
  נשיאי לשעבר של לשכת מנורה

.מ.האח המ  1944-1945  ל"נח טלמור ז 

  1946  ל"אברה ברגר ז .האח הנ
  1947  ל"זאב ספיר ז .האח הנ
  1948  ל"אברה פלפל ז .האח הנ

  1949-1951  ל"שמואל ב� צבי ז .מ.ח המהא
  1952-1953  ל"זאב ספיר ז .האח הנ
  1954  ל"גדליהו יוסימוב ז .האח הנ
  1955  ל"זאב ספיר ז .האח הנ
  1956  ל"יצחק פולינובסקי ז .האח הנ
  1957  ל"זאב ספיר ז .האח הנ
  1958  ל"אריה ב� ציו� ז .האח הנ
  1959-1960  ל"ירוח קרלינסקי ז .האח הנ
  1961-1962  ל"צבי רופא ז .האח הנ
  1963-1964  ל"שמעו� סולונ� ז .מ.האח המ
  1965  ל"יוס� צוקרמ� ז .האח הנ
  1966  ל"מאיר רובינשטיי� ז .האח הנ
  1967  ל"ידידיה לוי� ז .האח הנ
  1968-1969  ל" זגבריאל קדוש .מ.האח המ
  1970  ל"מרדכי שוחט ז .האח המ
  1971  אפרי כה� .האח הנ
  1972  מאיר בונה .האח המ
  1973  ל"ראוב� שועלי ז .האח הנ
  1974  אפרי רחי� .האח הנ
  1975  ל"אריה כ� ז .האח המ
  1976  ל"אלכסנדר גזית ז .האח הנ
  1977  מאיר בונה .האח המ
  1978  ציו� אוז� .האח הנ
  1979   עוזראדמו� .מ.האח המ
  1980  אורי כ� .מ.האח המ
  1981  קפואה�רוברטו די .האח הנ
  1982  שמואל עצמו� .מ.האח המ
  1983  מאור מנח .האח המ

  נשיאי כבוד בלשכת מנורה
ארתור ארתור . . בב..האח המהאח המ, , אפרי פוקסאפרי פוקס. . בב..האח המהאח המ

רמי רמי . . ממ..האח המהאח המסמי רפאלי סמי רפאלי . . בב..האח המהאח המ, , מרקמרק

מיקי מיקי . . ממ..האח המהאח המ, , בני צפרירבני צפריר. . ממ..האח המהאח המ, , הברהבר

. . והאח המוהאח המנסי חבר נסי חבר . . ממ..האח המהאח המ, , לובנהיילובנהיי

  ניסי שקליניסי שקלי

  

  אחי כבוד בלשכת מנורה
  יצחק בר לביצחק בר לב. . האח המהאח המ

  

  הנצחנשיאי כבוד שעברו למזרח 
מיל מיל ''גג, , לל""זז  אלכסנדר גזיתאלכסנדר גזית, , לל""זזגבריאל קדוש גבריאל קדוש 

  ,,לל""זז מקס זליגמ�  מקס זליגמ� ,,לל""זז  חלפו�חלפו�. . חיי עחיי ע, , לל""זזשלהוב שלהוב 

  לל""זזעלי ויס עלי ויס  ו ולל""זז  בהרבהר. . משה שמשה ש

  

   שעברו למזרח הנצחאחי
  1984  ציו� אוז� .האח הנ

  1985-1986  צבי רימו� .האח המ  ל"זיוס� צוקרמ�   ל"זאברה ברגר 

  1987  יעקב ישי .האח הנ  ל"זיעקב כספי   ל"זאברה גרסט� 

  1988  ל"דוד נוסבאו ז .האח הנ  ל"זיצחק פולינובסקי   ל"זאברה פלפל 

  1989  קפואה�רוברטו די .האח הנ  ל"זירוח קרלינסקי   ל"זאברה קרונברגר 

  1990  ר עוזאדמו� .מ.האח המ  ל"זמאיר רובינשטיי�   ל"זאיזיק פלגי 

  1991  יצחק אביגדור .האח הנ  ל"זמרדכי ירקוני   ל"זאפרי אבילאה 

  1992  אברה לוי .האח הנ  ל"זמרדכי גרינברג   ל"זציו� �אריה בר

 �  1993  ל"משה קידר ז .האח הנ  ל"זמרדכי שוחט   ל"זאריה כ

  1994-1995  יוס� לביא .מ.האח המ  ל"זמשה אהרונסו�   ל"זברו  מרקול 

  1996  דוד נשר .האח הנ  ל"זמשה קידר   ל"זגדליהו יוסימוב 

  1997  מיכאל אבו צור .האח הנ  ל"זנח טלמור   ל"זדוד יונס 

  1998  יחזקאל הוד .האח הנ  ל"זצבי פייל   ל"זדב שיינפלד 

   1999   עוזראדמו� .מ.האח המ  ל"זראוב� שועלי   ל"זדוד נוסבאו

  2000  מיכאל אב� צור .האח הנ  ל"זל ביג. ד.ר  ל"זזאב ספיר 

  2001-2002  יוס� ברמק .האח הנ  ל"זשמואל ב� צבי   ל"זחיי בנבנישתי 

  2003  ראוב� גודר .האח הנ  ל"גבריאל קדוש ז  ל"זידידיה לוי� 

  2004  קפואה�רוברטו די .האח הנ    ל"זיוס� אבילאה 

  2005-2006  קפואה�גבי די .האח הנ    
  2007-2008  מאור מנח .האח המ   2007  נסי אושאדי  . הנהאח

  

   אחווה� שיוויו� �חופש 
  

  
  
  
  
  
  

  בחסות הלשכה הגדולה
  למדינת ישראל

  

  19 'מס "מנורה"לשכת 
  מזרח חיפה

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

  1944 בספטמבר 11
  

  הזמנההזמנההזמנההזמנההזמנההזמנההזמנההזמנה
  

  לטקס קדושי הנשיא הנבחר
  רני כ�האח 

  י הנשיא המקדש"שיער� ע
  מאור מנח כובדהאח המ

  
  בחסותו ובנוכחותו האדיבה של הנשיא הגדול

  של הלשכה הגדולה למדינת ישראל 
  צחק זינוי ותרביבד כוהאח המ

  ומשלחת של נושאי משרה של הלשכה הגדולה 
  
  
  ט"ו טבת תשס'ביו� ראשו� ט

  2009  ינואר 11
   בדיוק17:30בשעה 



 19 'מס "מנורה"לשכת 

2010�2009נושאי המשרה לשנת   

  רני כ�  . נהאח ה  נשיא הלשכה
  מאור מנח  .מהאח ה  נשיא שקד
  מיכאל שקלי  האח  משנה לנשיא

  מנח אולברג  האח   סג� נשיא
  אלחנ� גרינברג  האח   מפקח ראשו�
  ליאב מנח האח  מפקח שני

  דיאיוס� אוש האח  מזכיר
  יוסי ברמק .האח הנ  גזבר

   משה מצליח האח   גבאי הצדקה
  ניסי שקלי .האח המ  מכה�

  יוס� לביא .מ.האח המ  מנצח על הטקסי
  צבי רימו� האח הנ  נושא ספרי הקודש

  אבי היינרי   האח  נוא
   קפואה�רוברטו די .האח הנ  מדרי  ראשו�
  ארנו� מוני� האח  מדרי  שני

  עזי דג� האח  שומר
  מיכאל אב� צור .האח הנ  מנג�
  אורי כ� .מ.האח המ  שוער

  שמואל גבאי . הנהאח  אדריכל
  גיא גלבויז  האח  עוזר אדריכל

אלי ב� עטר , ישראל רייזמ�  יהאח  מארחי
  ואבי חמו

        אחוהאחוהאחוהאחוה                        ∴∴∴∴שויו�     שויו�     שויו�     שויו�                     ∴∴∴∴חופש    חופש    חופש    חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  12/12/2008             ט"שסתכסלו  ו'ט,חיפה
  

  641 'מסת חגיגית אסיפ

  טקס קידושי נשיא
  

  ,אח יקר
ר מאו     כובדהאח המ,  הלשכהנשיא בפקודת
  הנ� מוזמ� להשתת& , מנח

  

   אסיפה חגיגית של לשכתנו ב
  

 טבת ו'ט ,ראשו�תקיי ביו תאשר 
בהיכל הבוני , 2009 ינואר 11 ,ט"תשס

  ,על ש הרשל שטנדיג מתמידי, החופשי
  ,  חיפה119הנשיא ' שד

  . בדיוק30:17בשעה 
17.00�ב האחי מתכנסי בעזרת ההיכל((  
  

  לתשומת לב האחי נא לדייק
  

   נאמנהבברכת אחי

    דידידידיאאאאיוסף אושיוסף אושיוסף אושיוסף אוש
  הלשכהמזכיר מ " מ
  

  :ערב חגיגיתתלבושת 
, ה שחורעניבה/ פרפר ,חולצה לבנה, חליפה כהה

  . ועדיי הלשכהכפפות לבנות
  

במלו� שולח� לב� חגיגי ע הרעיות 
  אי� קראו� פלזה�הולידי

   חיפה111יפה נו� ' רח
  לאד� ) 120עלות ההשתתפות  
  050-7967840: ירנא לאשר השתתפות למזכ

  0544-414987 -8345519מאור מנח� : או לנשיא

  היוהיו  סדרסדר
  

  מזמור הפתיחה
  

  .פתיחת הלשכה )1

2( � .קבלת פני האורחי

  .קריאת הזמנת הערב )3

 הלשכה הגדולההנשיא הגדול של  קבלת פני )4
יצחק למדינת ישראל האח המכובד ביותר 

 הלשכה ה של נושאי המשרמשלחתזינו ו
 .הגדולה

 .640ול מאסיפה אישור פרוטוק )5

 .רועי� משמחי�י לאהלשכהברכות לאחי  )6

7( � .דבר הנשיא המסיי

 י"ע רני כ�קידושי הנשיא הנבחר האח  )8
 .מאור מנח נשיא המקדש האח המכובד

מאור . הענקת תעודת נשיא מסיי� לאח המ )9
 מנח

 י�מינוי נושאי המשרה של הלשכה לשנ )10
 .י הנשיא המקודש" ע2009-2010

 .י הלשכהדבר הנשיא המקודש לאח )11

  .הענייני� העומדי� על הפרק )12

  . הצדקה קופת  )13

 .ה הלשכנעילת )14

  נעילהמזמור 

  

  ועדות הלשכה

  

  ועדת התרבות והרעות
  ,עזי דג�. ר האח"יו

אבי חמו , ישראל רייזמ�, גיא גלבויז: י�האח
  וארנו� מוני�

  

  ועדת הצדקה
  ,יוס� לביא מ.מר האח ה"יו

�   ואלי ב� עטרמשה מצליח, אל שקלימיכ: האחי
  

  בדיקהועדת 
  .כה הגדולהעל פי החוקה של הלש

  

  ועדת ביקורת
  ,רוברטו די קפואה. ר האח הנ"יו

  ליאב מנח ויוס� אושאדי :י�האח

  :חובות קדומי
בונה לא היה רשאי .בונה או חבר.מימי קד� שו� רב

בלי להיות , להיעדר מלשכתו בייחוד אחרי שהוזמ� לבוא
 הנכבד צפוי לביקורת חמורה אלא א� הוכיח  לנשיא

  .סיבה מספקת להיעדרו



  רעיה יקרה

  רעית הנשיא של 

   19לשכת מנורה 

� "שולי כ 'גב  

  

 19:00תקבל את פני הרעיות והאורחי בשעה 

  במלו�

  אי� קראו� פלזה�הולידי

   חיפה111יפה נו� ' רח

  :בתכנית

עיית הנשיא  מפגש רעיות בהנחיית ר

� בנושא "שולי כ' הגב�  "הבה נכירה "

  

בסיו התכנית יצטרפו האחי לשולח� לב� 

  19' חגיגי של לשכת מנורה מס

  967840-0507: יש לאשר השתתפות למזכיר

  054-4414987או  8345519מאור מנח� :  או לנשיא

  

   10.00₪חניון המלון יעמוד לרשותנו תמורת 

�לאד ) 120עלות ההשתתפות          

  רעיה יקרה

  ת הנשיא של רעי

   19ת מנורה לשכ

� "שולי כ 'גב  

  

 19:00 בשעה  את פני הרעיות והאורחיתקבל

  במלו�

  אי� קראו� פלזה�הולידי

   חיפה111יפה נו� ' רח

  :בתכנית

מפגש רעיות בהנחיית רעיית הנשיא  

  "הבה נכירה "� בנושא �"שולי כ' הגב

  

בסיו התכנית יצטרפו האחי לשולח� 

  19' לשכת מנורה מס� חגיגי של לב

  967840-0507: יש לאשר השתתפות למזכיר

  054-4414987או  8345519מאור מנח� :  או לנשיא

  

   10.00₪חניון המלון יעמוד לרשותנו תמורת 

  לאד� ) 120עלות ההשתתפות  

  
  

  רעיה יקרה

  רעית הנשיא של 

   19לשכת מנורה 

� "שולי כ 'גב  

  

 19:00רחי בשעה תקבל את פני הרעיות והאו

  במלו�

  אי� קראו� פלזה�הולידי

   חיפה111יפה נו� ' רח

  :בתכנית

מפגש רעיות בהנחיית רעיית הנשיא  

� בנושא "שולי כ' הגב�  "הבה נכירה "

  

בסיו התכנית יצטרפו האחי לשולח� לב� 

  19' חגיגי של לשכת מנורה מס

  967840-0507: יש לאשר השתתפות למזכיר

  054-4414987או  8345519מנח� מאור :  או לנשיא

  

   10.00₪חניון המלון יעמוד לרשותנו תמורת 

  לאד� ) 120עלות ההשתתפות  

 


