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  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 67 מס'לשכת "כרמים" 

 מזרח כרמיאל
 

 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים
 א"נה'תש תמוזב ט"ונתקדשה ביום 
 9119 יוניב 76

 
 הנשיא: האח הנ. צבי רוטמן

 , כרמיאל22מצפה נוף 
10-1578705  150-0888729 

rzvisan@gmail.com 
 

 המזכיר: האח שר שלום כהן 
 92911, ראש פינה 15ת.ד. 

  150-5522858 
sar1951@bezeqint.net 

 
 הגזבר: האח הנ. מנחם זילברקלנג

 29229, כרמיאל, 78כרכום 
  10-1172071   151-8229105 

mzilber@012.net.il 
 

 19279, חיפה 27967ת.ד.  הלשכה:
 היכל הבונים החופשים

 , גבעת רם, כרמיאל97שביל הזורעים 
 

 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 
 של הבונים החופשים, הקדמונים והמקובלים

 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד
 9122בספטמבר  99

 
 הנשיא: האח הנ. ליאב מנחם

 , חיפה57שמשון רח' 
 10-1510575  152-2277721 

Liav.menachem@gmail.com 
 

 המזכיר: האח עזי דגן 
 חיפה 5/99רח' סטפן וייס 

  188-7771227   151-2097997 
azi@ovrs-comr.co.il 

 
 הגזבר: האח שגיא מטס

 חיפה 12 סיסטפן וירח' 
  10-7771100   158-7925579 

smatas@013.net.il 
 

 19279, חיפה 27967: ת.ד. הלשכה
 היכל הבונים החופשים

 , חיפה991שדרות הנשיא 

 ליאב מנחםליאב מנחם  האח הנ. האח הנ.   נשיא הלשכה:נשיא הלשכה:
 רני כ"ץרני כ"ץ  האח הנ. האח הנ.   נשיא שקדם:נשיא שקדם:
 צבי רימוןצבי רימון  האח המ.האח המ.  משנה לנשיאמשנה לנשיא

 יעקב גולנדסקייעקב גולנדסקי  האח הנ.האח הנ.  סגן נשיא:סגן נשיא:
 איתן ישראליאיתן ישראלי  האח הנ.האח הנ.  מפקח ראשון:מפקח ראשון:

 אבי לויאבי לוי  אח הנ.אח הנ.הה  מפקח שני:מפקח שני:
 עזי דגןעזי דגן  האחהאח  מזכיר:מזכיר:

 שגיא מטסשגיא מטס  האח האח   גזבר:גזבר:
 ארנון מוניןארנון מונין  האח האח   גבאי צדקה:גבאי צדקה:

 ניסים שקליםניסים שקלים  האח המ. מ.האח המ. מ.  מכהן:מכהן:
 יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ.   מנצח על הטקסים:מנצח על הטקסים:
 שמואל גבאישמואל גבאי  האח הנ. האח הנ.   נושא ספרי הקודש:נושא ספרי הקודש:

 אילן פייגנבאוםאילן פייגנבאום  האח האח   מדריך ראשון:מדריך ראשון:
 גיל אורןגיל אורן  האח האח   מדריך שני:מדריך שני:

 לוי סודונובלוי סודונוב  האחהאח  שומר:שומר:
 רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  האח המ.מ.האח המ.מ.  שוער:שוער:
 פאבל קלימנקופאבל קלימנקו  האח האח   מנגן:מנגן:

 מיכה שקלים האחהאח אדריכל: 
 אבי חמו אבי חמו   האחיםהאחים  מארחים :                                                   מארחים :                                                   

   

 97/219221 לשנת 82כת כרמים לש רהנושאי המש

 צבי רוטמן  האח הנ. האח הנ.  הנשיא                 
 פיני ברז"ל  האח הנ. האח הנ.  נשיא שקדם

 קרלוס קוזקוב  האח הנ.האח הנ. מפקח ראשון
 אלי מינוף   האחהאח מפקח שני

 שמשון בן צבי  האח המ. מ.האח המ. מ. מכהן
 שר שלום כהן  האחהאח מזכיר
 חם זילברקלנגמנ  האח הנ.האח הנ. גזבר

 טוני רהואן  האח המ.האח המ. מנצח על הטקס
 דורון קרן  האח האח  מדריך ראשון

 משה שמח  האח האח  מדריך שני
   האח האח  שומר
 שייקה זילברקלנג  האח הנ. האח הנ.  שוער

 

mailto:sar1951@bezeqint.net
mailto:sar1951@bezeqint.net


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

 01/09/7097              תשע"ב    טבתב י"ד, חיפה
 

 אסיפה משותפת
 767 מס'  - 91לשכת מנורה מס' 
 122 מס'  - 67לשכת כרמים מס' 

 
 
 

 יםהנכבד יםת האחולשכה יבפקודת נשיא

 וצבי רוטמן ,ליאב מנחם
של  משותפתאסיפה הנך מוזמן להשתתף ב
 תנו.ולשכ

  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  
 7097ר אפברוב 7 ט תשע"ב,שבב י"ב

 בהיכל הבונים החופשים, 
 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  991שד' הנשיא 
 בדיוק. 10:91בשעה 

 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 
 91.00בשעה 

 
 נא לדייק

 
  

 נאמנהבברכת אחים 
 שר שלום כהן       עזי דגן

 ותלשכה ימזכיר
   

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

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 

 סדר היום
 

 מזמור הפתיחה
האח  91ע"י נשיא לשכת מנורה  פתיחת הלשכה (9

 .ליאב מנחםהנ. 
 קריאת הזמנת הערב. (7
מס'  לשכת מנורה קריאת הפרוטוקול מאסיפת (1

 ואישורו.  762

נושאי המשרה של הלשכה  משלחת קבלת פני (2
 .למדינת ישראל הגדולה

 משמחים. םלאירועיים אחברכות ל (7

 .7097מינוי מספר נושאי משרה לשנת  (7

הצבעה וצירוף האח חיים שקולניק מלשכת  (6
, נשוי,  תושב קרית ים, עובד 77", בן 75"עלומים 

בתע"ש. הוצע על ידי האח לוי סודונוב ונתמך על 
 ידי האח עזי דגן.

,  9+ , נשוי77על החילוני נולדי גרינברג, בן הצבעה  (5
. הוצע על ידי חברת החשמלעובד , חיפהתושב 
נתמך על ידי האח  הנכבד ליאב מנחם,האח 

המכובד מאוד מאור מנחם ואושר ע"י המזכיר 
 .הגדול

אה של האח הנ. איתן ישראלי בנושא השולחן הרצ (1
 .הלבן בלשכות באזור לונדון

הענקת עדי לשכת מנורה לנשיא לשכת כרמים  (90
 ., האח הנ. צבי רוטמן67מס' 

, 67לנשיא לשכת כרמים מס'  העברת המקבת (99
 .האח הנ. צבי רוטמן

לשכת כרמים מס'  קריאת הפרוטוקול מאסיפת (97
 ואישורו.  121

 דבר הנשיא. (91

 העניינים העומדים על הפרק.  (92

 .הצדקהקופת  (97
 הלשכה. נעילת (97

 מזמור נעילה.שרשרת האחווה. (96
 

 נעילהמזמור ה
 

  ולחן לבן בעזרת ההיכלש
 ש"ח 05 –עלות לאחים מבקרים 

 
 

 

 

 פינת המזכיר:     

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   .9

אחיות, מתבקשים להירשם בספר 

 .הנוכחות

₪  700האחים מתבקשים להביא עמם  .7

 לתשלום חלקנו בשיפוץ ההיכל.

 'העבודה הבאה תתקיים בתאריך י .7

 .0.7.2192תשע"ב   אדרב

ועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום  .2

 .נקקפה הבב 9110, שעה 97.7.7097ראשון, 
 

 

 

 

 

 

 

 .ךא הבא הזמנה זו עמנ

 

 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.


