אירועים חודש אוגוסט

Mount Carmel Lodge No. 44
of Ancient Free and Accepted Masons
On the Roll of the Grand lodge of the State
of Israel
Consecrated April 24th 1956
& Masonic Temple in memory of Herschel
Sophie Standig-Matmidi
119 Hanassi Blvd., Central Carmel, Haifa

Website : www.mountcarmel44.com
Worshipful Bro. David Mink
Master:
5/1 Oren St.

Secretary:

17/1 HaSachlav St.
Haifa 3479019
Phone: 04-8254732
Email: golomb@netvision.net.il
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Haifa 3543916
Phone: 04-8337520 / 052-2413221
Email: carasso@netvision.net.il

W. Bro Selwyn Golomb
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נתנזון אורי
ישראל מרקו
זאדה חיים
חדאד מרואן
לואיס אילן
ליטבק ברוך
לואיס אילן
עבוד מאלק
ברהום אדוארד
נודל רוני
רהב ירוחם
פרחי יוסף

יום הולדת לבן  -רן
יום הולדת לאח  -מרקו
יום הולדת לבן – עמרי
יום נישואין עם הרעיה  -עולא
יום נישואין עם הרעיה  -אתי
יום הולדת לרעיה  -נורית
יום הולדת לרעיה  -אתי
יום הולדת לבן – רוז'ה
יום הולדת לבן – מוהנא
יום הולדת לרעיה  -רונית
יום הולדת לאח – ירי
יום נישואין עם הרעיה  -לונה
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Haifa 3473105
Phones: 04-8342897 / 054-4981568
Email: djmink6@gmail.com

W. Bro. Yashar Carasso
17/20 Kauders St.
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לביא (יושקו) יוסף
ראם איתי
פרחי יוסף
סולימאן עסאם
גורבנוס מיכאל
ליטבק ברוך
נתנזון אורי
אלבאז אברהם
סולימאן עסאם
רפאלי סמי
יהלומי עודד
שייך מוחמד מוחמד
ענבר שי
דיכטר מוטי
ליאור יהודה
בסול שאדי
שיתי ז'אן

יום נישואין עם הרעיה – מדלן
יום נישואין עם הרעיה – מיקי
יום הולדת לבת – ורדית
יום הולדת לבן – סולימאן
יום הולדת לאח  -מיכאל
יום נישואין עם הרעיה – נורית
יום הולדת לבת – קרן
יום הולדת לבת – גילה
יום הולדת לבת – טאלא
יום הולדת לאח  -סמי
יום הולדת לבת – מור
יום נישואין עם הרעיה – מרים
יום הולדת לאח  -שי
יום נישואין עם הרעיה  -מתוקה
יום הולדת לבן – אריק
יום הולדת לאח  -שאדי
יום הולדת לבן  -פואד

ברכותינו לחוגגים
Treasurer:

לשכת יעקב כספי מס' 56
של בונים חופשים קדמונים ומקובלים
בחסות הלשכה הגדולה למדינת ישראל
נחנכה ביום  31במרס 1965

כתובת הלשכה :היכל הבונים החופשים,
ע"ש הרשל מתמידי שטנדיג ז"ל
שד' הנשיא  ,119חיפה.

כתובת למכתבים :שד' הנשיא  119חיפה

הנשיא :האח הנכ .רוני נודל
מנחם בגין  35/56קרית מוצקין
04-8742266
טל .בבית
052-2379248
טל .נייד:

Nudel832@gmail.com

המזכיר :האח הנכ .עודד יהלומי
רח' שארית הפליטה  21חיפה 34987
04-8342311
טל' בבית:
054-7869124
טל .נייד:

Odedy48@gmail.com

הגזבר :האח הנכ .לאון מג'ר
הנרקיסים  18קרית ביאליק
04-8737212
טל .בבית:
050-3873983
טל .נייד:

Leonmadgar@gmail.com
הלשכה מתכנסת ביום רביעי אחרון של כל חודש

חופש * שוויון * אחווה

אסיפה רגילה

מס' 593
מס' 543

של לשכת יעקב כספי מס' 56
של לשכת הר הכרמל מס' 44

אח יקר,
בפקודת הנשיאים הנכבדים

דויד מינק ורוני נודל

הנך מוזמן להשתתף באסיפה רגילה משותפת
שתתקיים בהיכל הבונים החופשים,
שד' הנשיא  ,119הר הכרמל ,חיפה.

ביום שלישי ,ה' באב ,תשע"ח,
17.7.2018
בשעה  19:00בדיוק.
האחים מתכנסים בשעה .18:30

שימו לב לשינוי בשעה ובתאריך שאינו
יום העבודה הרגיל
בברכת אחים

ישר קרסו

מזכיר לשכת הר הכרמל

עודד יהלומי

מזכיר לשכת יעקב כספי

תלבושת קיץ :חליפה כהה (קידושין)
חולצה לבנה שרוול ארוך ,עניבה או פרפר
שחור ,כפפות לבנות ועדיי המסדר.

לאחר העבודה ,השולחן הלבן
יערך בעזרה בהיכל
חובת קדומים:
מימי קדם שום רב בונה או חבר בונה לא רשאי להעדר
מלשכתו ,במיוחד לאחר שנדרש להופיע בה ,מבלי היותו
צפוי לביקורת חמורה ,מלבד אם הוכיח להנחת דעתם
של הנשיא הנכבד והמפקחים ,שדבר נחוץ מנע ממנו
לעשות כן.

סדר היום

נושאי המשרה לשנת 8102-8181

מזמור הפתיחה
א .פתיחת הלשכה ע"י נשיא לשכת יעקב כספי.
ב .קריאת הזמנת הערב.
ג .קריאת הפרוטוקול של לשכת יעקב כספי
מהאסיפה הקודמת ואישורו.
ד .קבלת פני המשלחת של הלשכה הגדולה.
ה .קבלת פני נשיאי לשכות אחיות ואחים מבקרים.
ו .ברכות הנשיא לאחים.
ז .הצבעה על החילונים :חגי מזורסקי מזיכרון יעקב,
נ ,3+בן  ,60מהנדס ,מציע האח הנכ .עודד יהלומי,
תומך האח המ.מ .ברוך ליטבק.
עוני כמאל מדלית אל כרמל ,נ ,1+בן  ,57עצמאי,
מציע האח המ.מ .מאלק עבוד ,תומך האח מוחמד
שייך מוחמד.
ח .הענקת עדי הלשכה לנשיא לשכת הר הכרמל,
האח הנכ .דויד מינק.
ט .העברת המקבת לנשיא לשכת הר הכרמל להמשך
ניהולו של הטקס.
י .הענקת עדי הלשכה לנשיא לשכת יעקב כספי ,
האח הנכ .רוני נודל.
יא .קריאת הפרוטוקול של לשכת הר הכרמל
מהאסיפה הקודמת ואישורו.
יב .ברכות הנשיא לאחים.
יג .טקס הקידושין של החילוני אייל גדיאל ,מומחה
למערכות מיחשוב ,מציע האח הנכ .שלמה יעקב
רפפורט ,תומך האח מלווין סנדלר .הוצע ואושר
בלשכה פתוחה ב.19.6.18 -
יד .לדון בעניינים אחרים שהובאו לפני הלשכה.
טו .תרמיל צדקה.
טז .נעילת הלשכה

מזמור הנעילה
שרשרת האחווה

נשיא הלשכה
האח הנכ .רוני נודל
נשיא שקדם
האח המכ .אילן לואיס
האח
משנה לנשיא
אדוארד ברהום
האח
סגן נשיא
חיים זאדה
האח
מפקח ראשון
אברהים אסבניולי
האח
מפקח שני
ליאור בדלר
מזכיר
האח הנכ .עודד יהלומי
גזבר
האח הנכ .מג'ר לאון
האח
גבאי צדקה
גיורא אלמגור
האח
מכהן
מוטי דיכטר
מנצח על הטכסים האח הנכ .להב קיסנר
האח
מדריך ראשון
ארי שועלי
האח
מדריך שני
מוחמד שייך מוחמד
האח
אדריכל
אורי נתנזון
האח
עוזר אדריכל
מזאריב נביל
נושא ספרי הקודש האח
ז'אן שיתי
האח
נושא השלח
איתי ראם
המ.מ.
האח
מארחים
דוד מנור
האח הנכ .אברהם אלבאז
האח
מרקו ישראל
האח
שומר
עסאם סולימאן
שוער
האח המ.מ .מאלק עבוד
מנגן
האח הנכ .ברונו שמיר
האח
נואם
גיורא אלמגור

