
  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 ז"ל, האח המ.מ. בני צפריר, האח הבר ז"ל, האח המ.מ. בני צפריר, האח 

המ.מ. מיקי לובנהיים, האח המ. מ. ניסים המ.מ. מיקי לובנהיים, האח המ. מ. ניסים 

שקלים האח המ.ב. סמי רפאלי, האח המ. ב. שקלים האח המ.ב. סמי רפאלי, האח המ. ב. 

  יצחק זינו והאח המ.מ. אלי מזרחייצחק זינו והאח המ.מ. אלי מזרחי

 

  אחי כבוד בלשכת מנורהאחי כבוד בלשכת מנורה
  

  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

  ועדות הלשכהועדות הלשכה
  

  ועדת התרבות והרעות: ועדת התרבות והרעות: 
 יו"ר –האח עזי דגן 

 חברים: האחים אילן פייגנבאום, 
 פבל קלימנקו וגיל אורן

 
  ועדת הצדקה: ועדת הצדקה: 

  יו"ריו"ר  ––האח המ. מ. מאור מנחם האח המ. מ. מאור מנחם 
חברים: האח המכ. יוסף ברמק והאחים 

 מיכה שקלים, ישראל רייזמן 
 וארנון מונין 

 
 ועדת החקירה: ועדת החקירה: 

 על פי החוקה של הלשכה הגדולה
 

  הביקורת: הביקורת: ועדת ועדת 
  יו"ריו"ר  ––האח המ. רוברטו די קפואה האח המ. רוברטו די קפואה 

 חברים: האח הנ. אבי לוי
 .והאח יוסף אושאדי

 

 

  2100/2102 לשנת רהנושאי המש
 

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 

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

 1411בספטמבר  11
 

 א: האח הנ. ליאב מנחםהנשי
 , חיפה85רח' שמשון 

 077-1385121  083-6622260 
liav.menachem@gmail.com 

 
 המזכיר: האח הנ. איתן ישראלי

 קרית מוצקין 6585קדיש לוז 
  01-5785607   083-2446377 

eitan.is@gmail.com 
 

 הגזבר: האח שגיא מטס
 חיפה 13סטפן וייז 

  01-5224411   087-5138821 
smatas@gmail.com 

 
 21181, חיפה 18173הלשכה: ת.ד. 

 היכל הבונים החופשים
 , חיפה114שדרות 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:

 ניסים שקליםניסים שקלים  האח המ. מ.האח המ. מ.  מכהן:מכהן:

 יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ.   מנצח על הטקסיםמנצח על הטקסים

 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:

 רוברטו די קפואהרוברטו די קפואה  האח המ.מ.האח המ.מ.  שוער:שוער:

 פאבל קלימנקופאבל קלימנקו  האח האח   מנגן:מנגן:

 מיכה שקלים האחהאח אדריכל: 

   

 



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

 1180483013                 תשע"ב   לולאב דכ", חיפה
 
 
 

 653 מס'רגילה אסיפה 
 
 
 

   14לשכת "מנורה" מס'  בפקודת נשיא
הנך מוזמן  ,האח הנכבד ליאב מנחם

 אסיפה רגילה של לשכתנו.להשתתף ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 3013 בראוקטוב 31 ,גתשע" חשוןב ה'
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  114שד' הנשיא 

 בדיוק. 20:14בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 14.00בשעה 

 
 

 נא לדייק
 
  

 נאמנהבברכת אחים 
 איתן ישראלי

 הלשכהמזכיר 
 

 :חובהתלבושת 
רפר שחור, או פ  חליפה כהה, חולצה לבנה ,

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 סדר היום
 
 

 מזמור הפתיחה

 פתיחת הלשכה. 9

 קריאת הזמנת הערב. 2

 ואישורו.  681קריאת הפרוטוקול מאסיפתנו  3

נושאי המשרה של  משלחת קבלת פני 4

 .למדינת ישראל הלשכה הגדולה

 העברת הלשכה מן העבודה למנוחה 5

 פרח.קיום טקס יום הרעיה וחג ה 6

 משמחים. םלאירועיולרעיות אחים ברכות ל 7

 דבר הנשיא 8

 החזרת הלשכה מן המנוחה לעבודה. 1

 העניינים העומדים על הפרק.  91

 .הצדקהקופת  99

 הלשכה. נעילת 92

 מזמור נעילה. שרשרת האחווה.
 
 

  חגיגי עם הרעיותשולחן לבן 

  כולל הרצאה וסרט 

 בסינמה קפה עממי, 
 ., נו"ש, חיפה99 ברחוב הגליל

 לזוג.₪  051ות על
 

 
 

 

 פינת המזכיר:

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

 .הנוכחות

האחים מתבקשים להביא המחאות  .2
בסך  3013לתשלום מיסי הלשכה לשנת 

30100   .₪ 

האחים שעדיין לא שילמו, מתבקשים  .3
לתשלום חלקנו ₪  300להביא עמם 

 בשיפוץ ההיכל.

 ט"יתתקיים בתאריך העבודה הבאה  .4
 .0181183013  גתשע" חשוןב

ועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום  .5
קפה ב 0020:שעה ב 201211/21/ שני

 .הבנק
 

 

 

 

 

 
 

 .ךא הבא הזמנה זו עמנ

 

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

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

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


