
קהילת אחוות רעים 
בית הכנסת אדמון ספרא

מתכבדים להזמינכם לחנוכת 
כיכר ספרא

לזכרו של הנדיב אדמונד י. ספרא ז"ל - 
לאות הוקרה על תרומתו רבת השנים 

לעיר רעננה ולתושביה

במעמד
מר זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה

נציגי המשפחה
כבוד הרב יצחק פרץ שליט"א, רב העיר

כבוד הרב יעקב נדב שליט"א, 
רב "קהילת אחוות רעים - בית הכנסת אדמונד ספרא"

ובהשתתפות  
חברי מועצת העיר, מנכ"לית העירייה, 

קהיליית בית הכנסת ואורחים

האירוע יתקיים אי"ה ביום שלישי, 
ד' בחשון תשע"ח, 24.10.17, לפי לוח הזמנים המפורט:

תפילת מנחה  17:20

כתיבת אותיות ותפילת ערבית  17:40
תהלוכה להכנסת ספר תורה   18:30

)מבית הכנסת ועד לכיכר בצומת הרחובות ויצמן/רבקה גובר(  
חנוכת כיכר ספרא  19:15

התכנסות ב"קהילת אחות רעים - בית הכנסת אדמונד ספרא"  20:00
)רח' הסייפן 10, שכונת לב הפארק, רעננה(  

בתכנית:
| דברים | "צמד רעים" | הזמר/פייטן אוריאל שי | הרמת כוסית וכיבוד

 נשמח לראותכם עמנו 

We are honored to invite you to the dedication of
SAFRA SQUARE - In memory of the late
and generous Edmond J. Safra, blessed be his memory -
In recognition of his long-standing contribution
to the city of Raanana and its residents

17:20 Mincha Prayer
17:40 Writing of letters and Evening prayers
18:30 Procession for the introduction of The Torah Book
 (From the synagogue to the square at the intersection of 
 Weizmann & Rivka Gover St. 
19:15 Dedication of Safra Square
20:00 Gathering at "Achvat Re'im - Edmund Safra Synagogue"
 (10 Ha-Saifan St., Lev Hapark neighborhood, Ra'anana)

In the program: Greetings | “Tzemed Re'im" | singer/poet Uriel Shay 
| toast & refreshments
 

We look forward to seeing you

Attending:
Mr. Zeev Bielski, Mayor of Raanana
Family representatives
Honorable Rabbi Yitzchak Peretz Shlita, Rabbi of the city
Honorable Rabbi Yaakov Nadav Shlita, Rabbi of the 
"Achvat Re'im Congregation - Edmond Safra Synagogue"

Also participating:
Members of the city council, city dignitaries, the municipal 
director general, Members of the synagogue community & guests

The event will take place on Tuesday, October 24, 2017


