
 91שכת מנורה ל רהנושאי המש

 

 אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 
 

 43לשכת קדימה מס' 
 חדרה

 
 

 של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים
 ג"יה'תש כסלוב אנתקדשה ביום כ"

 1952דצמבר   09
 

 אמירם פורתהנשיא: האח הנ. 
 בת חפר, 18 אלהרח' 

 90-8782878 054-8028171 
amirampster@gmail.com 

 
 
 

  מזכיר:ה
 
 

 

 ארתור נוי המ. הגזבר: האח
 פרדס חנה 80 ההדרים

  98-8077298   958-5777880 
 
 
 

 היכל הבונים החופשים הלשכה: 
 91חדרה, שד' רוטשילד 

 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 

 קדמונים ומקובלים של בונים חופשים,
 נתקדשה ביום כ"ג באלול ה'תש"ד

 1088בספטמבר  11
 

 הנשיא: האח הנ. ליאב מנחם
 , חיפה58רח' שמשון 

 98-0598585  952-8800089 
liav.menachem@gmail.com 

 
 הנ. איתן ישראליהמזכיר: האח 

 קרית מוצקין 8888קדיש לוז 
  98-8758897   952-0008277 

eitan.is@gmail.com 
 
 שגיא מטסהגזבר: האח 
 חיפה 12 סטפן וייז

  98-8000088   957-8125501 
smatas@gmail.com 

 
 01851, חיפה 85172הלשכה: ת.ד. 

 היכל הבונים החופשים
 , חיפה110שדרות הנשיא 

http://www.mastermason.com/GLIsrael/L19Menora 

 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:
 עזי דגן  האחהאח  מפקח ראשון:מפקח ראשון:

 אילן פייגנבאוםאילן פייגנבאום  האח האח   מפקח שני:מפקח שני:
 איתן ישראליאיתן ישראלי  האח הנ.האח הנ.  מזכיר:מזכיר:

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

המ. המ. האח האח   מכהן:מכהן:
  מ.מ.

 ניסים שקליםניסים שקלים
האח האח   מנצח על הטקסיםמנצח על הטקסים

  המ.מ. המ.מ. 
 יוסף לביאיוסף לביא

 שמואל גבאישמואל גבאי  האח הנ. האח הנ.   נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש
 אבי לויאבי לוי  האח הנ.האח הנ.  מדריך ראשון:מדריך ראשון:

 גיל אורןגיל אורן  האח האח   מדריך שני:מדריך שני:
 לוי סודונובלוי סודונוב  האחהאח  שומר:שומר:
האח האח   שוער:שוער:

  המ.מ.המ.מ.
רוברטו די רוברטו די 

 וופאבל קלימנקפאבל קלימנק  האח האח   מנגן:מנגן: קפואהקפואה
 מיכה שקלים האחהאח אדריכל: 

 
  43שכת קדימה ל רהנושאי המש

  אמירם פורתאמירם פורת  האח הנ.האח הנ.  נשיאנשיא
  זוהר ברונשטרזוהר ברונשטר  האח הנ.האח הנ.  נשיא שקדםנשיא שקדם

  בנימין ממקהבנימין ממקה  האחהאח  מפקח ראשוןמפקח ראשון
  מנדל ברונשטרמנדל ברונשטר  האח המ.מהאח המ.מ  מפקח שנימפקח שני

מזכיר וממונה על מזכיר וממונה על 
  הביטוחהביטוח

    האחהאח
גזבר וגבאי גזבר וגבאי 

  הצדקההצדקה
  ארתור נויארתור נוי  האח המ.האח המ.

  יוסף ארזונייוסף ארזוני  האח המ.האח המ.  מכהןמכהן
  משה לוימשה לוי  האח הנ.האח הנ.  מנצח על הטקסיםמנצח על הטקסים

  אריה שכטראריה שכטר  האחהאח  מדריך ראשוןמדריך ראשון
    האחהאח  מדריך שנימדריך שני

  אמנון אהרונובאמנון אהרונוב  האחהאח  שומרשומר
  דוד בן דודדוד בן דוד  האח המ.מהאח המ.מ  שוערשוער

  
 

mailto:amirampster@gmail.com
mailto:amirampster@gmail.com


 אחוה         שויון               חופש
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 1189882912              תשע"ב  סיוןב כ"א, חיפה

 
 
 

 משותפתאסיפה 
 889 מס' 19לשכת מנורה 

 577מס'  34לשכת קדימה 
 

  10ת "מנורה" מס' ולשכה יבפקודת נשיא
  יםהנכבד יםהאח, 34וקדימה מס' 

 ואמירם פורת ליאב מנחם
של אסיפה רגילה הנך מוזמן להשתתף ב

 לשכתנו.
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 2912 יוליב 1 תשע"ב, תמוזב י"א
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  110שד' הנשיא 

 בדיוק. 09:10בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 10.99בשעה 

 
 נא לדייק

  
 נאמנהבברכת אחים 

 איתן ישראלי
 הלשכהמזכיר 

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

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 סדר היום
 
 

 מזמור הפתיחה

 .ע"י נשיא לשכת מנורה פתיחת הלשכה 9

 קריאת הזמנת הערב. 2

 ואישורו.  911קריאת הפרוטוקול מאסיפתנו  4

נושאי המשרה של  משלחת קבלת פני 3
 .למדינת ישראל הלשכה הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ל ברכות 5

 הצבעה על חודש אוגוסט כחודש פגרה 9

 הסבר הלוח בדרגה הראשונה 1

הרצאה של האח הנכבד רני כ"ץ בנושא  8
 ב"."בארה הול פרינס מסדר"

 דבר הנשיא. 1

לנשיא לשכת  91 הענקת עדי לשכת מנורה 91
 פורת םהאח הנכבד אמיר 43קדימה 

  43העברת המקבת לנשיא לשכת קדימה  99

 טוקול העבודה הקודמת.אישור פרו 92

לנשיא לשכת  43הענקת עדי לשכת קדימה  94
 האח הנכבד ליאב מנחם. 91מנורה 

 דבר הנשיא 93

 העניינים העומדים על הפרק.  95

 .הצדקהקופת  99

 הלשכה. נעילת 91

 מזמור נעילה. שרשרת האחווה.
 

 ולחן לבן בעזרת ההיכלש
 .שבת אחים גם יחד

 

 05₪ שאינם מלשכת מנורהעלות לאחים 

 
 

 

 המזכיר: פינת

אחי הלשכה ואחים המבקרים מלשכות   .9
אחיות, מתבקשים להירשם בספר 

 .הנוכחות

האחים מתבקשים להביא המחאות  .2
בסך  2912לתשלום מיסי הלשכה לשנת 

20199   .₪ 

האחים שעדיין לא שילמו, מתבקשים  .4
לתשלום חלקנו ₪  299להביא עמם 

 בשיפוץ ההיכל.

ט"ו העבודה הבאה תתקיים בתאריך  .3
 .9289082912תשע"ב   אלולב

ועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום  .5
 .בקפה הבנק 08/07/2012ראשון 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .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   הוכיח לביקורת חמורה אלא אם
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


