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 6392נובמבר  62 -נחנכה ב
 

 היכל הבונים החופשים
 , חיפה111שד' הנשיא 

 
 הנשיא: אח נ. ויסאם  רמדאן

 54411, חיפה  5114סטלה מאריס 
 444-7475815נייד:   45-7445518טל: 

Weso1@017.net.il  
 

 מזכיר: אח מ. נסים ויסברג
 55545, חיפה 4רח' רות 

 445-5545854נייד:   45-7574157טל: 
gilaster@gmail.com  

 
 רהם מונסוןגזבר: אח מ. אב
 , חיפה51רח' ויתקין  

 444-5747447נייד:  45-7545574טל: 
monson22@012.net.il  

 

  אחווהאחווה  שיוויון שיוויון   חופש חופש 
 

 
 

 91 מס'לשכת "מנורה" 
 מזרח חיפה

 

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

 1411פטמבר בס 11
 

 עזי דגןהנשיא: האח הנ. 
 1155סטפן וייז 

 700-8664338  707-3118116 
azi@ovrs-comr.co.il 

 
 . איתן ישראלימהמזכיר: האח ה

 קרית מוצקין 3888קדיש לוז 
  71-8008370   703-6443300 

MenoraLodge19@gmail.com 
 

 הגזבר: האח שגיא מטס
 חיפה 51סטפן וייז 

  71-8664411   703-4310306 
smatas@gmail.com 

 61101, חיפה 10103הלשכה: ת.ד. 
 היכל הבונים החופשים

 , חיפה114שדרות הנשיא 
http://www.mastermason.com/GLIsrael/L19Menora 

 עזי דגןעזי דגן  האח הנ. האח הנ.   נשיא הלשכה:נשיא הלשכה:
 ליאב מנחםליאב מנחם  האח הנ. האח הנ.   נשיא שקדם:נשיא שקדם:
 ה ה רוברטו די קפוארוברטו די קפוא  האח המ.מ.האח המ.מ.  משנה לנשיאמשנה לנשיא

 יוסף ברמקיוסף ברמק  האח המ.האח המ.  סגן נשיא:סגן נשיא:
 אילן פייגנבאום  האחהאח  מפקח ראשון:מפקח ראשון:

 ארנון מוניןארנון מונין  האח האח   מפקח שני:מפקח שני:
 איתן ישראליאיתן ישראלי  האח המ.האח המ.  מזכיר:מזכיר:

 שגיא מטסשגיא מטס  האחהאח  גזבר:גזבר:
 משה מצליחמשה מצליח  האח האח   גבאי צדקה:גבאי צדקה:

 מאור מנחםמאור מנחם  האח המ. מ.האח המ. מ.  מכהן:מכהן:
 סף לביאסף לביאיויו  האח המ.מ. האח המ.מ.   מנצח על הטקסיםמנצח על הטקסים

 גיל אורןגיל אורן  האח האח   מדריך ראשון:מדריך ראשון:
 פבל קלימנקו  האחהאח  מדריך שני:מדריך שני:

 עומר הירשלעומר הירשל  האחהאח  שומר:שומר:
 רני כ"ץ  האח הנ.האח הנ.  שוער:שוער:
 אסף לויןאסף לוין  האח האח   מנגן:מנגן:

 נולדי גרינברג האחהאח אדריכל: 
 אבי לוי האח הנ. נושא השלח

 שמואל גבאישמואל גבאי  האח הנ. האח הנ.   נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש
 יעקב נחמן  האחהאח  מארחמארח
 חיים שקולניק האח מארח

   19בלשכת אליהו הנביא  רהנושאי המש

  ויסאם רמדאןויסאם רמדאן האח הנ.האח הנ.  נשיאנשיא
  מרקו כהןמרקו כהן האח הנ.האח הנ.  נשיא שקדםנשיא שקדם

  עובד מתוקיעובד מתוקי .מ.ממ.מהאח ההאח ה  משנה לנשיאמשנה לנשיא

  אלי מזרחיאלי מזרחי ..מ.ממ.מהאח ההאח ה  סגן נשיאסגן נשיא
  גיא יוגבגיא יוגב ..ממהאח ההאח ה  מפקח ראשוןמפקח ראשון

  יהודה בוזגלויהודה בוזגלו האח הנ.האח הנ.  מפקח שנימפקח שני
  נסים ויסברגנסים ויסברג ..ממהאח ההאח ה  מזכירמזכיר

  אברהם מונסוןאברהם מונסון ..ממהאח ההאח ה  גזברגזבר
  בני צפרירבני צפריר ..מ.ממ.מהאח ההאח ה  מכהןמכהן

  אליאס מוסלחאליאס מוסלח ..ממהאח ההאח ה  מנצח על הטקסיםמנצח על הטקסים
  יוסף חניןיוסף חנין האח האח   מדריך  ראשוןמדריך  ראשון

  מונסתר דראושהמונסתר דראושה האח האח   מדריך שנימדריך שני
     נושא ספרי הקודשנושא ספרי הקודש

  פבל קלימנקופבל קלימנקו האח האח   מנגןמנגן
     שומרשומר
  יוסף לביאיוסף לביא  האח המ.מ. האח המ.מ.   שוערשוער
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 אחוה         שויון               חופש
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 1181783716              ד   תשע"  בחשון 'ז, חיפה
 
 

 341רגילה אסיפה  14מנורה 

 727גילה אסיפה ר 16אליהו הנביא 
 
 

 יםהנכבד יםת האחולשכ יבפקודת נשיא
  ,וויסאם רמדאן עזי דגן

אסיפה רגילה של הנך מוזמן להשתתף ב
  ,ראשוןאשר תתקיים ביום   נו.יתולשכ

 3716 נובמברב 76 ,דתשע" חשוןב' ל
 בהיכל הבונים החופשים, 

 על שם הרשל שטנדיג מתמידי,

 חיפה,  114שד' הנשיא 

 בדיוק. 67:14בשעה 
 אחים מתכנסים בעזרת ההיכל ה

 14:77בשעה 

 
 נא לדייק

 
  

 
 נאמנהים בברכת אח

 נסים ויסברג       איתן ישראלי
 ותלשכה ימזכיר

 
 :חובהתלבושת 

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

 

 סדר היום

 

 מזמור הפתיחה

 .19 ע"י נשיא לשכת מנורה פתיחת הלשכה 9
 קריאת הזמנת הערב. 2
ה הקודמת אסיפהקריאת הפרוטוקול מ 3

 . וואישור 06/10/2013מתאריך  693מס' 

שרה של מנושאי ה משלחת קבלת פני 4
 .למדינת ישראל הלשכה הגדולה

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל 5

 דבר הנשיא 1

ברת המקבת לנשיא לשכת אליהו הנביא עה 7
 אןהאח הנכבד ויסאם רמד 16

ה הקודמת אסיפהקריאת הפרוטוקול מ 8
 . וואישור 29/09/2013מתאריך  726מס' 

 משמחים. םלאירועיאחים ברכות ל 1

, 27בן ירדן מזרחי מר קידושי החילונים  91
 ,קרית אתאתושב  ,ירוקהעוסק בבניה 

א הנכבד ויסאם רמדאן שהוצע ע"י הנשי
י האח המכובד אברהם מונסון ומר "ונתמך ע

 ה,חיפמעוסק בסיעוד , 24בן גרגורי תרוסוב 
"י הנשיא הנכבד ויסאם רמדאן שהוצע ע

ונתמך ע"י האח המכובד נסים ויסברג 
 ואושרו ע"י המזכיר הגדול.

 העניינים העומדים על הפרק.  99

 .הצדקהקופת  92
 הלשכה. נעילת 93

 

 שרשרת האחווה. ,מזמור נעילה

 בעזרת ההיכלשולחן לבן 

 
 

 

 פינת המזכיר:

ת  ואחים המבקרים מלשכו ותאחי הלשכ .9
 יאחיות, מתבקשים להירשם בספר

 .של שתי הלשכות הנוכחות

מתבקשים להביא  19לשכת מנורה  אחי .2
המחאות לתשלום מיסי הלשכה לשנת 

 .  ₪ 30177בסך  3716

 19של לשכת מנורה העבודה הבאה  .3

 דתשע" כסלוב כ"חתתקיים ביום ראשון 
 .19:30בשעה  01/12/2013)ד' חנוכה( 

יועבר  ועדה המתמדתמועד ישיבת ה .4
 .בהמשך

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 .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.


