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 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

של הבונים החופשים, הקדמונים 
 והמקובלים

 באלול ה'תש"ד נתקדשה ביום כ"ג
  9111בספטמבר  99

 הזמנה
 עזי דגן לקידושי נשיא האח
 רני כ"ץ .נהנשיא המקדש האח ה

 

 ליאב מנחם כבדהנשיא: האח הנ
 , חיפה85רח' שמשון 

 700-4348424  743-6622267 
liav.menachem@gmail.com 

 

 איתן ישראלי כבדהמזכיר: האח הנ
 קרית מוצקין 8585קדיש לוז 
  743-2226300 

eitan.is@gmail.com 
 

 הגזבר: האח שגיא מטס
 חיפה 21סטפן וייז 

  74-8222244   743-2320302 
smatas@gmail.com 

 

 12282, חיפה 28251הלשכה: ת.ד. 
 היכל הבונים החופשים

 , חיפה221שדרות הנשיא 
son.com/GLIsrael/L19Menorahttp://www.masterma 
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 עזי דגן  האח נשיא

 ליאב מנחם הנ. האח נשיא שקדם

 קפואה-רוברטו די האח המ.מ. משנה לנשיא

 יוסף ברמק האח המ. סגן נשיא

 אילן פייגנבאום האח מפקח ראשון

 ארנון מונין האח  מפקח שני

 משה מצליח האח גבאי צדקה

 איתן ישראלי הנ.האח  מזכיר

 שגיא מטס האח ביטוח .גזבר וא

 מאור מנחם האח המ.מ. מכהן

 שמואל גבאי  האח הנ. נושא התנ"ך

 יוסף לביא  האח המ.מ. יםכסהטמנצח 

 גיל אורן האח מדריך ראשון

 פבל קלימנקו האח מדריך שני

 נולדי גרינברג האח אדריכל

 אבי לוי הנכבד האח נושא השלח

 אסף לוין האח מנגן

 ית רוזנטלעמ האח שומר

 רני כ"ץ האח הנ. שוער

 יעקב נחמן האח מארח
 חיים שקולניק 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 

, האח המ.מ. בני צפריר, האח המ.מ. , האח המ.מ. בני צפריר, האח המ.מ. ז"לז"ל  הברהבר

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

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

  חי כבוד בלשכת מנורהחי כבוד בלשכת מנורהאא
  האח המ. יצחק בר לבהאח המ. יצחק בר לב

 

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

 2246 אברהם ברגר ז"ל האח הנ.

 2240 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 2248 אברהם פלפל ז"ל האח הנ.

 2242-2242 שמואל בן צבי ז"ל האח המ.מ.

 2243-2242 ז"לזאב ספיר  האח הנ.

 2244 גדליהו יוסימוב ז"ל האח הנ.

 2244 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 2246 יצחק פולינובסקי ז"ל האח הנ.

 2240 זאב ספיר ז"ל האח הנ.

 2248 אריה בן ציון ז"ל האח הנ.

 2242-2267 ירוחם קרלינסקי ז"ל האח הנ.

 2262-2263 צבי רופא ז"ל האח הנ.

 2262-2264 ונץ ז"לשמעון סול האח המ.מ.

 2264 יוסף צוקרמן ז"ל האח הנ.

 2266 מאיר רובינשטיין ז"ל האח הנ.

 2260 ידידיה לוין ז"ל האח הנ.

 2268-2262 ז"ל גבריאל קדוש האח המ.מ.

 2207 מרדכי שוחט ז"ל האח המ.

 2202 אפרים כהן האח הנ.

 2203 מאיר בונה האח המ.

 2202 ראובן שועלי ז"ל האח הנ.

 2204 אפרים רחין האח הנ.

 2204 אריה כץ ז"ל האח המ.

 2206 אלכסנדר גזית ז"ל האח הנ.

 2200 מאיר בונה האח המ.

 2208 ציון אוזן האח הנ.

 2202 אדמון עוזר האח המ.מ.

 2287 אורי כץ האח המ.מ.

 2282 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 2283 שמואל עצמון האח המ.מ.

 2282 מנחם מאור מ..מהאח ה

 2284 ציון אוזן האח הנ.

 2284-2286 צבי רימון האח המ.

 2280 יעקב ישי האח הנ.

 2288 דוד נוסבאום ז"ל האח הנ.

 2282 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 2227 אדמון עוזר האח המ.מ.

 2222 יצחק אביגדור האח הנ.

 2223 אברהם לוי האח הנ.

 2222 משה קידר ז"ל האח הנ.

 2224-2224 יוסף לביא אח המ.מ.ה

 2226 דוד נשר האח הנ.

 2220 ז"ל מיכאל אבו צור האח הנ.

 2228 יחזקאל הוד האח הנ.

 2222 אדמון עוזר האח המ.מ.

 3777 ז"ל מיכאל אבן צור האח הנ.

 3772-3773 יוסף ברמק .מהאח ה

 3772 ראובן גודר האח הנ.

 3774 קפואה-רוברטו די מ..מהאח ה

 3774-3776 קפואה-גבי די ח הנ.הא

 3770 נסים אושאדי האח הנ.

 3770-3778 מאור מנחם מ.האח המ.

 3772-3727 רני כ"ץ האח הנ.

 3722-3723 ליאב מנחם האח הנ.
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 684ה מספר  אסיפ
 קידושי נשיא

 

 
   91לשכת "מנורה" מס'  בפקודת נשיא

הנך מוזמן  ,ליאב מנחםהאח הנכבד 
 אסיפת קידושי הנשיאלהשתתף ב

 עזי דגןהאח 

 ע"י הנשיא המקדש

 רני כ"ץ נכבדה האח

 ,חמישיאשר תתקיים ביום 

 0293 ינוארב 27 ,גתשע" בטבת חכ"
 בהיכל הבונים החופשים,

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

 בדיוק. 32:79בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל

 97.22בשעה 
 

 נא לדייק
 
 

 נאמנהבברכת אחים 
 איתן ישראלי

 הלשכהמזכיר 
 
 :חובהתלבושת 

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

 פינת המזכיר:

אחים המבקרים אחי הלשכה ו .9
מלשכות  אחיות, מתבקשים להירשם 

 .בספר הנוכחות

האחים מתבקשים להביא המחאות  .0
 3722לתשלום מיסי הלשכה לשנת 

 ₪.   30277בסך 

הבאה תתקיים ביום ראשון  העבודה .3
בשעה  7227323722כ"ג בשבט תשע"ג 

22:27. 

ועדה המתמדת הבאה תתקיים ביום  .1
 קפהב 20:00שעה ב 13/01/2013ראשון 
 הבנק.
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 סדר היום
~~~~~~~~ 

 

 מזמור פתיחה

 הלשכה. פתיחת .1

 פני משלחת הלשכה הגדולה. קבלת .2

פני הנשיא הגדול של הלשכה קבלת  .3

הגדולה למדינת ישראל האח המכובד 

 .נדים מנצורביותר 

 הזמנת הערב. קריאת .4

 שנתיתהפרוטוקול מהאסיפה ה קריאת .5

קטע  – 0182181021 מיום 852 מספר

 .הבחירות

אחים ברכות לנשיאים מכהנים ו .6

 .מבקרים

  .מחיםלאירועים מש םאחיברכות ל .7

 דבר הנשיא. .8

  האח הלשכה  לשהנשיא הנבחר  קידושי .9

כבד נע"י הנשיא המקדש האח ה עזי דגן 

 .רני כ"ץ

 .ע"י הנשיא המקודשנושאי המשרה  מינוי .11

 דבר הנשיא המקודש. .11

קופת צדקה, המוקדשת כולה לקופת  .12

 הגדולה.הלשכה של הצדקה 
 הלשכה.נעילת  .13
 

 מזמור נעילה

 

 שולחן לבן חגיגי עם הרעיות 
 

 לאשר השתתפות בשולחן הלבןנא 
 

 200-3116077 – איתן ישראלימזכיר הלשכה, האח 

 

שולחן לבן חגיגי עם הרעיות 
 " פנינת הכרמליתקיים באולם "

כרמל צרפתי,  ,53טשרניחובסקי רח' 
 חיפה 

 

 לאדם₪  102עלות: 
 נגה דגן רעית הנשיא הגב'

החל באולם, תארח הרעיות 
לקפה, עוגה  10:22מהשעה 

  .והרצאה


