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 /65 מס'רגילה אסיפה 
 
 

 הנשיא הנכבד, האח ליאב מנחםבפקודת 
 ולבקשת נשיאי הלשכות

ולשכת ההדרכה גזית  96אליהו הנביא מס' 
 /1מס' 

 כובד מאודוהאח המ מרקו כהןהנכבד האח    
 רון צאליםי

אסיפה רגילה של הנך מוזמן להשתתף ב
 לשכתנו.

בה תארח לשכת מנורה את לשכות אליהו 
 /1 גזיתלשכת ההדרכה ו 96הנביא 

  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 4/99בספטמבר  4 ,ה' באלול תשע"א
 בהיכל הבונים החופשים, 

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

 בדיוק. 91:/1 בשעה
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 //.91בשעה 

 
 נא לדייק

 
 נאמנהבברכת אחים  

 עזי דגן
 הלשכהמזכיר 

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

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 
 
 

 
 

 מזמור הפתיחה
על ידי נשיא לשכת  פתיחת הלשכה (9

 "גזית".

 –של האח המכ. ב. שוקי שמיר  הרצאתו (4
 אלגוריית שלושת החדרים".

 העברת המקבת לנשיא לשכת "מנורה". (1

 קריאת הזמנת הערב. (1

 661מאסיפתנו קריאת פרוטוקול  (7
 ואישורו. 

נושאי המשרה של  משלחת קבלת פני (6
 .למדינת ישראל הלשכה הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל (5

 דבר הנשיא. (8

 הפרק.  העניינים העומדים על (1

 .הצדקהקופת  (/9

 הלשכה. נעילת (99

 מזמור נעילה.שרשרת האחווה. (94

 

 

 עזרת ההיכלבשולחן לבן 
 .שבת אחים גם יחד

 
 ש"ח 05 –עלות לאחים מבקרים 

 
 

 

 

 פינת המזכיר:     

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   .0

 .אחיות, מתבקשים להירשם בספר הנוכחות

האחים מבקשים להסדיר את תשלום  .2

 ל הגזבר.מיסיהם מו

 'דהעבודה הבאה תתקיים בתאריך  .3

 .2.01.2100  בתשע" תשריב

ועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום  .1

בקפה  ///4, שעה 1.4/99/.91 ,שלישי

 .הבנק
 

 

 

 

 

 

 

 .ךא הבא הזמנה זו עמנ

 

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

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

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


