
  נשיאי כבוד בלשכת מנורהנשיאי כבוד בלשכת מנורה
  

האח המ.ב. אפרים פוקס, האח המ.מ. האח המ.ב. אפרים פוקס, האח המ.מ. 

רמי הבר, האח המ.מ. בני צפריר, האח רמי הבר, האח המ.מ. בני צפריר, האח 

המ.מ. מיקי לובנהיים, והאח המ. ניסים המ.מ. מיקי לובנהיים, והאח המ. ניסים 

  שקליםשקלים

האח המ.ב. סמי רפאלי והאח המ. ב. יצחק האח המ.ב. סמי רפאלי והאח המ. ב. יצחק 
  זינוזינו

 

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  ועדת התרבות והרעות: ועדת התרבות והרעות: 

  יו"ריו"ר  ––דגן דגן   האח עזיהאח עזי
חברים: האחים גיא גלבויז, אבי חמו 

 וארנון מונין
 

  ועדת הצדקה: ועדת הצדקה: 
  יו"ריו"ר  ––האח המ. מאור מנחם האח המ. מאור מנחם 

חברים: האח המכ. יוסף ברמק והאחים 
 מיכה שקלים ואלי בן עטר

 
על פי החוקה של ועדת החקירה: ועדת החקירה: 

 הלשכה הגדולה
 

  ועדת הביקורת: ועדת הביקורת: 
  יו"ריו"ר  ––האח המ. רוברטו די קפואה האח המ. רוברטו די קפואה 

 ב מנחםחברים: האח ליא
 .והאח יוסף אושאדי

 
 

 

 
  0121/0122 לשנת רהנושאי המש

 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 
 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים

 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד
 9111בספטמבר  99

 
 הנשיא: האח הנ. רני כ"ץ

 , חיפה02רח' ראול ולנברג 
 10-5088518  180-0508851 

Rani1949@walla.co.il 
 

 המזכיר: האח עזי דגן 
 חיפה 8/22רח' סטפן וייס 

  100-5552005   181-0025225 
azi@ovrs-comr.co.il 

 
 הגזבר: האח יוסף אושאדי

 חיפה 20רח' דרייפוס 
  10-5552050   181-0200501 

yossiu@haifaport.co.il 
 
 
 

 19179, חיפה 17954הלשכה: ת.ד. 
 היכל הבונים החופשים

 , 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:

מנצח על מנצח על 
  הטקסים:הטקסים:

   יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ. 

נושא ספרי נושא ספרי 
  הקודש:הקודש:

   צבי רמוןצבי רמון  האח המ. האח המ. 

   רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  האח המ.האח המ.  מדריך ראשון:מדריך ראשון:

   ארנון מוניןארנון מונין  האח האח   שני:שני:  מדריךמדריך

   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:

  האח הנ. האח הנ.   אדריכלים:אדריכלים:
 האחהאח

  שמואל גבאישמואל גבאי
  גיא גלבויזגיא גלבויז

       

 

 



 אחוה      שויון         חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 90.90.4090    "אעב' בחשוון   תש,חיפה
 
 

 669 מס'רגילה אסיפה 
 
 

   91לשכת "מנורה" מס'  בפקודת נשיא
הנך מוזמן להשתתף  ,האח הנכבד רני כ"ץ

 אסיפה רגילה של לשכתנו.ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 4090 נובמברב 5 ,"אעל' בחשוון תש
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,
 חיפה,  991שד' הנשיא 

 בדיוק. 10:91בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 91.00בשעה 

 
 

 נא לדייק
 
 
  

 נאמנהבברכת אחים 
 עזי דגן

 הלשכהמזכיר 
 :חובהתלבושת   

פרפר שחור, או   חליפה כהה, חולצה לבנה ,
 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 
 
 

 מזמור הפתיחה
 פתיחת הלשכה. (9

 את הזמנת הערב.קרי (4

 001מאסיפתנו  פרוטוקולהצבעה על ה (1
 ואישורו. 

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

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל (7

אילן העלאה לדרגה השלישית את האחים  (6
וגיל  5.21.12, שקודש בתאריך פייגנבאום

והועברו  5.2.21בתאריך  אשר קודש אורן
 .0.8.21השניה בתאריך לדרגה 

 העניינים העומדים על הפרק.  (5

 .הצדקהקופת  (8

 הלשכה. נעילת (1

 מזמור נעילה.שרשרת האחווה. (90

 

 בקפה הבנקשולחן לבן   
 . שבת אחים גם יחד     

 
 

  

 
 

 

 

 פינת המזכיר:     

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   .2

אחיות, מתבקשים להירשם בספר 

 .הנוכחות

ח ם בתאריך כ"העבודה הבאה תתקיי .0

 .8.20.0121תשע"א   בכסלו

תתקיים ביום  ועדת נשיאים .5

 .20.22.0121 כסלו' בראשון, ז

 מיקום הועדה יקבע בהמשך.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .ךא הבא הזמנה זו עמנ

 

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

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

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


