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 עדת התרבות והרעות: ו
 יו"ר –  מיכה שקלים האח
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 ארנון מונין משה מצליח  חברים: האחים
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 איתן ישראליאיתן ישראלי  ..ממהאח ההאח ה  מזכיר:מזכיר:
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 אסיפה רגילה של לשכתנו.ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום  

 3716 בראוקטוב 73 ,דתשע" חשוןב ב'
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  114שד' הנשיא 

 בדיוק. 76:14בשעה 
 האחים מתכנסים בעזרת ההיכל 

 14:77בשעה 

 
 

 נא לדייק
 
  

 נאמנהבברכת אחים 
 יאיתן ישראל

 הלשכהמזכיר 
 

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

 .ועדיי הלשכה , כפפות לבנותעניבה שחורה

 

 סדר היום
 

 מזמור הפתיחה
 

 פתיחת הלשכה. 9

 קריאת הזמנת הערב. 2

 הקודמת האסיפהקריאת הפרוטוקול מ 3

 . וואישור 01/09/2013תאריך מ 692מס' 

ל שרה שמנושאי ה משלחת קבלת פני 4

 .למדינת ישראל הלשכה הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל 5

ויצחק  עומר הירשל יםעבודת בניין של האח 6

 .לוי

העברה לדרגת חבר בונה של האח יצחק לוי  7

 .03/02/2013בתאריך  שקודש

 דבר הנשיא 8

 העניינים העומדים על הפרק.  1

 .הצדקהקופת  91

 הלשכה. נעילת 99

 

 שרשרת האחווה. ,מזמור נעילה

 

 בעזרת ההיכללחן לבן שו

 
 

 

 פינת המזכיר:

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

 .הנוכחות

האחים מתבקשים להביא המחאות  .2
בסך  3716לתשלום מיסי הלשכה לשנת 

30177 ₪  . 

אחים שנרשמו לסוף השבוע החברתי  .3
שיתקיים באוקטובר מתבקשים להביא 

 לתשלום.  המחאות

 'ל ה הבאה תתקיים ביום ראשוןהעבוד .4
 .19:30בשעה  03/11/2013 דתשע" חשוןב

יועבר ועדה המתמדת מועד ישיבת ה .5
 .בהמשך

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 .ךא הבא הזמנה זו עמנ

 

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

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

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


