
  
   082007/  לשנתרהנושאי המש

  

    מאור מנח�מאור מנח�  . . ממהאח ההאח ה  ::נשיא הלשכהנשיא הלשכה

    ניסי� אושאדיניסי� אושאדי  . . האח הנהאח הנ  ::נשיא שקד�נשיא שקד�

    ��אורי כאורי כ  . . ממ..האח המהאח המ  ::סג� נשיאסג� נשיא

    שקלי�שקלי�מיכאל מיכאל   האח האח   ::מפקח ראשו�מפקח ראשו�

    רני כ�רני כ�  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

    ניסי� שקלי�ניסי� שקלי�  . . ממהאח ההאח ה  ::מכה�מכה�

    רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  . . ננהאח ההאח ה  ::מנצח על הטקסי�מנצח על הטקסי�

    צבי רמו�צבי רמו�  . . ממהאח ההאח ה  :: הקודש הקודשנושא ספרינושא ספרי

    יוס� לביאיוס� לביא    ..ממ..האח המהאח המ  ::מדרי# ראשו�מדרי# ראשו�

    ליאב מנח�ליאב מנח�  האח האח   ::מדרי# שנימדרי# שני

    מיכאל אב�  צור מיכאל אב�  צור     ..הנהנהאח האח   ::שומרשומר

     די קפואה די קפואהגביגבי  . . האח הנהאח הנ  ::שוערשוער

    מיקי לובנהיי�מיקי לובנהיי�  ..ממ..האח המהאח המ  ::מנג�מנג�

    שמואל גבאישמואל גבאי  . . האח הנהאח הנ  ::אדריכלאדריכל

  נשיאי כבוד בלשכת מנורהנשיאי כבוד בלשכת מנורה
  

. . בב..האח המהאח המ, , אפרי� פוקסאפרי� פוקס. . בב..האח המהאח המ

האח האח , , רמי הבררמי הבר. . ממ..האח המהאח המ, , ארתור מרקארתור מרק

גבריאל גבריאל . . ממ..האח המהאח המ, , בני צפרירבני צפריר. . ממ..המהמ

האח האח , , מיקי לובנהיי�מיקי לובנהיי�. . ממ..האח המהאח המ, , קדושקדוש

  ניסי� שקלי�ניסי� שקלי�. . נסי� חבר והאח המנסי� חבר והאח המ. . ממ..המהמ

  סמי רפאליסמי רפאלי. . בב..והאח המוהאח המ
..  

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  לבלביצחק בר יצחק בר . . האח המהאח המ

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  : : ועדת התרבות והרעותועדת התרבות והרעות

  רר"" יו יו––  רני כ�רני כ�האח האח 
  ,גבי די קפואה. נהאח ה: חברי�

   יוס� ברמק.האח הנ
  מיכאל אב� צור.האח הנ

  
  : : ועדת הצדקהועדת הצדקה

  רר"" יו יו––  יוס� לביאיוס� לביא. . ממ..ממהאח ההאח ה
   מיכה שקלי�האח : חברי�

  והאח אריה ב� דור
  

על פי החוקה של הלשכה : : ועדת החקירהועדת החקירה
  הגדולה
  

  : : רתרתועדת הביקוועדת הביקו
  רר"" יו יו––  רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה. . האח הנהאח הנ

  ליאב מנח�האח : חברי�
  .והאח יוס� אושאדי

  

  
  
  
  

  

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

  
  
  
  
  
  
  

  19 'מס "מנורה"לשכת 
  מזרח חיפה

  
�  הקדמוני� והמקובלי�, של הבוני� החופשי
  ד"תש'ג באלול ה"נתקדשה ביו� כ

  1944 בספטמבר 11
  

  מאור מנח�. מהאח ה: יאהנש
  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 
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   12 /10 /08  ט"שס ת תשרי ג  י,חיפה
  
  

  638 'מס אבל תאסיפ
  

  המכובדהאח ,  הלשכהבפקודת נשיא
�הנ* מוזמ� להשתת" , מאור מנח

  ,של לשכתנו אבל תאסיפב

     המכובדלזיכרו� של האח

  ל"ז משה קידר
 �   ,ראשו�ביו�  אשר תתקיי

  2008 נובמברב 02 ,ט"תשס  חשו�ב 'ד

�  , בהיכל הבוני� החופשי

  ,על ש� הרשל שטנדיג מתמידי

  ,  חיפה119הנשיא ' שד

  . בדיוק30:19בשעה 

  האחי� מתכנסי� בעזרת ההיכל 

  19.00בשעה 

  
  

  נא לדייק
  
  
   

 �  נאמנהבברכת אחי

    מנחם אולברגמנחם אולברגמנחם אולברגמנחם אולברג
  הלשכהמזכיר 

  :חובהתלבושת   
, עניבה שחורה  , חולצה לבנה, חליפה כהה  

        . ועדיי הלשכהכפפות לבנות

  

  
  

  מזמור הפתיחה
  .פתיחת הלשכה )1

      637 '  מסתנו מאסיפ פרוטוקולהצבעה על )2

 הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינת קבלת פני )3
נושאי המשרה ו ישראל האח המכובד ביותר יצחק זינו

  .של הלשכה הגדולה

 של נושאי המשרה  ברכות לנשיא הגדול והמשלחת )4
 מכהני� ואחי� מבקרי�נשיאי�  ,בלשכה הגדולה
 .מלשכות אחיות

 .רועי� משמחי�ילא הלשכהברכות לאחי  )5

 .העברת הלשכה מי� העבודה אל המנוחה )6

 .י�ח ואור,רעיות ,משפחההקבלת פני  )7

  .קריאת הזמנת הערב )8

 .קיו� טקס אסיפת אבל )9

 .ל"אחי� מספידי� את משה קידר  ז )10

 .דבר המכה� )11

  מהנשיא הגדול ונושאי המשרה של לת תנחומי�קב )12

 הלשכה הגדולה       

 .לשכותהמנציגי  קבלת תנחומי�  )13

 .ליווי המשפחה והאורחי� אל מחו� להיכל )14

 .החזרת הלשכה מ� המנוחה אל העבודה )15

  .העניני� העומדי� על הפרק )16

  . הצדקה קופת  )17

 . הלשכהנעילת )18

 .מזמור נעילה      

        ....כלכלכלכליבוד קל בעזרת ההייבוד קל בעזרת ההייבוד קל בעזרת ההייבוד קל בעזרת ההיככככ   
   

  
  

  

  :פינת המזכיר

אחי הלשכה ואחי� המבקרי� מלשכות  .1

  .הנוכחותמתבקשי� להירש� בספר , אחיות

 

          

  09/11/2998   העבודה הבאה בתארי* .2

ה בדרגה שלישית  העלה לדרגה העילאית עבוד

  .את האח עזי דג�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   

  
  

  

  

  

           

     .א הבא הזמנה זו עמ*נ 

 

�  :חובות קדומי
  

בונה * בונה או חבר*מימי קד� שו� רב
לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 

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

  .הנכבד סיבה מספקת להיעדרו
  


