
  20102009/י  לשנרה לשכת מנורהנושאי מש

  ��""רני כרני כ  . . האח הנהאח הנ  ::נשיא הלשכהנשיא הלשכה
  מאור מנחמאור מנח  . . המהמהאח האח   ::נשיא שקדנשיא שקד
  מיכאל שקלימיכאל שקלי  האחהאח  משנה לנשיאמשנה לנשיא

  מנח אולברגמנח אולברג  האחהאח  ::סג� נשיאסג� נשיא
  אלחנ� גרינברגאלחנ� גרינברג  האח האח   ::מפקח ראשו�מפקח ראשו�

  ליאב מנחליאב מנח  האחהאח  ::מפקח שנימפקח שני
  יוס  אושאדייוס  אושאדי  האחהאח  ::מזכירמזכיר
  יוס  ברמקיוס  ברמק  ..האח המהאח המ  ::גזברגזבר

  משה מצליחמשה מצליח  . . האחהאח  ::גבאי צדקהגבאי צדקה
 שקליניסיניסי  . . האח המהאח המ  ::מכה�מכה� שקלי  

  יוס  לביאיוס  לביא  ..ממ..האח המהאח המ  ::מנצח על הטקסימנצח על הטקסי
  צבי רמו�צבי רמו�  . . האח המהאח המ  ::נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש

  רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  ..האח המהאח המ  ::מדרי$ ראשו�מדרי$ ראשו�
  ארנו� מוני�ארנו� מוני�  האח האח   ::מדרי$ שנימדרי$ שני

  עזי דג�עזי דג�  האחהאח  ::שומרשומר
  ��""אורי כאורי כ  ..ממ..האח המהאח המ  ::שוערשוער
  מיכאל אב� צורמיכאל אב� צור  ..האח הנהאח הנ  ::מנג�מנג�
  . . האח הנהאח הנ  ::דריכלידריכליאא

  
  שמואל גבאישמואל גבאי    

  גיא גלבויזגיא גלבויז  האחהאח  מארחמארח  
  ישראל רייזמ�ישראל רייזמ�      האחהאח  מארחמארח

  20102009/י  לשנרה לשכת גינוסרנושאי מש
 חיי קזז    .:  הנכהאח הנשיא

 יובל ניב   .:  הנכהאח  שקדנשיא

 זי נתב'גו              האח  ראשו�מפקח

 ישראל ב� ארי              האח ני שמפקח

 אייבי מאיר .: מ.המ האח מכה�

 ד� רמר .: מ.המ האח מזכיר

 אייבי מאיר .: מ.המ האח גזבר. מ.מ

 דב תירוש .:    המ האח  על הטקסמנצח

 יצחק לונדנר .:    הנכהאח  ראשו�מדרי$

 אורי ישראלי  .:    הנכהאח  שנימדרי$

 מנח רוטשטיי�  .:   האח המ גבאי צדקה

 זרייק' ורג'ג              האח שומר

 שמשו� ב� צבי .:מ.המ האח שוער

  ויקטור עילבוני             האח  מארח

  

  

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

  
  
  
  
  
  
  

  9 'מס" גינוסר"לשכת 
  מזרח טבריה

  
  הקדמוני� והמקובלי�, של הבוני� החופשי�
  ג"תרצ'א בטבת ה"נתקדשה ביו� י

  1933 בינואר 09
  

  חיי� קזז. האח הנ: הנשיא
   טבריה, 7/8אחד הע

℡ 04*6722475�  050*7557240 
pnina_kazaz@walla.co.il  

  
  ד� רמר. מ.האח המ: המזכיר
  נצרת, 5719. ד.ת

℡  04*6567563 �  052*4313670  
danramer@yahoo.com  

  
  אייבי מאיר. מ.האח המ: הגזבר. מ.מ

  14100טבריה , 56. ד.ת
℡  04*6790770 �  050*6508818  

abe@profit.org.il 
  

  14366, טבריה, 2389. ד.ת: הלשכה
  � החופשי�היכל הבוני

  טבריה, קרית שמואל, אהל יעקב' רח

ginossarlodge@gmail.com  
  

  

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

  
  
  
  
  
  
  

  19 'מס" מנורה"לשכת 
  מזרח חיפה

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

  1944 בספטמבר 11
  

  '"רני כ. האח הנ: הנשיא
  חיפה, 29ראול ולנברג ' רח

℡ 04*8255305�  054*6825530 
Rani1949@walla.co.il 

  
  האח יוס) אושאדי: המזכיר
   חיפה16דרייפוס ' רח

℡  04*8331636 �  050*7967840  
yossiu@haifaport.co.il 

  
  יוס) ברמק. ח המהא: הגזבר
  חיפה, 16שונמית ' רח

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

  
  31451חיפה , 45172. ד.ת: הלשכה

  היכל הבוני� החופשי�
  חיפה, 119שדרות הנשיא 



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

   17 /05 /09ט    "שסתג באייר   "כ, חיפה
  

  משותפת אסיפה 
   646 'מס , 19לשכת מנורה 

   9לשכת גינוסר 
  
  
  י הלשכותבפקודת נשיא

  9' מס" גינוסר"  ו19' מס" מנורה"

   וחיי� קזז,'"רני כהאחי� הנכבדי� 

אסיפה משותפת הנ- מוזמ� להשתת) ב
  .של לשכותינו

  ,ראשו�אשר תתקיי� ביו� 

  2009 ביוני 7 ,ט"ו סיוו� תשס"ט

  ,בהיכל הבוני� החופשי�

  ,על ש� הרשל שטנדיג מתמידי

  , חיפה119הנשיא ' שד

  .בדיוק 30:19בשעה 

  האחי� מתכנסי� בעזרת ההיכל

  19.00בשעה 

  
  נא לדייק

  
  נאמנהבברכת אחי� 

    יוסף אושאדי           דן רמריוסף אושאדי           דן רמריוסף אושאדי           דן רמריוסף אושאדי           דן רמר
  ותלשכה ימזכיר

  
  

  :חובהתלבושת   
או , שחור פרפר  ,חולצה לבנה ,   חליפה כהה
        . ועדיי הלשכהכפפות לבנות, עניבה שחורה

  

  
  
  

  מזמור הפתיחה

  .י נשיא לשכת מנורה" עפתיחת הלשכה .1

  .קריאת הזמנת הערב .2

 .645 לשכת מנורה מאסיפה פרוטוקולה אישור .3

 נושאי המשרה של הלשכה  משלחתקבלת פני .4
 . למדינת ישראלהגדולה

לשכת מנורה לאירועיאחי ברכות ל .5 . משמחי

 : על  החילוני הצבעה .6

מנהל מחלקה חברה ,  רווקפבל קלימנקו .6.1
יוס)  .מ.י האח המ"הומל� ע, ליצור שלטי

   .מאור מנח�. י האח המ" ונתמ$ עלביא

הנדסת ' סטודנט שנה ד,  נשויגלעד לנדאו .6.2
 יוס) לביא. מ.י האח המ"מכונות הומל� ע
  .מאור מנח�. י האח המ"ונתמ$ האח ע

   ובאישורו של המזכיר הגדול

:                    על הנושא ניקו ערב. מ.הרצאה של האח המ .7
 " .הלשכה הגדולה מבנה"

 .הענקת עדי לשכת מנורה לנשיא לשכת גינוסר .8

העברת המקבת לנשיא לשכת גינוסר לניהול  .9
 .הלשכה

 ריאת פרוטוקול האסיפה הקודמת ואישורוק .10

11.  .ברכות לאחי לשכת גינוסר לאירועי משמחי

 .ת גינוסר לנשיא לשכת מנורההענקת עדי לשכ .12

 .דבר הנשיא .13

 .העניני העומדי על הפרק .14

  .הצדקהקופת  .15

 . הלשכהנעילת .16

 .שרשרת האחווה.מזמור נעילה .17
 

    שולחן לבן בעזרת ההיכלשולחן לבן בעזרת ההיכלשולחן לבן בעזרת ההיכלשולחן לבן בעזרת ההיכל
  ....שבת אחים גם יחדשבת אחים גם יחדשבת אחים גם יחדשבת אחים גם יחד

  
  

  

  :פינת המזכיר     

מתבקשי להירש , אחי הלשכה ואחי המבקרי מלשכות  אחיות .1

 .בספר הנוכחות

 5.7.2009תקיי בתארי$  העבודה הבאה ת .2

  אורי כ� ביו . מ.ועדה המתמדת תתקיי בביתו של אחינו המ . 3

   דניה  9  רחוב פרנק פלג 20.00 בשעה 14.6.2009     ראשו�  

       0505333340 נייד 8345290'                       טל

    אירועי לשכת מנורה לחודש יוני                   

  .ריר יו נשואי ע מרי בני צפ2/6 *ב

  .  בני צפריר יו הולדת האח2/6 *ב

  . ראוב� גודר יו הולדת הב� אס 3/6 –ב 

    מיקי לובנהיי יו הולדת הב�  גבריאל3/6  *ב

  . עזי דג� יו הולדת הב� יואב4/6 * ב

  . מאור מנח הולדת האח6/6 –ב 

  . יצחק בר לב הולדת הבת דורית7/6 *ב

  .ב הולדת האח יצחק בר ל9/6 *ב

  . נסי חבר יו הולדת האח10/6 *ב

  . שמואל גבאי יו הולדת הב� סלבדור13.6 *ב

  .14.6.76 יצחק בר לב יו הקידושי� 14/6 *ב

  . ראוב� גודר יו הולדת האח14/6 *ב

  . ראוב� גודר יו הולדת הב� איתי18/6 *ב

   .22.6.66 רמי הבר יו קידושי� 22/6 *ב

 הולדת הרעיה רוחמה רמי הבר יו22/6 *ב.  

  . מאור מנח יו הולדת הב� אורגד25/6 *ב

   .26.6.57 שמואל גבאי יו הקידושי� 26/6 –ב 

  . רמי הבר יו הנשואי ע רוחמה27/6 *ב

  . מיקי לובנהיי יו הולדת האח27/6 *ב

  . גבי די קפואה יו נשואי ע סגלית 30/6 *ב

  

  

  

  

     .בא הזמנה זו עמ$א ה                          נ

 

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

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

  .סיבה מספקת להיעדרו


