
    New Families 5102   2015משפחות חדשות -  
 לפי סדר האלף בת:

 
ובינתיים הם נשארים בבית של , 1הגפן ' הם יגורו ברח . רסי'ניו ג, שעלו מהיילנד פארק לרבקה וישראל אברהמסברוכים הבאים 
, ד"בממ' עולה לכיתה ו( 11)יעקב , תמידבנר ' עולה לכיתה ח( 11)פסח  . יש להם ארבעה ילדים. בני דודים שלהם, משפחת קפלן

 :פרטי קשר שלהם הם. נכנס לגן הרימון( 5)ומנחם , ד"בממ' עולה לכיתה ד( 8)יונתן 
 
 

 evanrivka@verizon.net 3586314800: רבקה
 3586314808: ישראל

 
Welcome to Rivka and Yisroel (Evan) Abrahams who have just made Aliyah from Highland Park, NJ.  They 
will be living at Rechov Hagefen 1.  In the meantine, they are staying with the Kaplan family (their cousins).  
They have 4 children.  Pesach (13) is going into 8th grade at Ner Tamid, Yaakov (11) is going into 6th grade at 
the mamad, Yonatan (8) is going into 4th grade at the mamad, and Menachem (5) is going into Gan Harimon.  
Their contact details are: 
 
Rivka: 0584036277 evanrivka@verizon.net 
Yisroel: 0584036278 

 
  מישוב( יחידת דיור של משפחת פינחסוב) 15זוג צעיר שהגיע לרחוב היצהר , לאילנה ואדם ברנשטייןברוכים הבאים 

 :הפרטים שלהם . אדם
 

 adambernstein@live.ca 1843-851-356- אדם
 ilana.brandt@gmail.com 3584808503- אילנה 

 384585501 -מספר בבית 
 

Welcome to Ilana and Adam Bernstein, a young couple who arrived to Hayitzhar 15 (attached apartment of 
the Pinchasov faily) from the yishuv of Adam.  Their details are: 
 
Adam -054-251-1260 adambernstein@live.ca 
Ilana -  0586272570 ilana.brandt@gmail.com 
Home Phone - 086585573 

 
:פרטי הקשר הם. 10הלבונה ' ני ברח'וילדיה שהגיעו ליחידת דיור של משפחת זרצלדקלה בן חמו ברוכים הבאים   

384013884: בית  
  3586566331:דקלה

 
 

Welcome to Dikla Ben Chamu and her children who arrived to an attached apartment of the Zerechny 
family on Rechov Halevona 17.  The contact details are: 
 
Home: 384013884 
Dikla: 3586566331 

 

יש להם  . ב ממודיעין83שהגיעו ליחידת דיור ברחוב התבור , אבא של בוריס, ולוולרי ,לאולגה ובוריס גורדוןברוכים הבאים 
:הפרטים שלהם  .שני ילדים מבוגרים שגרים מחוץ לישוב  

      
borisgo1@bezeqint.net   3535615448 -בוריס  

 olga.gordon13@gmail.com  3530541813 - אולגה  

 

Welcome to Olga and Boris Gordon, and to Valerie, Boris’ father, who arrived from Modiin to the 
attached apartment of  Hatavor 20 B.  They have two adult children who live outside of the yishuv.  Their 
details are: 
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Boris – 3535615448 borisgo1@bezeqint.net   
Olga - 3530541813 olga.gordon13@gmail.com   
 

. יש להם שלושה ילדים . מתחת למגורי אלון וחיה בן דוד, 86התאנה ' שהגיעו ממודיעין לרח לבריאנה ואלי גרוגיןברוכים הבאים 
 :אפשר להיות איתם בקשר . ואדל בת שנתיים, עולה לטרום חובה( 6)אהרון , ד"בממ' עולה לכיתה א( 4)עזריה  
 
 

 briana.grogin@gmail.com 3568166354 -בריאנה
 

Welcome to Briana and Eli Grogin who have arrived from Modiin to Rechov Hate'ena 24, below Chaya and 
Alon Ben David.  They have three children.  Azaria (6) is going into first grade at the mamad, Aharon (4) is 
going into trom chova, and Adelle is 2 years old.  They can be reached at: 
 
Briana - 0542344056 briana.grogin@gmail.com 
 

 

:פרטי קשר שלהם הם. 18הכרמל ' ומשפחתם שהגיעו לרחללימור וזוהר גריידי ברוכים הבאים   

388048188: בית  

limor1303@012.net.il  3531888885:לימור  

Welcome to Limor and Zohar Graydi who have arrived with their family to Rechov Hacarmel 18.  Their 

contact details are: 

Home: 388048188 

Limor: 3531888885 limor1303@012.net.il   

' בכיתה ו( 11), איילת: הילדים שלהם . 'א 85ילדיהם שהגיעו ממודיעין לרחוב התירוש  6-ול דודלשולמית וגבריאל ברוכים הבאים 
 .תושבת בישוב, שולמית היא האחות של חנה וולס (. 1.5)ונוע , בגן במודיעין( 5)אביטל , ד"בממ' בכיתה ב, (8), זאבי, ד"בממ

 
 

 :אפשר להיות איתם בקשר
 shulamitgabriel@gmail.com ,3564583468: שולמית
 3564583461: גבריאל

 
Welcome to Shulamit and Gabriel David who have arrived with their 4 children from Modiin to Rechov 
Hatirosh 25 a.  Their children are Ayelet (11) who is in Kita Vav in the mamad, Zevi (8) in Kita Bet of the 
Mamad, Avital (5) who is in gan in Modiin and Noa who is a year and a half old.  Shulamit's sister is Chana 
Walles, resident of the yishuv. 
 
They can be reached at: 
Shulamit: 0546520642, shulamitgabriel@gmail.com 
Gabriel:  0546520641 

 

( 8)אהבה , ס דרכי יהודה במודיעין"ולומדת בביה' בכיתה ג( 13)מנוחה  . ילדיה 1שהגיעה ממודיעין עם  לגיטי ווגנרברוכים הבאים 
 :אפשר להיות איתה בקשר . בגן במודיעין( 6)בדרכי יהודה ודניאל ' בכיתה ב

 
 

  giteewegener@gmail.com 3586881866 -גיטי 
 

Welcome to Gitee Wegener who arrived with her 3 children from Modiin.  Menucha (10) is in 3rd grade at the 
Darkei Yehuda school in Modiin, Ahava (8) is in 2nd grade at Darkei Yehuda and Daniel (4) is in gan in Modiin. 
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Contact information: 
 
Gitee - 0584293944 giteewegener@gmail.com 

 
. הוא בן של דוד ופנינה וסטרייך . איתן גדל בחשמונאים . 10שהגיעו ממודיעין לרחוב הארבל  לאלינור ואיתן וסטרייךברוכים הבאים 

אריאל , בישיבת נר תמיד' עולה לכיתה ז( 18)אלעד , בישיבת נר תמיד' עולה לכיתה ט( 16)אהרון  . יש לאלינור ואיתן ששה ילדים
. יהיה בגן רינה( 1)ואיל , עולה לגן טרום טרום חובה( 1)אסף , ד"בממ' עולה לכיתה ד( 8)אמתי , בממד' עולה לכיתה ה( 13)
 .המשפחה דוברת עברית ואיתן גם דובר אנגלית 
 

 :הפרטים שלהם
 

 388018648: בית
 elinorwest@gmail.com 3580388818 -אלינור 

 w_eitan@yahoo.com 3588811188 -איתן 
 

Welcome to Elinor and Eitan Westreich who have arrived from Modiin to Rechov Ha'arbel 17.  Eitan grew up 
on the yishuv.  He is the son of David and Pnina Westreich, Elinor and Eitan have 6 boys.  Aharon (14) will be 
entering 9th grade at Yeshivat Ner Tamid, Elad (12) will be entering 7th grade at Yeshivat Ner Tamid, Ariel (10) 
will be entering 5th grade at the mamad, Amitai (9) will be entering 4th grade in the mamad, Assaf (3) will be 
entering gan trom trom chova, and Eyal (1) will be in Gan Rina.  The family is Hebrew speaking and Eitan 
speaks English as well. 
Their information is: 
 
Home:089718469 
Elinor - 0527028812 elinorwest@gmail.com 
Eitan - 0528231122 w_eitan@yahoo.com 

 
 

הגדולים נשואים   .יש להם חמישה ילדים  .מבני ברק 11הכרמל ' שהגיעו לביתם ברחלהוגט ומשה ישרוף רוכים הבאים ב
אפשר להיות איתם   .בת הסדר מעלה אפריםלומד בישי 88-בן ה, ואריאל, לומדת באולפנת צביה בבני ברק 10-בת ה, ונעה

:בקשר  

388536885: בבית' טל  

 

ymoshe5@walla.com 3584150330: משה  

huguettey@walla.com    3530104868: הוגט  

  
Welcome to Moshe and Huguette Yasharoff who have arrived to their home at Rechov Hacarmel 31 
from Bnei Brak.  They have 5 children. The older ones are married, and Noa, age 17 studies at Ulpanat 
Tzvia in Bnei Brak and Ariel, age 22, is studying in the Hesder Yeshiva Maale Ephraim.  They can be 
reached at: 
 

Home: 388536885 

Moshe: ymoshe5@walla.com   3584150330  

Huguette: huguettey@walla.com     3530104868 

 
הם גרים ביחידת דיור של  . אוריה, יש להם תינוק בן שנה . ב"ארה, שהיו בשליחות באוהייו לאליאור וערן ליסברוכים הבאים 

 :הפרטים שלהם . תושבת הישוב, מן'ערן הוא אחין של קרן ריצ. 86החרמון , משפחת קרן
 
 

 eliorbrenner@gmail.com 3568180818: אליאור
 eranliss2108@gmail.com 3566048886: ערן

 
Welcome to Elior and Eran Liss who have completed shlichut in Ohio.  They have a one year old named 
Uriah.  They live in the attached apartment of the Keren family at Hachermon 24.  Eran is Karen Richman's 
nephew.  Their details are: 
 
Elior: 0548387919 eliorbrenner@gmail.com 
Eran:  0544769294 eranliss2108@gmail.com 
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יעל  . ילדים 1יש להם . אחרי החגים 58ויגורו ברחוב התירוש  רסי'ניו ג, שעלו לארץ מטינק ליגאל וקרן מרקוסברוכים הבאים 
 :פרטי הקשר שלהם הם . בגן( 1)וארי , ד"בממ' בכתה ד( 13)אדירה , באולפנת חורב' לומדת בכתה ז( 18)
 
 

 yigal.marcus@bernstein.com  3586840088: יגאל
 carynmell@aol.com  3586845586: קרן

  
Welcome to Yigal and Caryn Marcus and their 3 children who made Aliyah from Teaneck New Jersey 
and will be living at Hatirosh 52 after the chagim.  Yael (12) is in 7th grade at Ulpanat Chorev, Adira (10) 
is in 4th grade at the mamad, and Ari is in gan.  Their contact details are: 
 
Yigal: 0584267722 yigal.marcus@bernstein.com 
Caryn: 0584865524 carynmell@aol.com 

 

. תושב הישוב, שלום הוא אחיו של צביקה פישהיימר.  15היצהר ' שהגיעו מרמות לרח לרחל ושלום פישהיימרברוכים הבאים 

:ל הםהפרטים של שלום ורח.  שלושה מהם נשואים. ילדים 5יש לרחל ושלום    

385843081: בית  

Rachelfish1962@gmail.com   3536654381: רחל  

    fishkes@gmail.com 3515843888 שלום:  

Welcome to Rachel and Shalom Fischeimer who have arrived from Ramot to Rechov Hayitzhar  15.  Shalom is the 

brother of Tzvika Fischeimer, resident of the yishuv.  Rachel and Shalom have 5 children.  Three of them are 

married.  Shalom and Rachel’s information is as follows: 

Home: 385843081 

Rachel: 3536654381 Rachelfish1962@gmail.com    

Shalom: 3515843888     fishkes@gmail.com 

רחל ושלום , הם גרים בבית של הורי עדי.  15היצהר ' שהגיעו מגבעת זאב לרח לעדי ודניאל פרסרברוכים הבאים 

:הפרטים שלהם הם.  ותהיה בגן ואיתן בן שנה וחצי 5נע בת .  יש להם שני ילדים.  פישהיימר  

adifishey@gmail.com 3536654143:  עדי  

3566168168: דניאל  

Welcome to Adi and Daniel Presser who have arrived from  Givat Ze’ev  to Rechov Hatyitzhar 35.  They 

live in the house with Adi’s parents, Rachel and Shalom Fischeimer.  They have 2 children.  Noa, (5) is 

going into gan, and Eitan is one and a half years old.  Their information is: 

Adi: 3536654143 adifishey@gmail.com 

Daniel: 3566168168  
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. הם דוברי אנגלית ויש להם חמישה ילדים . ב 85התירוש ' שהגיעו ממודיעין לביתם החדש ברח לאיירין וברי פרקרברוכים הבאים 
, בלמען אחי' עולה לכיתה ו( 11)אורלי , באולפנת מודיעין' עולה לכיתה ט( 11)עליזה , א באולפנת פלך"לומדת בכיתה י( 14)שירה  

 :פרטי הקשר שלהם הם . פהעולה לגן ש( 5)ודובי , בלמען אחי' עולה לכיתה ג( 8)טליה 
 
 

 ireneparker5@gmail.com 3561856851: איירין
 barpark@hotmail.com 3561856858: ברי

 
Welcome to Irene and Barry Parker who have arrived from Modiin to their new house on Rechov Hatirosh 
25B.  They are English speakers and they have 5 children.  Shira (16) is in 11th grade at Ulpanat Pelech, Aliza 
(13) is going into 9th grade at Ulpanat Modiin, Orly (11) is going into 6th grade at L'maan Achai, Talia (8) is 
going into 3rd grade at L'maan Achai, and Dovi (5) is going into Gan Safa.  Their contact details are: 
 
Irene: 0543954951 ireneparker5@gmail.com 

Barry : 3561856858 barpark@hotmail.com  

 
. 'א 18הדגן ' הם יגורו ברח . ניו יורק והגיעו לחשמונאים, שעלו לארץ השבוע מגרייט נק לדינה ולרב דוד רבהןברוכים הבאים 

בנות  1ישנן  . בנות 0יש להם  . בבית של משפחת קליין, 18הכרמל ' עד שהבית יהיה מוכן הם נמצאים בדירת קרקע ברח 
טליה ', עולה לז, (11)רינה ', עולה לכיתה ט, (16)טובה : הבנות שגרות כרגע בבית הן . ב וילמדו באוניברסיטה"שמעל כיתה י

 :אפשר להיות איתם בקשר. עולה לגן היצהר( 6)וסופיה , ד"בממ' עוליה לכיתה א( 4)
 

 
 rabhan@yu.edu 3564104685 :דינה
 drabhan26@gmail.com 3580883588: דוד

 
Welcome to Dina and Rabbi David Rabhan who made Aliyah this week from Great Neck, NY.  They will 
be living at Hadagan 12 Aleph.  Until their home is ready they are staying at the attached apartment of the 
Klein family, Hacarmel 12.  They have 7 daughters.  the 3 oldest are above 12th grade and will be 
studying in university.  The girls who now live with them are: Tova (14) going into 9th grade, Rena (11) 
going into 7th grade, Talia (6) going into 1st grade at the mamad, and Sophia (4) going into Gan Yitzhar.  
Their contact information is as follows: 
 
Dina:0546376425 rabhan@yu.edu  
David: 0587880598 drabhan26@gmail.com 

 

הם הורים של תמי צוקר תושבת .  18העצמון ' שהגיעו מירושלים לרח וראובן רוטה ליהודיתברוכים הבאים 

.הישוב  

:פרטי הקשר שלהם הם  

  diamondgla@aol.com  3554413488 יהודית:  

   richrutta@yahoo.com ראובן :  

Welcome to Julie and Richard Rutta who have arrived from Jerusalem to Rechov Ha’atzmon 12.  They 

are the parents of Tammy Zucker, resident of the yishuv.  Their contact details are: 

Julie:  diamondgla@aol.com  3554413488 

Richard:   richrutta@yahoo.com 
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  .66היצהר ' רסי לרח'ניו ג', וילדיהם שעלו מווסט אורנגשולמן ושושנה ( ברדלי)לרפי ברוכים הבאים 
ואליענה , ד"בממ' עולה לכתה א( 4)אביבה , ד"בממ' עולה לכתה ד( 8)אילן , ד"בממ' עולה לכתה ה( 13)קובי  . ילדים 6יש להם  

 :פרטי הקשר שלהם הם . היא בת שנתיים
 

 shannabird@hotmail.com 3586834318: שושנה
 bshulmannyc@hotmail.com 3586834311: רפי

 
Welcome to Brad and Shoshana Shulman and their children who made Aliyah from West Orange, NJ to 
Rechov Hayitzhar 44.  They have 4 children.  Coby (10) is going into 5th grade in the mamad, Ilan (8) is going 
into 4th grade at the mamad, Aviva (6) is going into 1st grade at the mamad and Eliana is 2 years old.  Their 
contact details are: 
 
Shoshana: 0584806012 shannabird@hotmail.com 
Brad:0584806013 bshulmannyc@hotmail.com 
 

מוניקה ויצחק הם  . הם בתהליך של עלייה. 5התבור ' ב לרח"ארה, שהגיעו מפילדלפיה למוניקה ויצחק שטרן ברוכים הבאים
ילדיהם ביחד  8ב וגרים עם "אביטל ומאיר סיימו שנת שליחות בארה . אשתו של מאיר בוחניק, ההורים של אביטל שטרן בוחניק

 :הפרטים של משפחת שטרן הם. בבית עם משפחת שטרן
 
 

 monicawetkinstern@gmail.com 3580306564: קהמוני
 coach1948@hotmail.com :יצחק

 
Welcome to Monica and Yitzchak Stern who have arrived from Philadelphia to Rechov Hatavor 5. They are in 
the process of making Aliyah.  Monica and Yitzchak are the parents of Avital Stern-Bucknik, wife of Meir 
Buchnik.  Avital and Meir have just completed a year of shlichut in the U.S. and are living with their 2 children in 
the same house as the Sterns. The Stern's details are as follows: 
 
Monica:0527074546 monicawetkinstern@gmail.com 
Yitzchak: coach1948@hotmail.com 
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