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 91מס' אליהו הנביא לשכת 
 חיפה

 
 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים

 תרצ"ו בכסלו יבנתקדשה ביום 
 0119919161 

 
 הנשיא: האח הנ1 מרקו כהן

 , חיפה83רח' יואב 
     04-8523401050-5557505 

Marco86@netvision.net.il 

 
 ר: האח הנ1 ניסים וייסברגהמזכי

 , חיפה5רח' רות
054-4302745   077-8330946    

gilaster@gmail.com 
 

 הגזבר: האח אליאס מוסלח
 , חיפה 0/111/רח' אלנבי 

      00-3088/30   050-05735// 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 91 מס'לשכת מנורה 
 מזרח חיפה

 
 מונים והמקובליםשל הבונים החופשים, הקד

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

 
 רני כ"ץ1 נהנשיא: האח ה

 , חיפה12ראול ולנברג רח' 
 00-3155805  050-5315580 

Rani1949@walla.co.il 
 

 המזכיר: האח עזי דגן 
 חיפה //51סטפן וייס רח' 

  077-3882513   050-50/3//8 
yossiu@haifaport.co.il 

 
 הגזבר: האח יוסף אושאדי

 חיפה 5/דרייפוס רח' 
  00-388/585   050-7257300 

yossiu@haifaport.co.il 
 
 
 

 69179, חיפה 17950הלשכה: ת1ד1 
 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:
  יכאל שקליםיכאל שקליםממ  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:
  וסף לביאוסף לביאיי  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  האח המ.האח המ.  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:

  
 שמואל גבאי  האח הנ.                        אדריכלים:אדריכלים:

 האח             גיא גלבויז                                                            
  אבי חמואבי חמו    מארח   מארח   

נושאי משרה לשכת 
-ל 91ליהו הנביא א

0191/99 
  

 מרקו  כהן אח נ. נשיא הלשכה:  

 אברהם  מונסון אח מ. נשיא שקדם :  

 רמי  הבר אח מ.מ. שיא:  משנה לנ

 גיא  יוגב אח מ. מפקח ראשון: 

 יוסף  בסיס אח נ. מפקח שני:     

 ;עובד  מתוקי אח מ.מ. מכהן:             

 נסים  ויסברג אח מ. מזכיר:            

 אליאס  מוסלח אח מ. גזבר:              

 אליאס  תלחמי אח מנצח על הטקס: 

 ויסאם  רמדאן אח מדריך ראשון: 

 סעיד  ספדי אח מ.מ. מדריך שני: 

   

   



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

 01/91/0191                     "אעשת  חשווןב חי"
 
 

 אסיפת אבל משותפת 
 91מנורה לשכת  –  558 מס'

 91אליהו הנביא לשכת  –     מס'
 
 

נכבדים ה יםהאחות,  לשכה יבפקודת נשיא
 ומרקו כהן  ,רניכ"ץ

אבל  של  אסיפתהנך מוזמן להשתתף ב
 לשכתנו לזכרו של האח המכ1 מ1 

 ניסים חבר ז"ל1
  ,חמישיאשר תתקיים ביום  

 0191בדצמבר  1 ,ע"אתשב' בכסלו 
 בהיכל הבונים החופשים, 

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

 בדיוק1 61:91בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 91111בשעה 

 
 נא לדייק

 
 
 נאמנהבברכת אחים                
 עזי דגן           ניסים וייסברג         

 ותלשכה ימזכיר                       
 :חובהתלבושת   
פרפר שחור, או   ה ,חליפה כהה, חולצה לבנ  

 1ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

  
 
 
 

 מזמור הפתיחה
על ידי נשיא לשכת אליהו  פתיחת הלשכה (/

 הנביא.

 מאסיפה פרוטוקולה הקראה והצבעה על  (1
 , ואישורו .==מס' 

נושאי המשרה של הלשכה  משלחת קבלת פני (8
 .למדינת ישראל הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל (0

 קבלת פני המשפחה ואורחים. (5

 קריאת הזמנת הערב. (5

העברת המקבת  לאח המכ. מאור מנחם  (7
 לניהול הטכס.

 קיום טכס אסיפת האבל. (3

 שמיעת דברי הספד מפי האח == . (2

 קבלת תנחומים מנציגי הלשכות. (0/

 דבר המכהן. (//

 ליווי המשפחות והאורחים אל מחוץ להיכל. (1/

 .הצדקהקופת  (8/

 הלשכה. נעילת (0/

 רת האחווה.מזמור נעילה.שרש (5/

   
 
 

 

 
 

   

 פינת המזכיר:   

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   ./

אחיות, מתבקשים להירשם בספר 

 .הנוכחות

 וכ"העבודה הבאה תתקיים בתאריך  .1

 .//11/110  "אעטבת תשב

 ועדה המתמדת תקבע בעבודה הבאה. .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 א הבא הזמנה זו עמך.נ                  

 

 

 

  

 

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

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

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


