקליםמיכאל מיכאל   האח האח   מפקח ראשון:מפקח ראשון:

   רני כץרני כץ  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:

   ניסים שקליםניסים שקלים  . . ממהאח ההאח ה  מכהן:מכהן:

   רוברטו די קאפוהרוברטו די קאפוה  . . האח הנהאח הנ  מנצח על הטקסים:מנצח על הטקסים:

   צבי רימוןצבי רימון  . . ננהאח ההאח ה  נושא ספרי הקודש:נושא ספרי הקודש:

   יוסף לביאיוסף לביא    מ.מ.האח המ.האח המ.  מדריך ראשון:מדריך ראשון:

   נחםנחםליאב מליאב מ  האח האח   מדריך שני:מדריך שני:

   מיכאל אבן  צור מיכאל אבן  צור     הנ.הנ.האח האח   שומר:שומר:

   די קפואהדי קפואה  גביגבי  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    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  91/ 81/ 80  חשס"ת  ניסן ב 'ח ,חיפה
 
 

 311 מס'רגילה אסיפה 
 
 

 המכובד האח הלשכה,  בפקודת נשיא
, הנך מוזמן להשתתף מאור מנחם

 של לשכתנו,אסיפה רגילה ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 8002 מאי 04 ,תשס"ח ניסןב ט'כ
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  111שד' הנשיא 

 בדיוק. 00:11בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 11000בשעה 

 נא לדייק
 

 מלשכות המבקים והאחים הלשכה אחי
 בספר להירשם מתבקשים אחיות

 הנוכחות
  

 נאמנהבברכת אחים 
 מנחם אולברג

 הלשכהמזכיר 
 
 

 :חובהתלבושת   
או  פרפר שחור,  , חליפה כהה, חולצה לבנה  

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 

 
 
 

 מזמור הפתיחה
 

 פתיחת הלשכה. (5

 קריאת הזמנת הערב. (8

        38/ ,35/ מס'  ותמאסיפ יםפרוטוקול אישור (3

נושאי המשרה של הלשכה  משלחת קבלת פני (0
 .למדינת ישראל הגדולה

 מלשכות אחיות. אורחיםאחים ברכות ל (5

 רועים משמחים.ילא הלשכהברכות לאחי  (/

 :חילוניםה  קידושי (7

הומלץ ע"י  0נשוי +  55בן  עצמאי אלי עטר
האח ליאב מנחם ונתמך ע"י האח המ. מאור 

 מנחם.                     

נשוי  37בן  קצין בטיחות בתעבורה אבי חמו
הומלץ ע"י האח ליאב  מנחם ונתמך ע"י  8+ 

 האח הנ. רוברטו די קאפואה.

 קטע מוסיקלי. (2

 דבר נשיא הלשכה. (5

 הענינים  העומדים על הפרק (50

 הצדקה . קופת  (55

 הלשכה. עילתנ (58

 מזמור נעילה. (53

 

 בעזרת ההיכל שולחן לבן      
  .עם הרעיות             

 
 

 

 מפגש הרעיות

 בערת ההיכל 55:30בשעה  הרעיות מוזמנות 

 לרב שיח חופשי  בנושא הגדרות ערכים כגון : 

 בהנחיית הרעיה …וכ"וזוגיות, עזרה לזולת  

 מדלן לביא 

 פינת המזכיר:

 ם בביתו שלהועדה המתמדת תתקיי .5

 55.5.02אחינו  יוסף לביא ביום ראשון  

 ק.ח  5/ברחוב משה שרת    80.00בשעה 

        0588/57053נייד :        2780207 : טל'

 02./.5העבודה הבאה תתקיים בתאריך   .8

 .הפרחוחג הרעיה בה נחגוג את   

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

    א הבא הזמנה זו עמך.נ

 

 ובות קדומים:ח
 

בונה -בונה או חבר-מימי קדם שום רב
לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 
אחרי שהוזמן לבוא, בלי להיות צפוי 
לביקורת חמורה אלא אם הוכיח  לנשיא 

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


