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  ��""רני כרני כ  . . האח הנהאח הנ  ::נשיא הלשכהנשיא הלשכה

  מאור מנח�מאור מנח�  . . האח המהאח המ  ::נשיא שקד�נשיא שקד�

  מיכאל שקלי�מיכאל שקלי�  האחהאח  משנה לנשיאמשנה לנשיא

  מנח� אולברגמנח� אולברג  האחהאח  ::סג� נשיאסג� נשיא

  אלחנ� גרינברגאלחנ� גרינברג  האח האח   ::מפקח ראשו�מפקח ראשו�

  ליאב מנח�ליאב מנח�  האחהאח  ::מפקח שנימפקח שני

  יוס  אושאדייוס  אושאדי  האחהאח  ::מזכירמזכיר

  יוס  ברמקיוס  ברמק  ..האח המהאח המ  ::גזברגזבר

  משה מצליחמשה מצליח  . . האחהאח  ::גבאי צדקהגבאי צדקה

  ניסי� שקלי�ניסי� שקלי�  . . האח המהאח המ  ::מכה�מכה�

  יוס  לביאיוס  לביא  . . ממ..האח המהאח המ  ::מנצח על הטקסי�מנצח על הטקסי�

  צבי רמו�צבי רמו�  . . האח המהאח המ  ::נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש

  רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  ..ממהאח ההאח ה  ::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  ::י�י�אדריכלאדריכל
  האחהאח

  שמואל גבאישמואל גבאי
  גיא גלבויזגיא גלבויז

  ישראל רייזמ�ישראל רייזמ�  האחהאח  מארחמארח

  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

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

נסי� חבר והאח נסי� חבר והאח . . ממ..האח המהאח המ, , לובנהיי�לובנהיי�

  ניסי� שקלי�ניסי� שקלי�. . המהמ

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

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  יצחק בר לביצחק בר לב. . האח המהאח המ

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  : : ות והרעותות והרעותועדת התרבועדת התרב

  רר"" יו יו––  עזי דג�עזי דג�האח האח 
, ישראל רייזמ�, האחי� גיא גלבויז: חברי�

  אביחמו וארנו� מוני�
  

  : : ועדת הצדקהועדת הצדקה
  רר"" יו יו––יוס  לביא יוס  לביא . . ממ..האח המהאח המ

משה מצליח ,  מיכה שקלי�י�האח: חברי�
  ואלי ב� עטר

  
על פי החוקה של הלשכה : : ועדת החקירהועדת החקירה

  הגדולה
  

  : : ועדת הביקורתועדת הביקורת
  רר"" יו יו––ואה ואה רוברטו די קפרוברטו די קפ. . ממהאח ההאח ה

  האח ליאב מנח�: 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
  

  ""רני כ. נהאח ה: הנשיא
  חיפה, 29ראול ולנברג ' רח

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

  
  האח יוס# אושאדי: המזכיר
   חיפה16ס דרייפו' רח

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

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

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

  
  31451חיפה , 45172. ד.ת: הלשכה

�  היכל הבוני� החופשי
  חיפה, 119שדרות הנשיא 



                                 

   אחווה- שוויון -חופש 

  

   משותפתאסיפה רגילה     
  56 ' של לשכת יעקב כספי מס492 'מס

  19'   של  לשכת  מנורה  מס649'  מס       
     
  ,אח יקר  

  הנכבדי� י� האח,הנשיאי�בפקודת 
  56כת יעקב כספי  נשיא לש–רייס סלאמה 'ג

  19 נשיא לשכת מנורה * ""רני כ
  הנ$ מוזמ� להשתת  באסיפה רגילה
                    ,שתתקיי� בהיכל הבוני� החופשי�

  ש הרשל שטנדיג מתמידי"ע
  ,חיפה, הר הכרמל, 119הנשיא ' שד

,   ע"בחשוו�  תש' י ,ביו� רביעי
28.10.2009  

  . בדיוק19:30 בשעה
  

  .19:00:  האחי� מתכנסי� בשעה
  

   נאמהבברכת אחי�                      

      יוס# אושדי            ניקו ערב               
  י  הלשכותמזכיר                             

   
, חולצה לבנה, חליפה שחורה: חור תלבושת 

  .כפפות לבנות ועדיי המסדר, פרפר שחור

  
        
        

        

        

  

�  סדר היו
  ר פתיחהמזמו

  .י נשיא לשכת יעקב כספי" עפתיחת הלשכה. 1
 .קריאת הזמנת הערב. 2
  של לשכת יעקב כספי   קריאת הפרוטוקול .3

  . ואישורומהאסיפה הקודמת     
  .פני המשלחת של  הלשכה הגדולהקבלת . 4
  . מבקרי� אחי� קבלת פני. 5
  .ברכות הנשיא לאחי�. 6
  נגר  הצבעה על צירופי� של האח שמשו� זי.7

  .   וצירופו ללשכה במידה ויאושר
  יס סלאמה ירי'ג. הרצאה של הנשיא הנכ. 8
  ".המדריכי� ותפקיד� בלשכה"    בנושא    
    הענקת עדי לשכת יעקב כספי לנשיא לשכת . 9
  .רני כ�' האח הנכ מנורה    
  .העברת המקבת לנשיא לשכת מנורה. 10
   648'  מסאסיפהמ אישור הפרוטוקול. 11
   .   ואישורו   
  .ברכות הנשיא לאחי�. 12
  , הצבעה על החילוני מר איל� פיגנבאו�. 13
  י "הוצע ע, עובד חברת החשמל , נשוי,  42ב�       
  .הנשיא הנכבד רני כ� האח עזי דג� ותומ$      
  דבר הנשיא. 14
  הענקת עדי לשכת מנורה לנשיא לשכת יעקב . 15
  .גרייס סלאמה' האח הנכ כספי      
  .לדו� בענייני� אחרי� שהובאו לפני הלשכות.16
  .תרמיל הצדקה. 17
  .נעילת הלשכה. 18
  מזמור הנעילה. 20
  .שרשרת האחווה. 21

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

  

  
  

  
  

  

  :פינת המזכיר     

, אחי הלשכה ואחי� המבקרי� מלשכות  אחיות .1

 . הנוכחותמתבקשי� להירש� בספר

   8/11/2009 העבודה הבאה תתקיי� בתארי$  .2

    אצל האח 15.11.2009ועדה המתמדת תתקיי� ב .  3

  . חיפה 16 דרייפוס רחוב  יוס  אושאדי     

  .7967840*050  נייד  8331636*04  'טל         

   אוקטובר לחודש�ארועי

  .נשואי� ע� גילה  יו� מנח� ליאב  1/10 (ב

  .5.10.75ימו� יו� הקידושי�   צבי ר5/10 (ב

   .ישראל ריזמ� הולדת הב� ארנו� 5/10 (ב

  . הרעיה וונדי יו� הולדת ניסי� אושאדי 9/10 (ב

  . הולדת הב� כפיר�  ארנו� מוני14/10 (ב

  . גיא גלבויז יו� הולדת הבת דניאל15.10 (ב

  . עזי דג� הולדת הב� יונת�18/10 (ב

  .ו� ישראל ריזמ� הולדת הבת שר19.10 (ב

  .יו� נשואי� ע� כוכבהנסי� שקלי�  20.10 (ב

  .שבע( אלחנ� גרינברג יו� נשואי� ע� בת23.10 (ב

  .צור יו� הולדת הבת סיגלית( מיכאל אב�24.10 (ב

  .לב יו� נשואי� ע� אורית( אהוד בר26.10 (ב

  . יו� הולדת האח�" רני כ28.10 (ב

  . אלי ב� עטר יו� הולדת הב�28.10 (ב

  

  

  

  

  

  

     .א הבא הזמנה זו עמ$                    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


