
New Families 2017-2018 משפחות חדשות תשע"ח 
 

   
The families are listed in alphabetical order in Hebrew. 

. בת-המשפחות נרשמות לפי סדר האלף  
 

( שעולה 15הילדים שלהם הם: בתיה ) . 9, לבית ברח' המור וילדיהם שהגיעו מטינק, ניו ג'רסימינדי והלל בקר ברוכים הבאים ל
שעולה לכיתה ו' בממ"ד, ונתנאל  ( 11( שעולה לכיתה ח' באולפנת שעלבים, יהודית )13לכיתה י' באולפנת אמנה בכפר סבא, איוי )

פרטי הקשר שלהם הם ( שעולה לכיתה ג' בממ"ד. 8)  
 

 mindbecker@gmail.com 0556838690  :מינדי 

  hillel12@gmail.com    0584445758 הלל:

 
  

Welcome to Mindy and Hillel Becker and their children who have arrived from Teaneck, NJ, to a house at 
Rechov Hamor 9.  Their children are: Batya (15) who is entering 10th grade at Ulpanat  Amana in Kfar Saba, 
Evie (13) entering 8th grade in Ulpanat Shaalavim, Yehudit (11) entering 6th grade at the Mamad, and Netanel 
(8) entering 3rd grade in the Mamad.  Their contact details are  

 

Mindy: 0556838690    mindbecker@gmail.com 

Hillel:  0584445758 hillel12@gmail.com 

  

דויד מנחם בן שנתיים וחצי,  יש להם שני ילדים.  . 23וילדיהם שהגיעו מקיבוץ להב לבית ברח' הגפן  ללינה וצור גולןברוכים הבאים 
 פרטי הקשר שלהם הם: וזהר משה בן שנה. 

 
 

 linaishappy@gmail.com 0545545540לינה: 

 tzurgo@gmail.com 0533332728  צור: 

 
Welcome to Lina and Tzur Golan and their children who arrived from Kibbutz Lahav to a house at Rechov 
Hagefen 23 .  They have 2 children.  David Menachem is 2 and a half years old and Zohar Moshe is one year 
old.  Their contact details are: 
 
Lina: 0545545540 linaishappy@gmail.com 
Tzur: 0533332728 tzurgo@gmail.com 

 

יש להם בת וחתן, חן  לבית של משפחת רותם לשעבר.  27שהגיעו ממודיעין לרח' היצהר  לאלכס ובלהה גליקסברגברוכים הבאים 

 פרטי הקשר שלהם הם: שאר הילדים שלהם נשואים וגרים מחוץ לישוב.  ורועי כהן, זוג צעיר, שגרים אצלם ביחידת דיור. 
 

 gliksberg.ba@gmail.com 0506282705אלכס 
 0506282363בלהה 

 
Welcome to Alex and Bilha Gliksberg who arrived from Modiin to Rechov Hayitzhar 27, the house that 
belonged to the Rotem family.  They have a daughter and son-in-law, Chen and Roei Cohen, live in their 
attached apartment and they have other married children who live outside of the yishuv.  Their contact details 
are: 
 
Alex 0506282705 gliksberg.ba@gmail.com 
Bilha 0506282363 
 

 10א מתל אביב. נעמי בת שנתיים ולאה חיה היא בת 15ולשתי בנותם שהגיעו לרח' היצהר  לשרה ודוד וויצנפלדברוכים הבאים 
 אפשר להיות איתם בקשר דרך המספרים ומיילים הבאים: חודשים. 

 
 

 sarah.weitzenfeld@yahoo.fr 0533326994שרה: 
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 sarah.davidgw@yahoo.fr 0529426835דוד: 
 

Welcome to Sarah and David Weitzenfeld and to their 2 daughters who have arrived to Rechov Hatyizhar 15 
aleph from Tel Aviv.  Naomi is 2 years old and Leah Chaya is 10 months old.  They can be contacted by the 
following: 
 
Sarah: 0533326994 sarah.weitzenfeld@yahoo.fr 
David:   0529426835 sarah.davidgw@yahoo.fr 

 
 

ויליאם הוא אביה של קרול בן יצחק,  . 17שעלה מפלורידה וגר ביחידת דיור של משפחת ניאזוב בהיצהר  לויליאם וולףברוך הבא 
 הפרטים שלו הם: תושבת הישוב. 

 
 0508137238 , נייד08-6815333בית  ויליאם:

 
Welcome to William Wolf who made Aliyah from Florida and lives in the attached apartment of the Niazov 
family at Hayitzhar 17.  William is the father of Carol Ben Itzack, resident of the yishuv.  His contact info. is: 
 
William: home 08-6815333, mobile 0508137238 
 

  

 
 

בעמק יזרעאל לבית ברח' הדגן "רמת דוד" ש חיל האוויר  וילדיהם שהגיעו מבסיס וינברג לרחלי ועמיתברוכים הבאים 
 ( עולה לכיתה ז' באולפנת אורות12( עולה לכיתה ט' בישיבת נר תמיד, תהל )14אור )כמעט  יש להם ששה ילדים.  א. 1

( עולה לכיתה א' בממ"ד 6( עולה לכיתה ג' בממ"ד, דניאל אברהם )9( עולה לכיתה ו' בממ"ד, שוהם )כמעט 11גפן ) מודיעין, 
 ולביא בן שנתיים. פרטי הקשר שלהם הם:

 
 Raheliw80@gmail.com 0529217307  רחלי:
 amitw@eurocom.co.il 0502029007 עמית:

  
Welcome to Raheli and Amit Weinberg and their children who have arrived from the Ramat David Israeli 
Air Force Base in Emek Yizrael to Rechov Hadagan 1a.  They have 6 children.  Or (almost 14) will be 
starting 9th great at Yeshivat Ner Tamid, Tahel (12) will be entering 7th grade in Ulpanat Orot Modiin, 
Gefen (11) will be entering 6th grade at the Mamad, Shoham (almost 9) will be entering 3rd grade at the 
Mamad, Daniel Avraham will be entering 1st grade at the Mamad, and Lavi is 2 years old.  Their contact 
information is: 
  

Raheliw80@gmail.com Raheli: 0529217307 
Amit: 0502029007 amitw@eurocom.co.il 
 

.  פרטי הקשר שלהם 40, זוג צעיר שהגיע מירושלים ליחידת דיור אצל משפחת דוגלן, היצהר ויסברגלשירה וצוריאל ברוכים הבאים 
 הם:

 
 shirahartman@gmail.com   0542499742שירה: 

  tzubielo@gmail.com 0545878176 : צוריאל 
 

Welcome to Shira and Tzuriel Weisberg, a young couple that arrived from Yerushalayim to an attached 
apartment of the Douglen family at Hayitzhar 40.  Their contact details are: 
 
Shira: 0542499742 shirahartman@gmail.com 
Tzuriel: 0545878176 tzubielo@gmail.com   
 
 

אבינעם  ילדים.  3יש להם  . 28החרמון וילדיהם שהגיעו מקליבלנד, אוהיו בארה"ב לבית ברח'  למרה ופרנקי זק"שברוכים הבאים 
 ( עולה לכיתה ג' בממ"ד. פרטי הקשר שלהם הם:8( עולה לכיתה ו' בממ"ד, ונילי )11( עולה לכיתה ט' בישיבת נר תמיד, מתן )14)
 

 marastrom@gmail.com 0587133913מרה: 
 frankiesachs@gmail.com 3913058715פרנקי: 
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Welcome to Mara and Frankie Sachs and their children who have arrived from Cleveland, Ohio to a house at 
Rechov Hachermon 28.  They have 3 children.  Avinoam (14) will be entering 9th grade at Yeshivat Ner Tamid, 
Matan (11) will be entering 6th grade at the Mamad, and Nili (8) will be entering 3rd grade at the Mamad.  Their 
contact details are as follows: 
 
Mara: 0587133913 marastrom@gmail.com 
Frankie: 0587153913 frankiesachs@gmail.com 
  

 הפרטים . 27, זוג צעיר, שגרים ביחידת דיור של ההורים של חן, אלכס ובלהה גליקסברג ברח' היצהר לחן ורועי כהןברוכים הבאים 
 שלהם הם:

 
 chenroei.cohen@gmail.com 0548343730רועי: 

 0505954321 חן: 
 

Welcome to Chen and Roei Cohen, a young couple who lives in the apartment of Chen's parents, Alex and 
Bilha Gliksberg who are also new to the yishuv and live at Hayitzhar 27.  The Cohens' details are as follows: 
 
Roei: 0548343730 chenroei.cohen@gmail.com 
Chen: 0505954321 
 

. פרטי 35שהתחתנו לפני כחודש והגיעו לגור ביחידת דיור של משפחת חברוני, ברח' היצהר  לבר ודור לויברוכים הבאים  

 הקשר שלהם הם:

 bari10242@gmail.com 0542556332בר: 
  r6974@gmail.comdo 0546121712דור: 

 
  

 
Welcome to Bar and Dor Levi who got married around a month ago and have moved in to the attached 
apartment of the Chevroni family, Rechov Hayitzhar 35.  Their contact details are: 
 
Bar: 0542556332 bari10242@gmail.com 
Dor: 0546121712 dor6974@gmail.com  
 
 

שגרה איתם וילדים  27יש להם בת, גבי, בת  . 1לבית בתרשיש  שעלו מהיילנד פארק, ניו ג'רסי לג'ין ואריק לנקיןברוכים הבאים 
 פרטי הקשר שלהם הם: נוספים הדרים מחוץ לישוב. 

 
   Drericlankin@gmail.com 0587970673אריק: 

 Jeanne.Lankin@gmail.com  0587887141ג'ין: 
 

Welcome to Jeanne and Eric Lankin who made Aliyah from Highland Park, New Jersey, to a house at 
Tarshish 1.  They have a daughter, Gavi, age 27, who is living with them and other children residing off of the 
yishuv.  Their contact details are: 
 
Eric: 0587970673 Drericlankin@gmail.com  
Jeanne: 0587887141  Jeanne.Lankin@gmail.com 
 

, יחידת דיור של אלון וחיה בן דוד. פרטי 24, זוג שהתחתן לפני שבועות ספורים, לרח' התאנה לרעות ושלמה מולרברוכים הבאים 
 הקשר שלהם:

 
 

 08reut@gmail.com 0527322819רעות: 
 shleimoller1@gmail.com 0528089467שלמה: 

 
Welcome to Reut and Shlomo Moller, a young couple who recently got married, to Rechov Hate'ena 24, in 
the apartment unit belonging to Chaya and Alon Ben David.  Their contact details are: 
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Reut: 0527322819 08reut@gmail.com 
Shlomo: 0528089467 shleimoller1@gmail.com 
 

ברוכים הבאים לריני ודניאל פולק וילדיהם שעלו לארץ ישראל מברגנפילד, ניו ג'רסי.  הם גרים בבית של משפחת פוזיילוב 

ברח' הרימון 14 .  בנציון )11( עולה לכיתה ו' בממ"ד, נדיב )8( עולה לכיתה ג' בממ"ד, עדיאל )כמעט 6( עולה לגן חובה, 

 ואיתי )4( עולה לגן טרום חובה.  פרטי הקשר שלהם הם:

    rnpollack@yahoo.com  0586810861 :ריני 

 dnlpollack@yahoo.com 0587736483דניאל: 
 

Welcome to Reeni and Daniel Pollack and their children who made Aliyah from Bergenfield, NJ.  They 

live in the Pozailov family’s house at Rechov Harimon 14.  Benzion (11) is starting 6th grade in the 

mamad, Nadiv (8) is starting 3rd grade in the mamad, Adiel (almost 6) is starting Gan Chova, and Itai (4) 

is starting Gan Trom Chova.  Their contact details are as follows: 

Reeni: rnpollack@yahoo.com  0586810861 

Daniel: dnlpollack@yahoo.com  0587736483 

 א רחוב הכרמל.  פרטי הקשר שלה הם:36שהגיעה מלפיד ליחידת דיור של משפחת אסייג,  לתמר קורןברוכה הבאה 
 

 bergyto@gmail.com 0548623303תמר: 
 089767208בבית 

 

Welcome to Tamar Koren who has arrived from  Lapid to the attached apartment of the Asayag family at 36a 

Rechov Hacarmel.  Her contact information is: 

  0548623303 Tamar: bergyto@gmail.com 

  Home- 089767208 

, YTA-ב (, בכיתה י"א 16. ביתם, ברכה )55וילדיהם שעלו מלוס אנג'לס לבית ברח' היצהר  לתמירה ובני רוזנברגברוכים הבאים 
פרטי  יש להם בת, מיכאלה, שלומדת במדרשת הרובע ושני ילדים שלומדים באוניברסיטה בארה"ב.  ( בכיתה ו' בממ"ד. 12ויוני )

  הקשר שלהם הם:
 

 temirahr@aol.com 0584664287 תמירה:
 ddsben@aol.com 0587892312  בני:

 
 

Welcome to Temira and Benny Rosenberg and their children who have made Aliya from Los Angeles to 
Rechov Hatyitzhar 55. Their daughter, Bracha (16), is in 11 th grade at YTA and Yoni (12) is in 6th grade at the 
mamad.  Michaela is studying for the year at Midreshet Harova and there are 2 older children studying in 
university in the U.S. Their contact details are: 
 
Temirah: 0584664287 temirahr@aol.com 
Benny: 0587892312 ddsben@aol.com 

  

Ganei Modiim  גני מודיעים   

 

אלישבע, נה לאה, ח ( 15. יש להם תאומות )8שהגיעו מכרמיאל לבית ברח' שתילי זיתים  ברוכים הבאים ליוסף והדסה פנקרץ

 (. פרטי הקשר שלהם הם:3(, וביילה )5, דביר )(9(, שושנה )13ישי )
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 Yosefpankratz@gmail.com   2496-234-053יוסף:

 Hbpankratz@gmail.com 2494-234-053הדסה:    

  Welcome to Yosef and Hadassa Pankratz who arrived from Carmiel to Rechov Shtilei Zeitim 8.  They have 
twins, Chana Leah and Elisheva (15), Yishai (13), Shoshana (9), Dvir (5), and Beila (3).  Their contact details 
are: 
 

2496-234-053   Yosefpankratz@gmail.com Yosef:  

  2494-234-053Hbpankratz@gmail.com Hadassa:     

(. 20חנן ואליאב )-(, ותאומים25ילדים.  שלושה ילדים גרים איתם. אלעזר ) 5יש להם .  גביר דבי ויוסףלברוכים הבאים 

 פרטי הקשר הם:

 dgevir@gmail.com 0546327137דבי: 

  

 Welcome to Debbie and Yosef Gevir.  They have five children.  Three of them live with them.  Elazar is 

25, and Chanan and Eliav are twins, age 20.  Their contact details are: 

 

 0546327137 Debbie: 

dgevir@gmail.com    
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