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 , חיפה991שדרות הנשיא 

   רני כ"ץרני כ"ץ  האח הנ. האח הנ.   נשיא הלשכה:נשיא הלשכה:

   מאור מנחםמאור מנחם  האח המ. האח המ.   נשיא שקדם:נשיא שקדם:

   מיכאל שקליםמיכאל שקלים  האחהאח  משנה לנשיאמשנה לנשיא

   מנחם אולברגמנחם אולברג  האחהאח  סגן נשיא:סגן נשיא:

   אלחנן גרינברגאלחנן גרינברג  האח האח   מפקח ראשון:מפקח ראשון:

   ליאב מנחםליאב מנחם  האחהאח  מפקח שני:מפקח שני:

   עזי דגןעזי דגן  האחהאח  מזכיר:מזכיר:

   יוסף אושאדייוסף אושאדי  האח האח   גזבר:גזבר:

   משה מצליחמשה מצליח  האח. האח.   גבאי צדקה:גבאי צדקה:

   ניסים שקליםניסים שקלים  האח המ. האח המ.   מכהן:מכהן:

   יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ.   מנצח על הטקסים:מנצח על הטקסים:

   צבי רמוןצבי רמון  האח המ. האח המ.   נושא ספרי הקודש:נושא ספרי הקודש:

   רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  ..ממהאח ההאח ה  מדריך ראשון:מדריך ראשון:

   ארנון מוניןארנון מונין  האח האח   מדריך שני:מדריך שני:

   אבי חמואבי חמו  האחהאח  שומר:שומר:

   אורי כ"ץאורי כ"ץ  האח המ.מ.האח המ.מ.  שוער:שוער:

   מיכאל אבן צורמיכאל אבן צור  האח הנ.האח הנ.  מנגן:מנגן:
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   91ת "מנורה" מס' לשכ בפקודת נשיא
הנך מוזמן להשתתף  ,נכבד רני כ"ץהאח ה

 .רגילה של לשכתנואסיפה ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  
 /4/9 מרץב 5 ,"עתש אדרב אכ"

 בהיכל הבונים החופשים, 
 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  991שד' הנשיא 
 בדיוק. 91:/1עה בש

 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 
 //.91בשעה 
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פרפר שחור, או   חליפה כהה, חולצה לבנה ,

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 
 
 

 מזמור הפתיחה
 פתיחת הלשכה. (9

 קריאת הזמנת הערב. (4

, 025מאסיפתנו מס'  פרוטוקולה הצבעה על  (1
 . וואישור

נושאי המשרה של הלשכה  משלחת קבלת פני (1
 .למדינת ישראל הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל (7

הענקת תואר נשיא כבוד לאורך ימים לאח המכ.  (5
 .ב. יצחק זינו

  דני דורון.מ. הרצאה מפי האח המכ.  (5

 .הצדקהקופת  (8

 הלשכה. נעילת (1

 האחווה. מזמור נעילה.שרשרת (/9

 

 שולחן לבן בעזרת ההיכל  
 .שבת אחים גם יחד     

 
 
 

  

 
 

 

 

 פינת המזכיר:     

האחים מתבקשים להביא המחאות לצורך  .1

 תשלום מיסי החבר.

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   .0

 .אחיות, מתבקשים להירשם בספר הנוכחות

 ניסןבל'  העבודה הבאה תתקיים בתאריך .5

, עבודה רושליםבי 101010212  תש"ע

, לשכת 1משותפת עם לשכת ראובן מס. 

 .8רשב"י מס. 

תתקיים ביום  הבאהועדה המתמדת  .0

  .011010212רביעי, ז' באייר 

 

 

 

 

 

 

 

 א הבא הזמנה זו עמך.נ

 

 חובות קדומים:
בונה -בונה או חבר-מימי קדם שום רב

לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 
וא, בלי להיות צפוי אחרי שהוזמן לב

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


