
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  אחווהאחווה  וויון וויון שש  חופש חופש 

 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 
של הבונים החופשים, הקדמונים 

 והמקובלים
 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד

 9111טמבר בספ 99
 

 הנשיא: האח הנ. רני כ"ץ
 , חיפה92רח' ראול ולנברג 

 40-5988548  480-0598854 
Rani1949@walla.co.il 

 
 המזכיר: האח עזי דגן

 חיפה 8155רח' סטפן וייס 
  400-5552095   484-0055555 

azi@ovrs-comr.co.il 
 

 הגזבר: האח יוסף אושאדי
 חיפה 50רח' דרייפוס 

  40-5555050   484-0200504 
yossiu@haifaport.co.il 

 
 

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

 , חיפה991שדרות הנשיא 

  4199/4194 לשנת רהנושאי המש
 

 ליאב מנחם  הנ. האח  נשיא

 רני כ"ץ הנ. האח נשיא שקדם

 צבי רימון האח המ. משנה לנשיא

 יעקב גולדנסקי הנ. האח סגן נשיא

 אלחנן גרינברג  האח מפקח ראשון

 אבי לוי הנ.האח  מפקח שני

 ארנון מונין האח באי צדקהג

 עזי דגן האח  מזכיר

 יוסי ברמק המ. האח ביטוח.גזבר וא

 ניסים שקלים  המ. האח מכהן

 שמואל גבאי  הנ. האח נושא התנ"ך

 יוסף לביא  המ. מ. האח יםכסהטמנצח 

 אילן פייגנבאום האח מדריך ראשון

 גיל אורן האח מדריך שני

 מיכה שקלים האח אדריכל

 פבל קלימנקו האח מנגן

 גלעד לנדאו  האח שומר

 רוברטו די קפואה  מ.המ. האח שוער

 אבי חמו  האח מארח
 יוסי אושאדי האח מארח

  
  נשיאי כבוד בלשכת מנורהנשיאי כבוד בלשכת מנורה

  

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

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

  מיקי לובנהיים, והאח המ. ניסים שקליםמיקי לובנהיים, והאח המ. ניסים שקלים

  סמי רפאלי והאח המ. ב. יצחק זינוסמי רפאלי והאח המ. ב. יצחק זינו  האח המ.ב.האח המ.ב.
 

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

 

 נשיאים לשעבר של לשכת מנורה
 1944-1945 נח טלמור ז"ל האח המ.מ.

 6491 אברהם ברגר ז"ל האח הנ.

 6491 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 6491 אברהם פלפל ז"ל האח הנ.

 6494-6496 שמואל בן צבי ז"ל האח המ.מ.

 6491-6491 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 6499 גדליהו יוסימוב ז"ל האח הנ.

 6499 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 6491 יצחק פולינובסקי ז"ל האח הנ.

 6491 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 6491 אריה בן ציון ז"ל האח הנ.

 6494-6411 ירוחם קרלינסקי ז"ל האח הנ.

 6416-6411 צבי רופא ז"ל האח הנ.

 6411-6419 שמעון סולונץ ז"ל האח המ.מ.

 6419 יוסף צוקרמן ז"ל האח הנ.

 6411 מאיר רובינשטיין ז"ל האח הנ.

 6411 ידידיה לוין ז"ל האח הנ.

 6411-6414 גבריאל קדוש האח המ.מ.

 6411 מרדכי שוחט ז"ל האח המ.

 6416 אפרים כהן האח הנ.

 6411 מאיר בונה האח המ.

 6411 ובן שועלי ז"לרא האח הנ.

 6419 אפרים רחין האח הנ.

 6419 אריה כץ ז"ל האח המ.

 6411 אלכסנדר גזית ז"ל האח הנ.

 6411 מאיר בונה האח המ.

 6411 ציון אוזן האח הנ.

 6414 אדמון עוזר האח המ.מ.

 6411 אורי כץ האח המ.מ.

 6416 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 6411 שמואל עצמון האח המ.מ.

 6411 מאור מנחם האח המ.

 6419 ציון אוזן האח הנ.

 6419-6411 צבי רימון האח המ.

 6411 יעקב ישי האח הנ.

 6411 דוד נוסבאום ז"ל האח הנ.

 6414 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 6441 אדמון עוזר האח המ.מ.

 6446 יצחק אביגדור האח הנ.

 6441 אברהם לוי האח הנ.

 6441 קידר ז"ל משה האח הנ.

 6449-6449 יוסף לביא האח המ.מ.

 6441 דוד נשר האח הנ.

 6441 מיכאל אבו צור האח הנ.

 6441 יחזקאל הוד האח הנ.

 6444 אדמון עוזר האח המ.מ.

 1111 מיכאל אבן צור האח הנ.

 1116-1111 יוסף ברמק .מהאח ה

 1111 ראובן גודר האח הנ.

 1119 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 1119-1111 קפואה-גבי די האח הנ.

 1111 נסים אושאדי האח הנ.

 1111-1111 מאור מנחם האח המ.

 1114-1161 רני כ"ץ האח הנ.

   

 



 

 

 הואחו      יון     ושו    חופש    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 94.94.4191         תשע"א   בטבת ' ה ,חיפה
 
 

 661ה מספר  אסיפ
 קידושי נשיא

 

 
   91לשכת "מנורה" מס'  בפקודת נשיא

הנך מוזמן להשתתף  ,האח הנכבד רני כ"ץ
 קידושי הנשיא תאסיפב

 האח ליאב מנחם

 ע"י הנשיא המקדש

 מנחם המ. מאור האח

 ,ראשוןאשר תתקיים ביום 
 4199 ינוארב 4 תשע"א, כ"ו בטבת

 שים,בהיכל הבונים החופ
 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה, 991שד' הנשיא 
 בדיוק. 11:59בשעה 

 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל
 95.11בשעה 

 

 נא לדייק
 
 

 נאמנהבברכת אחים 
 עזי דגן

 הלשכהמזכיר 
 
 :חובהתלבושת 

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

 כנית הטכסות
 

 הנשיא המקדש מכריז על משרות הלשכה כפנויות. .1
 מינוי הנשיאים המקדשים למשרותיהם. .2

 קטע נגינה
 הצגת הנשיא הנבחר. .3
הנשיא הנבחר מביע את הסכמתו לחובות קדומים  .4

 וחובות משרתו.
 אמונים. מתחייבהנשיא הנבחר  .5

 קטע נגינה
 יה.ישנההעברת הלשכה לדרגה  .6
 העלאת הלשכה לדרגה שלישית. .7
 קידושין של הנשיא הנבחר. .8
 חבר הנשיאים המקדשים כילה את עבודתו. .9

הנשיא המקודש בפעם הראשונה מן על  ההכרז .11
 המזרח.

 י י עבודה של רב בונה חפשי על ידהגשת כל .11
 מ. מ. רוברטו די קפואה.האח ה

 יה.יהורדת הלשכה לדרגה שנ .12
 יה מן המערב.יהנשיא המקודש בפעם השנ ה עלהכרז .13
 הגשת כלי עבודה של חבר בונה חפשי על ידי האח .14

 אבי לוי.נכבד ה

 חזרת הלשכה לדרגה ראשונה.ה .15
הנשיא המקודש בפעם השלישית מן  ה עלהכרז .16

 .הדרום
 הגשת כלי עבודה של תלמיד בונה חפשי על ידי האח .17

 איתן ישראלי. נכבדה
ספר הקדוש ומגילת הייסוד שעל פיהן עובדת הצגת ה .18

ספר החוקה של הלשכה הגדולה הגשת הלשכה, ו
 , לנשיא המקודש. 19 'מס מנורהוהתקנון של לשכת 

 .הלשכה לשמינוי נושאי המשרה  .19
 ת ישראל,הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה למדינ .21

נותן לקח לנשיא  שוקי שמיר כובד ביותרהאח המ
 המקודש.

 .רהבם וחיר מכובד מאודהאח הלקח למפקחים מפי  .21
 .המ. מ. דוד קסטללקח לאחים מפי האח  .22

מגיש  מאור מנחם בדוכמהנשיא המקדש, האח ה .23
 לנשיא את סמל הכח והשלטון.

 
בונה לא -בונה או חבר-מימי קדם שום רב

לשכתו בייחוד אחרי היה רשאי להיעדר מ
שהוזמן לבוא, בלי להיות צפוי לביקורת 
חמורה אלא אם הוכיח  לנשיא הנכבד 

 סיבה מספקת להיעדרו.
 

 סדר היום
~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 מזמור פתיחה

 הלשכה. פתיחת .1

 פני משלחת הלשכה הגדולה. קבלת .2

 פני הנשיא הגדול של הלשכה הגדולה קבלת  .3

שוקי למדינת ישראל האח המכובד ביותר 

 .שמיר

 הזמנת הערב. קריאת  .4

 מספר שנתיתהפרוטוקול מהאסיפה ה קריאת .5

 .קטע הבחירות –1521222111 מיום 662

 .אחים מבקריםברכות לנשיאים מכהנים ו .6

  .מחיםלאירועים מש םאחיברכות ל .7

 דבר הנשיא. .8

   האח הלשכה  לשהנשיא הנבחר  קידושי .9

בד מכוע"י הנשיא המקדש האח ה ליאב מנחם

 .םמאור מנח

 .ע"י הנשיא המקודשנושאי המשרה  מינוי .11

 דבר הנשיא המקודש. .11

קופת צדקה, המוקדשת כולה לקופת הצדקה  .12

 הגדולה.של הלשכה 
 הלשכה.נעילת  .13
 

 מזמור נעילה
 

 שולחן לבן חגיגי עם הרעיות 
 , חיפה.קניון קסטרא, במסעדת בשרל'ה

 מנהל₪  111עלות ההשתתפות 
 

 לאישור השתתפות בשולחן הלבן
 

 .171-1191145 –מקדש, האח המכ. מאור מנחם  נשיא
                                                                11-4117791 

 . 171-6194991 –מזכיר הלשכה, האח עזי דגן 

 

 ומים:חובות קד
בונה לא היה רשאי -בונה או חבר-מימי קדם שום רב

להיעדר מלשכתו בייחוד אחרי שהוזמן לבוא, בלי 
חמורה אלא אם הוכיח  לנשיא  להיות צפוי לביקורת

 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.

 


