
 בס"ד

להלן מצורפת רשימת המשפחות החדשות שהגיעו לישוב והובאו לידיעתנו.  נשמח אם 

תחשבו על המשפחות החדשות לקראת השבתות והחגים הקרבים ותזמינו אותן 

 לסעודות.

 

.  יש להם 23 לג'ניפר ודניאל כהן שעלו בחודש מרץ מהוליווד, פלורידה לרחוב הארבל ברוכים הבאים

 חודשים. 8, טלי בת שנתיים ואיילת בת 4, נעם בן 5ילדים: בצלאל בן  4

 פרטים ליצירת קשר:

 jenniferrwalk@gmail.com   0585304465ג'ניפר:  

 docdannycohen@yahoo.com  0585072773דניאל:  

. יש 3, דירה 26רוש זהר ביטון שהגיעו ממונטריאול, קנדה לרחוב התי-לאסף לסרי ולי ברוכים הבאים

 בגן.    2.5ובגן חובה וחנה יעל בת  5ילדים:  משה דניאל בן  2להם 

 פרטים ליצירת קשר:

 alasry123@hotmail.com   0587848185אסף:     /  0587848186לי זהר:  

.  יש להם 3לאנדראה ומיכאל פרוהמן שעלו מווסט המפסטד, ניו יורק לרחוב עץ הדר  ברוכים הבאים

 בגן ריקי. להנות:  איילת בכתה ה', עדן בכתה ב' ואב 3

  פרטים ליצירת קשר:

 andreareinhard@gmail.com   0534485749אנדראה: 

 mfrohmann@gmail.com   0534485751מיכאל:  

ב. הם כרגע שוכנים אצל 8ללייני וארי קלמן שעלו משיקגו, אילינוי לרחוב התירוש  ברוכים הבאים

תה ט' באורות מודיעין, אליאורה כיבנות: מעיין ב 4רי כהן ברחוב הדגן. יש להם ההורים זניה וגפ

 תה ב'.יתה ה', ועינב ורויטל בכיבכ

 akellman@gmail.com  0584013666ארי:  /  0584013667לייני:   פרטים ליצירת קשר:

ילנה וונר לאיזבל ברקוביץ שעלתה מטורנטו, קנדה.  היא גרה אצל נכדיה, אורן וא ברוכה הבאה

ברחוב הדגן.  היא אמא של בקי וג'רי וונר. היא תעבור בקרוב ליחידת הדיור של משפחת שוסטר 

 .23ברחוב הכרמל 

 lizberkowitz@gmail.com  0539240791איזבל:   פרטים ליצירת קשר:

 0587074328בקי: 

א'.  הם 10וסטנלי מארק שהגיעו מפלורידה ליחידת הדיור ברחוב יהלום  לאינגה ברוכים הבאים

 של אנט וניל פרידמן. ההורי

 08-6196131 פרטים ליצירת קשר:

 



 4.  יש להם 45י  שעברו לביתו של יגאל פרידמן ברחוב התירוש עלמשפחת אדר ברוכים הבאים

 Chaniedreyi@gmail.com  רטים ליצירת קשר:פ  .14,11,8,5בנים בגילאי 

גרין  )בתם של ד"ר רן וד"ר דבי רייניץ( ואביבה )בנם של דב וברברה גרין( לנחמיה יםשבברוכים ה

, עילאי בן 5ילדים: אהבה בת  2א.  יש להם  25שחזרו לישוב מירושלים ליחידת דיור ברחוב התירוש 

 .  פרטי הקשר שלהם הם:2.5

 054-3109992נחמיה: /  054-2175333אביבה: 

 לשלמה ורוחמי שמש שהגיעו לישוב עם בתם בת החודשיים ליחידת הדיור ברחוב  ברוכים הבאים

 .17הר נבו 

 052-3066338רוחמי:  /  058-7325111שלמה:    פרטים ליצירת קשר: 

 5א'.  יש להם 42לג'נה ואריק זימרמן שהגיעו מניו מיפרד, ניו ג'רזי לרחוב רמב"ם  ברוכים הבאים

בכתה י"א, קירה בכתה ט', נועם בכתה ו', יואב  16במדרשת הרובע, ג'ורדן בן  18 ילדים: אלי בת

 בכתה ד'.

 0584082931אריק:     /  0584082930ג'נה:   פרטים ליצירת קשר:

לאסתר וחזקי הנרי ג'וסף שוורץ שהגיעו מיוהנסברג וגרים ביחידת הדיור של משפחת  ברוכים הבאים

 לדים בוגרים המתגוררים בישראל, יוהנסברג ובארה"ב.י 6.  יש להם 46כשדן, היצהר 

 benhayounmartine@gmail.com  0535542642אסתר:   פרטים ליצירת קשר:

 hjsconnect@gmail.comחזקי:  

. 13שרייבר שעברו ליחידת הדיור של משפחת הורנשטיין ברחוב הזית  ףלמרשה ויוס ברוכים השבים

 ררת איתם.בתם הצעירה, שירה, שבכתה י' מתגו

 Drmarshadc@gmail.com   0534326672מרשה:    פרטים ליצירת קשר:

  sc@msn.comג'ף:    

 . 26לשושנה וחיים שיינר, זוג ותיק שעבר לגפן  ברוכים הבאים

 054-9862881חיים: /   054-6374514שושנה:פרטים ליצירת קשר:  

 בלבד. . הם דוברי אנגלית23ארבל לקשת ויצחק מילמן, זוג ותיקים, שהגיע לה ברוכים הבאים

. 16.9-מה 21לנרוממה ובילי ריצ'מן שעברו באופן זמני לר' התאנה ויעברו להארבל  ברוכים הבאים

 הם דוברי אנגלית לרוב. 

 פרטים ליצירת קשר:  

 0507774062בילי: /   0509264675נרוממה: 

 . ממבוא מודיעים 19 לאסתר גודמן ולבנה, מנחם, שחזרו לגור בהיצהר יםשבברוכים ה

 050-6046024מנחם: /  0546700425אסתר: פרטים ליצירת קשר:  

 

 בשם ועדת קליטה,  ג'יימי וילינס -  תודה רבה,



Below is a compiled list of the new families that have arrived to the yishuv that we are 

aware of. Please make use of this information to invite the new families to meals on 

Shabbatot and for the Chaggim that will be coming upon us. 

Welcome to Jennifer and Daniel Cohen who arrived in March from Hollywood, Florida to 

HaHarbel 23. They have 4 children: Betzalel 5 years old, Noam 4 years old, Tali 2 years old, 

and Ayelet 8 months old.     Contact Details:  

Jennifer: 0585304465   jenniferrwalk@gmail.com 

Daniel:    0585072773  docdannycohen@yahoo.com 

Welcome to Assaf Lasry and Lee Zohar Biton who moved from Montreal, Canada  to Rechov 

HaTIrosh 26, apt.3.  They have 2 children : Moshe Daniel, 5 years old and in gan chova, and 

Chana Yael, 21/2 in gan.      Contact Details: Lee Zohar: 0587848186 

Assaf:        0587848185   alasry123@hotmail.com 

Welcome to Andrea and Michael Frohmann who made aliyah from West Hempstead, N.Y.  

to   Etz Hadar 3.  They have three children: Ayelet in 5th grade, Aden in 2nd grade, and Ayla 

in gan Ricki.     Contact Details: 

 Andrea: 0534485749   andreareinhard@gmail.com 

 Michael: 0534485751   mfrohmann@gmail.com 

Welcome to Lanie and Ari Kellman who made aliyah from Skokie, Illinois to the old Ettinger 

house Hatirosh 8 ..בThey will be staying at her parents house Zenia and Jeff Cohen on 

Hadagan until next week.   They have 4 children: Maayan in 9th grade at Orot, ,Eliora in 5th 

grade, and twins Einav and Ravital in 2nd grade.  Contact Details: 

Lanie: 0584013667 / Ari:      0584013666  akellman@gmail.com 

Welcome to Isabelle Berkowitz who made aliyah from Toronto Canada.  She is currently 

living  with Oren and Elana Wener- her grandchildren.  She is related to Becky and Gerry 

Wener as well.  She will be moving to the Schusters apartment 23 HaCarmel. 

 Contact Details:  Isabelle: 0539240791  lizberkowitz@gmail.com 

Becky: 0587074328 

Welcome to Inge and Stanley Mark who made aliyah from Deerfield Beach, Florida to 

Yahalom 10a.  They are related to Annette and Neil Friedman.  Contact Details: 

home phone: 08-6196131 

Welcome to the Edreyi Family who moved into Yigal Friedman's house on HaTirosh 45.They 

have 4 boys ages 14,11,8,and 5. 

Contact information:   Chani: Chaniedreyi@gmail.com 



Welcome back to Nechemya (son of Dov and Barbara) and Aviva (daughter of Drs. Ron and 

Debby Reinitz) Green who returned to the yishuv from Yerushalayim to an attached 

apartment at Rechov Hatirosh.25a.  They have 2 children: Ahava 5 years old, and Eil 2.5 

years old   Contact Details:  Aviva: 0542175333 / Nechemya: 0543109992 

Welcome to Shlomo and Ruchami Shemesh who moved  with their 2 month daughter to  

Har Nevo 17  

Contact Details:  Shlomo: 0587325111 /  Ruchami: 0523066338 

Welcome to Janna and Eric Zimmerman who moved from New Milford, N.J.to Rambam 42a. 

 They have 5 children: Ally 18 at Midrasha HaRova, Jordan 16 in 11th grade, Keira 9th grade, 

Noam 6th grade, and Yoav 4th grade.    

Contact Details:  Janna: 0584082930 / Eric:   0584082931 

Welcome to Devorah and Daavid Ben Hamu who arrived from Bnei Brak to an attached 

apartment of the Zecharia family at HaCarmel 35. They have a daughter, Talia Rose who is 

2.5 years old.   

 Contact Details:  Devorah: 0528526219  deborahsafar@gmail.com 

David: 0525296882       davidi.been@gmail.com 

Welcome to Shoshana and Chaim Sheiner, a couple in their 60's who moved to  

HaGefen 26  

Shoshana: 054-6374514 / Chaim: 054-9862881   Contact information: 

Welcome to Keshet and Yitzchak Millman, a couple in their 60's who moved to Ha'arbel 23. 

They speak English only.  Contact details: Yitzchak: 0556643480 / Keshet: 0556642992 

Welcome to Neromema and Billy Richman, who have moved to Chashmonaim to  

HaTeena temporarily and will be living at Ha'arbel 21 as of September 16th . 

They are the parents of Uri and Shani Richman. They primarily speak English. 

Neromema: 0509264675 / Billy: 0507774062 

 

Jamie Wilens 

In the name of Vaadat Klita 


