New Families 2016 משפחות חדשות תשע"ז
'א' ב-לפי סדר ה

 (אצל משפחת29 ברוכים הבאים לשירה וגלעד בגייב שהגיעו ממעלה אדומים ליחידת דיור ברח' הכרמל
: פרטי הקשר שלהם הם. וצופיה היא בת אחד וחצי,) בגן3(  ינון. ילדים2  יש להם.)ג'אן
gmail.com@sivansoyonov1 0509630103 :שירה
gmail.com@giladbegayev 0528601353 :גלעד
Welcome to Shira and Gilad Begayev who have arrived from Ma'ale Adumim to an apartment
attached to Rechov Hacarmel 29 (at the Jan family). They have 2 children. Yinon (3) is in gan
and Tzofia is a year and a half. Their contact details are:
Shira: 0509630103 sivansoyonov1@gmail.com
Gilad: 0528601353 giladbegayev@gmail.com
 נבו. יש להם שבעה ילדים.'ב17 ברוכים הבאים לאפרת ואילן ביטון שהגיעו מדולב עם משפחתם לרח' הארבל
)10(  נדב,) עולה לכיתה ו' בממ"ד11(  נטע.) עולה לכיתה ט' באמי"ת13(  ניתאי.) עולה לכיתה י' באמי"ת15(
) נמצא במעון1( ) עולה לגן ונוה2(  ניר.) עולה לכיתה ב' בממ"ד7(  ו ניצן,עולה לכיתה ה' בממ"ד
: פרטי קשר הם. המשפחה דוברת עברית.בלפיד
ilan@dolev4u.org.il 0528308378 :אילן
0523003612 :אפרת
Welcome to Efrat and Ilan Biton who have arrived with their family from Dolev to Rechov
Ha'arbel 17 b. They have 7 children. Nevo (15) is going into 10th grade at Amit, Nitai (13) is
going into 9th grade at Amit, Neta (11) is going into 6th grade at the mamad. Nadav (10) is
going into 5th grade at the mamad, and Nitzan (7) is going into 2nd grade in the mamad. Nir (2)
is going into gan, and Nave' (1) is at maon in Lapid. The family is Hebrew speaking. Contact
details are:
Ilan: 0528308378 ilan@dolev4u.org.il
Efrat: 0523003612
 גרמניה לפני שנה לגני מודיעין ועכשיו,ברוכים הבאים למיכל ואסף גרונוולד ומשפחתם שהגיעו מפרנקפורט
) תהיה בגן4(  חנה,) עולה לכיתה א' בממ"ד6(  שלמה. ילדים3  יש להם.ב9 נכנסו לבית חדש ברח' הארבל
 פרטי הקרש שלהם הם.יצהר ולוי שהוא בן שנה:
0549240226 : מיכלgruenwald.michal@gmail.com
0546223444 : אסףasafgruenwald@gmail.com

Welcome to Michal and Asaf Gruenwald and their family who arrived from Frankfurt, Germany
to Ganei Modiin a year ago and now moved into a new house on Rechov Ha'arbel 9B. They
have 3 children. Shlomo (6) is entering 1st grade at the Mamad, Chana (4) will be in Gan
Yitzhar and Levi is one year old. Their contact details are:
Michal: 0549240226 gruenwald.michal@gmail.com
Asaf: 0546223444 asafgruenwald@gmail.com
4  יש להם.ב17 ברוכים הבאים לנסיה ויריב דודיין שהגיעו עם משפחתם מדולב ליחידת דיור אצל רח' הארבל
) עולה לגן והילה היא תינוקת בת2(  עידו,) עולה לגן חובה5(  אורי.) עולה לכיתה ב בממ"ד7(  נועם.ילדים
 פרטי.ב17 משפחתי למעלה ברח' הארבל- גם תושבת חדשה שגרה בדו, נסיה היא אחות של אפרת ביטון.חודש
:הקשר שלהם
huji.ac.il.laloum.Nessya@mail 0523003616 :נסיה
yarivda@bezeq.co.il 0503176673 :יריב
Welcome to Nessya and Yariv Davidyan who have arrived from Dolev with their family to the
attached apartment at Rechov Ha'arbel 17b. They have four children. Noam (7) is entering 2nd
grade at the mamad. Uri (5) is entering gan chova. Ido (2) is entering gan and Hila is their new
one-month old baby. Nessya is Efrat Biton's sister. Efrat is also a new resident who lives in the
du-mishpachti above Nessya. Contact details are as follows:
Nessya: 0523003616 laloum.Nessya@mail.huji.ac.il
Yariv: 0503176673 yarivda@bezeq.co.il
 משפחת וולף הגיעה מלוס אנג'לס. עם משפחתם33 ברוכים הבאים ליעל וחיים וולף שהגיעו לרח' הכרמל
') עולה לכיתה ו11(  נעמי,) עולה לכיתה ח' בישיבת נר תמיד13(  אשר. ילדים4  יש להם.לרעננה לפני שנה
 פרטי. תושב הישוב, יעל היא אחותו של דוד וולס.) עולה לגן3(  ונועה,) עולה לכיתה א' בממ"ד6(  אדם,בממ"ד
:הקשר שלהם הם
com.yaelwoolf22@gmail 0542582916 :יעל
chaim.woolf@wgclawyers.com 0532730701 :חיים
Welcome to Yael and Chaim Woolf who have arrived to Rechov Hacarmel 33 with their
family. The Woolf family arrived to Ra'anana from Los Angeles last year. They have 4
children. Asher (13) will be entering 8th grade at Yeshivat Ner Tamid, Naomi (11) will be
entering 6th grade at the Mamad, Adam (6) will be entering 1st grade at the mamad, and Noa
(3) will be entering gan. Yael is the sister of David Walles, yishuv resident. Their contact details
are:
Yael: 0542582916 yaelwoolf22@gmail.com
Chaim: 0532730701 chaim.woolf@wgclawyers.com

 ובעלה, בת אל, הם גרים עם בתם הנשואה. ב' ממודיעין12 ברוכים הבאים לנעמה וששון חדד שעברו לרח' הדגן
. לומדת בכיתה ד' בממ"ד9  בת, ונוי, לומדת בכיתה ט' באולפנת מודיעין,41  הדס בת,20  בן, עמיחי,משה
:אפשר להיות איתם בקשר
com.naamahada@walla ,0507111278 :נעמה
0529200055 :ששון
08 9711820 :בית
Welcome to Na'ama and Sasson Haddad who moved to Rechov Hadagan 12 b from
Modiin. They live with their married daughter, Bat El and her husband, Moshe, Amichai, age 20,
Hadas, age 14, studies in 9th grade at Ulpanat Modiin and Noi, age 9 who is in 4rd grade in the
Mamad.
Contact information:
Na'ama: 0507111278, naamahada@walla.com
Sasson: 0529200055
Home: 08 9711820
 פרטי קשר.) (אצל משפחת פולק18  ניו יורק ליחידת דיור ברח' ברקת,ברוך הבא ליעקב טוויל שהגיע מלורנס
:שלו הם
ytawil@gmail.com 053-629-1523 :יעקב
Welcome to Yaakov Tawil who has arrived from Lawrence, NY to the attached apartment of
Bareket St. 18 (at the Pollack family). His contact details are:
Yaakov: 053-629-1523 ytawil@gmail.com
 יש להם ילדים נשואים שגרים.4 ברוכים הבאים לאברהם ודבורה כהן ומשפחתם שעברו מיבניאל לרח' היהלום
: פרטי קשר שלהם הם.17  בן, יהודה,מחוץ לישוב וגר איתם בנם
0526739657 :אברהם
0585551657 :דבורה
Welcome to Avraham and Devora Cohen and their family who have moved from Yavniel to
Yahalom St. 4. They have married children who live outside of the yishuv, and their son,
Yehuda, who is 17 lives with them. Their contact details are:
Avraham: 0526739657
Devora: 0585551657
 הם הגיעו עכשיו. זוג צעיר שעלה לארץ לפני כמה שנים ולאחרונה גרו בנתניה,ברוכים הבאים לריסי וג'וני פינקל
: פרטי הקשר שלהם.15 לגור ביחידת דיור של הבית ברחוב הרימון

risiadler@gmail.com 0585201091 :ריסי
com.jonny.finkel@gmail 0547071967 :ג'וני

Welcome to Risi and Jonny Finkel, a young couple who made Aliya a few years ago and has
been living in Netania. They have arrived to the apartment attached to the house at Harimon
15. Their contact details are as follows:
Risi: 0585201091 risiadler@gmail.com
Jonny: 0547071967 jonny.finkel@gmail.com

2  יש להם.1  מיזורי (ארה"ב) לרחוב הגפן,ברוכים הבאים לרחל ויוסי קולטון ומשפחתם שהגיעו מסיינט לואיס
 פרטי.) עולה לכיתה ט' בישיבת נר תמיד14(  ודניאל,) עולה לכיתה י"א באולפנת כפר פינס16(  שרון.ילדים
:הקשר הם
jrachel.colton@gmail.com 0584559686 :רחל
0586559686:יוסי
Welcome to Rachel and Yossi Colton and their family who have arrived from St. Louis,
Missouri to Rechov Hagefen 1. They have 2 children. Sharon (16) is entering 11th grade in
Ulpanat Kfar Pines and Daniel (14) is entering 9th grade at Yeshivat Ner Tamid. Their contact
details are:
Rachel: 0584559686 jrachel.colton@gmail.com
Yossi: 0586559686
 הם גרים ברח' הכרמל. מישיגן עם משפחתם,ברוכים הבאים ליפה וצבי קלוגרמן שעלו לארץ מדטרויט
) מתגייס21(  הלל,) שרית (נשואה לטוביה ניומן והם גרים בישוב מספר שנים, ע"ה, הילדים שלהם הם דב.א26
) עולה9(  ומאיר,) עולה לכיתה ט' בישיבת לפיד במודיעין14(  אביחי,) לומד בישיבת הר עציון18(  נועם,לצה"ל
 פרטי קשר הם.לכיתה ד' בממ"ד:
yklug1@gmail.com 0587850984 :יפה
Tzviklugerman@gmail.com 0538255723 :צבי
Welcome to Yaffa and Tzvi Klugerman who made Aliya from Detroit, Michigan with their
family. They live on Rechov Hacarmel 26a.Their children include Dov, a"h; Sarit, who is married
to Tuvia Newman and has been living on the yishuv for a number of years; Hillel (21), who will
be entering the army; Noam (18), who will be studying at Yeshivat Har Etzion; Avichai (14), who
will be entering 9th grade at Yeshivat Lapid in Modiin; and Meir (9), who will be entering 4th
grade at the mamad.
Yaffa: 058-7850984 yklug1@gmail.com
Tzvi: 0538255723 tzviklugerman@gmail.com

) עולה8(  בניה: הילדים שלהם.א9 ברוכים הבאים ליוני וצביה ריין ומשפחתם שעברו מיקיר לרחוב הארבל
 הוריו הם דבורה ומיכאל. יוני גדל בישוב.) עולה לגן3( ) עולה לכיתה א' בממ"ד ועקיבא6(  נדב,לכיתה ד' בממ"ד
ריין
:אפשר ליצור איתם קשר
yrhein@yahoo.com 0545485678 :יוני
tsivyoni@yahoo.com 0546036629 :צביה
Welcome to Tsivya and Yoni Rhein and their family that have arrived from Yakir and will be
living at Ha'arbel Street, 9א. Their children are Benaya (8) entering 4th grade at the mamad,
Nadav (6), entering 1st grade at the mamad and Akiva (3) entering gan. Yoni grew up in the
Yishuv, and his parents are Dvora and Michael Rhein. You can be in touch at :
Yoni: 0545485678 yrhein@yahoo.com
Tsivia: 0546036629 tsivyoni@yahoo.com

3  איתן כמעט בן. יש להם שני ילדים. מגני מודיעין30 ברוכים הבאים לשני ואורי ריצ'מן שעברו לרח' התירוש
: פרטי הקשר שלהם הם.וליאנה בת שנה
0545387795 : שני
uririchman@gmail.com 0545237518 : אורי
0737292646 :בית
Welcome to Shani and Uri Richman who have moved to Hatirosh St. 30 from Ganei
Modiin. They have 2 children. Eitan is almost 3, and Liana is one year old. Their contact
details are:
Shani: 0545387795
Uri: 0545237518 uririchman@gmail.com
Home: 0737292646

,)3(  הלל, יש להם בן. א20 ברוכים הבאים לנתי וליאורה שקד וילדיהם שעברו מכפר טרומן לרח' התבור
: פרטי הקשר הם. חודשים10  שהם בני, אליה וינון,ותאומים
shakednati@gmail.com 0526007923 :נתי
leora_m@hotmail.com 0526111308 :ליאורה
Welcome to Nati and Leora Shaked and their children who have arrived from Kfar Truman to
Rechov Hatavor 20 a. They have a son, Hillel, who is 3 years old and 10 month old twins, Elia
and Yinon. Their contact details are:
Nati :0526007923 shakednati@gmail.com
Leora: 0526111308 leora_m@hotmail.com

Ganei Modiin גני מודיעין
.41  ממיאמי פלורידה לרח' רמב"ם, גיימי ואלי,ברוכים הבאים למשפחת בינינפלד
41 הם גרים ב.4  וטליה,6  אריאלה8,  מיקי10,  קלילה12,  אמי14,  קירה:יש להם ששה ילדים
0547386033 מס טל גיימי
elle@bienenfeld.net 0547386408 מס טל אלי

Welcome to Eli and Jamie Bienenfeld who have made Aliyah from Miami, Florida to Rechov
Rambam 41. They have 6 children. Yakira 14,M.E. 12, Kelila 10, Mikey 8, Ariella 6, and
Talya 4. Their contact information is:

Jamie cell (husband) 0547386033
Eli cell (wife) 0547386408 elle@bienenfeld.net

