
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8 מס'לשכת "רשב"י" 
 ירושלים

 
 למדע ואמנות הבנייה של 

 , בונים חופשים, קדמונים ומקובלים
 בחסות הלשכה הגדולה למדינת ישראל

 נתקדשה ביום י"ח בטבת ה'תרצ"ג
 6311בינואר  61

 
 הנשיא: האח המ.מ. רונן קרויזר

 08189, מעלה אדומים  31 רח' הנבל
 959-7872222  957-7872222 

rkroizer@walla.com 
 

 המזכיר: האח גיא כהן
  957-1989229 

 
 

 יעקב יפההמ.מ. הגזבר: האח 
  97-7270020 

 
 61 הלשכה: רחוב עזרת ישראל 

 ירושלים

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 63 מס'לשכת מנורה 
 מזרח חיפה

 
 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים

 ג באלול ה'תש"דנתקדשה ביום כ"
 6311בספטמבר  66

 
 רני כ"ץ. נהנשיא: האח ה

 , חיפה70ראול ולנברג רח' 
 90-8755195  950-7875519 

Rani1949@walla.co.il 
 

 המזכיר: האח עזי דגן 
 חיפה 5133סטפן וייס רח' 

  922-8110778   959-7038331 
azi@ovrs-comr.co.il 

 
 הגזבר: האח יוסף אושאדי

 חיפה 37ס דרייפורח' 
  90-8113717   959-2072809 

yossiu@haifaport.co.il 
 
 

 16176, חיפה 17654הלשכה: ת.ד. 
 היכל הבונים החופשים

 , חיפה663שדרות הנשיא 

 1 'מסלשכת ראובן 
 של בונים חופשים, קדמונים ומקובלים, חיפה

 ח.ס. 1376תחת מס'  1931בספטמבר  14שה ביום התקד
 

 אח הנכבד ה הנשיא
 איתן ישראלי

  (052-3996277) 6866878 ,מוצקין .ק 8686קדיש לוז 
eitan.is@gmail.com 

 

 דוד סליקטר אחר ההמזכי
  052-6258646 ,חיפה 3אנדה עמיר 

sela-d@015.net.il    
 

 ה:כתובת הלשכ
 31071חיפה  7182 חיפה ת"ד , 119שד' הנשיא  

 

 באינטרנט: נוכתובת
http://www.mastermason.com/GLIsrael/L1Reuven 
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 אחוה      שויון         חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 61/01/4060                     "עשת  בניסן ' א
 
 

 ה משותפתאסיפ
 63מנורה לשכת  –  755 מס'

 6ראובן לשכת  –  (851) 733  מס'

  8רשב"י לשכת  –    מס'
 

נכבדים ה יםהאחות,  לשכה יבפקודת נשיא
 איתן ישראלי   ,כ"ץ רני

 ואח המכובד מאוד רונן קרויזר
משותפת של אסיפה הנך מוזמן להשתתף ב

 לשכתנו,
  ,ביעיראשר תתקיים ביום  

 ,0242 באפריל  41, עתש"ל' בניסן 
 בהיכל הבונים החופשים, 

 בירושלים 13רחוב עזרת ישראל 
 בדיוק. 40:22בשעה 

 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 
 .43:82בשעה 

 
 נא לדייק

 
 

 נאמנהבברכת אחים 
 דוד סליקטר   עזי דגן   גיא כהן

 ותלשכה ימזכיר
 :חובהתלבושת   
 פרפר שחור, או  חליפה כהה, חולצה לבנה ,  

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

  
 
 

 מזמור הפתיחה.
פתיחת הלשכה ע"י נשיא לשכת רשב"י האח  .6

 המכובד מאוד  רונן קרויזר.
קבלת פני נושאי המשרה מהלשכה הגדולה,  .4

 אחים מבקרים ואחי הלשכות.
 קריאת הזמנת הערב. .1
קריאת הפרוטוקול מהאסיפה הקודמת  .1

 ואישורו.
 דבר נשיא לשכת רשב"י. .7
מבחן בדרגת תלמיד בונה ועבודת בניין לאחים  .1

 בלשכת רשב"י:
 .4008גרי קווין , קודש בינואר  

 .4003גבי תואתי , קודש באוקטובר  
 4003ישראל צדוק , קודש בדצמבר  

 האח  דוד שרמן. -אתנחתא מוסיקלית  .5
 האח הנכבד בנימין לנדאו. -דבר המכהן  .8
לשכת מנורה האח  העברת המקבת לנשיא .3

 הנכבד רני כ"ץ.
 דבר נשיא לשכת מנורה. .60
העברת המקבת לנשיא לשכת ראובן האח  .66

 הנכבד איתן ישראלי.
 דבר נשיא לשכת ראובן. .64
 העניינים העומדים על הפרק. .61
 תרמיל הצדקה. .61

 מזמור נעילה .67

 שרשרת אחים. .61
 

 

 שולחן לבן במסעדת "גריל בר"
 לאדם₪  001011עלות  -ארוחה בשרית 

 לאדם₪  55011עלות  -סלטים ארוחת 

 
 

 פינת המזכיר:     

האחים מתבקשים להביא המחאות לצורך  .3

 תשלום מיסי החבר.

אוטובוס לעבודה בירושלים ייצא מהיכל  .7

ויעבור דרך  16:00הספורט בחיפה בשעה 

 במימון הלשכה. מרכז הקונגרסים

 30האסיפה הבאה של לשכת מנורה מס'  .1

תש"ע, תתקיים ביום ראשון י"ט באייר 

בהיכל הבונים  19:30בשעה  7287682717

 בחיפה. 119החופשים, שד' הנשיא 

 
 'ז ביעיביום רועדה מתמדת תתקיים  .0

 .731017939תש"ע,  איירב

 

 

 

 

 

 

 

 א הבא הזמנה זו עמך.נ                  

 

 

 

  

 

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

לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 
ן לבוא, בלי להיות צפוי אחרי שהוזמ

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


