
 ד"משפחות חדשות תשע

 

עץ ' שהתחתנו בינואר והגיעו לישוב ליחידת דיור של משפחת דניס ברחרבקה ומשה אלכסנדר ברוכים הבאים ל

 :פרטי הקשר שלהם הם .5הדר 

 moshealexander1@gmail.com 850-654-8460 -משה 

 rivkastricker@gmail.com 856-555-2525 -רבקה 

Welcome to Rivka and Moshe Alexander who got married in January and arrived to the 

apartment at the Dennis house at Rechov Etz Hadar 5.  Their contact details are: 

moshealexander1@gmail.com0584563618  –Moshe   

rivkastricker@gmail.com0545527292  –Rivka  

 

  

, תושבת הישוב, נט גרוסברד'עדנה היא אמה של ג . רסי'ניו ג, שהגיעה מאליזבט עדנה אלכסנדרברוכה הבאה ל

נט 'אפשר להיות בקשר איתה דרך ג . 0הדגן ' ותגור ביחידת דיור של משפחת גרוסברד ברח

 .omjrgrossbard@gmail.c במייל

Welcome to Edna Alexander, who arrived from Elizabeth, New Jersey.  Edna is the mother of 

Janet Grossbard, yishuv resident, and is living in an apartment at the Grossbard home at Rechov 

Hadagan 8.  Contact can be made with Janet at this address: jrgrossbard@gmail.com.  

 

 

יעל   . ב65היצהר ' ברח גרים הם . ילדיהם 6ניו יורק עם , שהגיעו מווסט המפסטד לדוד ודפנה אמרברוכים הבאים 
עולה לטרום טרום ( אביגיל)ד ואבי "בממ' יי עולה לכיתה א'אייג . ד"בממ' עולים לכיתה ה 68-וארי בן ה 68-בת ה
:פרטי הקשר הם . חובה . 

 david@emmerfamily.com 804-6300-058- דוד 

fad567@aol.com 058-6300-803 – דפנה    

Welcome to David and Dafna Emmer who have arrived from W. Hempstead, New York with 
their 4 children.  They will be moving into their home at Rechov Hayitzhar 15b shortly.  Yael, 10, 
and Ari, 10, will be going into 5th grade at the Mamad.  A.J. will be starting 1st grade at the 
mamad and Abby will be going to gan trom trom chova.  Their contact details are: 

David - 058-6300-804 david@emmerfamily.com 

Dafna - 058-6300-803 fad567@aol.com 
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הם הגיעו מירושלים וגרים ביחידת דיור של  . וש ונועמי בלומברג ולתינוק שנולד להם לפני כשבוע'ברוכים הבאים לג

 :הפרטים שלהם הם . 'ב 68משפחת דוגלן בהיצהר 

 

 shakshuky@gmail.com 8565882066 -וש 'ג

 pnoemie@gmail.com 0628562625 -נועמי 

 

Welcome to Josh and Noemie Bloomberg and to their baby boy who was born about a week ago. 

 They arrived from Yerushalayim and moved in to the apartment attached to the Douglen family at 

Hayitzhar 40 b.  Their details are as follows: 

8565882066 Josh  -shakshuky@gmail.com 

 8562625062 Noemie  -pnoemie@gmail.co 

 

הם הגיעו מקרית ארבע וגרים ביחידת דיור של אייל ושרון בן  . ברוכים הבאים לרותם ודוד בלסם ובתם שכמעט בת שנה

 .6הדקל ' דוד ברח

 

 :הפרטים שלהם

 rotem.dahari@gmail.com  8555866828:רותם

 dbalsam88@gmail.com 8554408866: דוד

 

Welcome to Rotem and David Balsam who have arrived from Kiryat Arba with their daughter who is 

almost a year old.  Their details are as follows: 

Rotem: 0525314090  rotem.dahari@gmail.com 

David:  0526683314 dbalsam88@gmail.com 

 
 
 
 

. יש להם שני ילדים . 8הזית , שהגיעו מנתניה ליחידת דיור אצל משפחת רודיךטובי וישראל גלאס ברוכים הבאים ל
 :פרטי הקשר שלהם הם . מנחם מענדל בן שנתיים וחיה מושקא בת חצי שנה 
 

 tovi17@gmail.com 8555666540 -טובי 
 israelglass@yahoo.com 8555666548- ראל יש

 
Welcome to Tovi and Yisrael Glass who have arrived from Netania to the apartment attached to 
the Rudich family's home, Hazayit 3.  They have 2 children.  Menachem Mendel is 2 and Chaya 
Mushka is 6 months old.  Their contact details are: 
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Tovi - 0525444268 tovi17@gmail.com 
Yisrael - 0525444263 israelglass@yahoo.com 

 

 

שעולה ( 65)ליאב , מארבעה ילדים 8מזל הגיעה עם  . 5ברקת ' שהגיעו מניו יורק לרחמזל וחיים דהאן רוכים הבאים לב
ניו מיגיעו ( 62)חיים ובתם טליה  . ד"בממ' שעולה לכיתה ב( 2)ויוסף , YTAב' שעולה לכיתה ט( 66)מיה , YTAב' לכיתה י

 :פרטי הקשר הם . יורק בעוד קצת זמן
 

0585235066  mazald@aol.com –מזל   

 בית    08-858-0523    

Welcome to Mazal and Chaim Dahan who have arrived from New York to Rechov Bareket 2. 
 Mazal arrived with 3 of their 4 children, Liav (15) entering 10th grade at YTA, Maya (14) entering 
9th grade at YTA and Yosef (7) entering kita bet in the mamad. Chaim and their daughter Talya 
will be arriving in the near future.  The contact information is: 
 
Mazal- 0585235066 mazald@aol.com.     

Home - 08-858-0523 

 

יש  . חוה היא בת של רחל ופרץ עטיה . 56התירוש ' שהגיעו מרמת בית שמש לרחשאלתיאל וחוה הלוי הבאים לברוכים 

, א בבית שמש"עולה לכיתה י, 64טליה בת , מסיימת שנת שרות שניה, 62ספיר בת  : למשפחת הלוי חמישה ילדים

. עולה לגן 5 625  ד ושמואל בן "בממ' תה העולה לכי, 68דניאל בן , בישיבת נר תמיד' עולה לכיתה ז, 65מיכאל בן 

הפרטים שלהם    

   shaliglobali@gmail.com 8585845280– שאלתיאל 

  8565452448- חוה 

 

Welcome to Shaltiel and Chava Halevi who arrived from Ramat Beit Shemesh to Rechov Hatirosh 

21.  Chava is the daughter of Rachel and Peretz Attia.  The Halevi family has 5 children.  They are: 

Sapir (19) who is finishing her second year of sherut leumi, Talia (16) going into 11th gr. in Beit 

Shemesh, Michael (12) going into 7th grade in Ner Tamid, Daniel (10) going into 5th grade mamad, 

and Shmuel (2 1/2) going into gan.  Their contact information is: 

 

Shaltiel - 0505065708 shaliglobali@gmail.com 

Chava -  0542629660  

 
הם ההורים של אריקה  . 2הדגן ' הם גרים ברח . אילינוי, שעלו לארץ אתמול משיקגופרי כהן 'זניה וגברוכים הבאים ל

 :אפשר ליצור איתם קשר . תושבות הישוב, זלצמן וליסה באלסם
 
 

 802265666: בית
 8568852628: זניה

 8568852625:פרי'ג
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Welcome to Zenia and Jeffrey Cohen who made Aliyah yesterday from Skokie, Illinois.  They live on 
Rechov Hadagan 9.  They are parents of Arica Saltzman and Lisa Balsam, yishuv residents.  Contact 
information: 
 
Home: 089745141 
Zenia:  0543059173 
Jeffrey: 0543059175 
 

הם . איחוד שנמצא בעמק הירדן-חדש שהגיע לישוב מקיבוץ אשדות יעקבזוג ,רוית ומשה לפאירברוכים הבאים ל
 :הפרטים שלהם הם . 50היצהר ' גרים ביחידת דיור של משפחת לאער ברח

 
 

 ravitros@gmail.com  8556808222: רוית

 gmail.comLmd@900  8568822588: משה
 
 

Welcome to Ravit and Moshe Lafir, a new couple who has arrived to the yishuv from Kibbutz 
Ashdot Yaakov-Ichud, located in Emek Hayarden.  They live in the attached apartment of the 
Lauer family at Rechov Hayitzhar 58.  Their information is: 
 
Ravit:0524380999  ravitros@gmail.com  
Moshe: 0543077500  mdL900@gmail.com 
 

וגרים ביחידת דיור של משפחת , הגיעו לישוב' שהתחתנו לפני כמה חודשיםהדס ותמיר מובשוביץ ברוכים הבאים ל 

 :פרטי קשר . 68הלבונה , סבתו

 

  comhadas.rg@gmail. ,8564626660- הדס 

 co.iltamirmor1@walla. ,8556052884- תמיר 

 

Welcome to Hadas and Tamir Movshovitz who got married a couple of months ago, moved to the 

yishuv, and live in an attached rental to the Sabato family at Halevona 13.  Contact details: 

Hadas - 0546494148  hadas.rg@gmail.com  

Tamir - 0524859006   tamirmor1@walla.co.il 

 

, בתם.  5התבור ' הם גרים ברח. ניו יורק, ילדיהם מוודמיר 6שעלו לחשמונאים עם נעמי וביני מרילוס ברוכים הבאים ל

ד "בממ' ולומדת בכיתה ג 0אורלי בת .  'ד בכיתה ו"לומד בממו 68 בן, יי'יי ג'ג, לומדת באולפנת שעלביםו 65בת , אביגיל

:פרטי הקשר שלהם הם.ונמצא בגן חובה 5ועזריאל בן   

binimaryles@gmail.com –  058-799-0076 ביני  

nmaryles@gmail.com  058-736-2355- נעמי 
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Welcome to Naomi and Bini Maryles who made Aliyah to Chashmonaim with their 4 children 
from N. Wooodmere, New York.  They are living at Hatavor 5.  Their daughter, Avigail (12) is 
studying in Ulpanat Shaalvim.  J.J., (10) is studying in the mamad’s 6

th
 grade.  Orly (8) is studying 

in the mamad’s 3
rd

 grade, and Azriel is in gan chova.  Their contact details are: 

Bini - binimaryles@gmail.com  058-799-0076    

Naomi - nmaryles@gmail.com   058-736-2355  

 

 :הפרטים שלהם . 58הגפן ' שעברו בחודשים האחרונים מרמת גן לרח הניה וצבי שפרירברוכים הבאים ל
 
 

 804250228: בבית' טל
 8584256246: הניה
 8562654455: צבי

 
Welcome to Henya and Zvi Shafrir who have moved during the past couple of months from Ramat 
Gan to Rechov Hagefen 23.  Their contact information is: 
 
Home: 086758793 
Henya: 0506951961 
Zvi: 0547456625 

 

, תהל, יש להם בת.  2הארבל ' רח, שהגיעו ליחידת דיור של משפחת ניומןאליקים ורעות שרעבי ל ברוכים הבאים

:פרטי הקשר שלהם.  בן שנתיים, אוהד, ובן 6בת   

  reuti_y@walla.co.il 8560805656  רעות-  

 8560805658 –אליקים 
 

Welcome to Elyakim and Reut Sharabi who have arrived to an apartment at the home of the 
Newman family on Rechov Ha’arbel 7.  They have a daughter, Tahel, who is 4 and a son, Ohad 
who is 2.  Their contact details are: 

 

   reuti_y@walla.co.il8560805656  - Reut 
  8560805658 Elyakim -  

 
 
 

יש  . 62הר נבו ' רח, שהגיעו מגני מודיעין לבית לשעבר של משפחת עטקיןשלומית ואברהם ששון ברוכים הבאים ל
פרטי הקשר . ועדיאל בן שנה פלוס, בטרום טרום חובה( 8)אוראל , ד"בממ' בכיתה א(4)אביה : להם שלושה בנים

 :שלהם
 
 

 8565522865: אברהם
8525582882: שלומית  

Welcome to Shlomit and Avraham Sasson who have arrived from Ganei Modiin to the former 
house of the Atkin family, Rechov Har Nevo 17.  They have 3 boys: Avia (6) is in 1st grade at the 
mamad, Orel (3) is in gan trom trom chova and Adiel is 1 year old.  There contact information is: 
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Avraham: 0545299315 
Shlomit: 0572509007 



 גני מודיעין

: ילדים 6יש להם  . ב68רים בהמהריץ הם ג . ילדים 6ברוכים הבאים לאביבה ויעקב גולדברג שעלו לחשמונאים עם 
 68וחיה בת , בנר תמיד' עולה לכיתה ט, 66.5חיים בן  . שתלמד במדרשה 60חני בת . שמשרת בצבא 55חיים בן  

 :הפרטים שלהם הם . עולה לכיתה ו בממד

 l.commorahaviva@ao ,5406-562-850  :אביבה

 jakeg613@aol.com ,0826-582-850: יעקב

 

Please welcome Aviva and Yaakov Goldberg and family to the yishuv. They have 4 children: 
Yitzchak who is 20 and currently serving in the IDF, Chani who is 18 and will be in seminary, 
Chaim who is 14.5 going into 9th grade at Ner Tamid and Chaya who is 13 and will be in 6th 
grade at the mamad. 
They are currently residing at Hamaharitz 13b. 
You can reach them at the following numbers/emails: 

 
Aviva: 058-517-2681, morahaviva@aol.com 
Yaakov: 058-539-8071,  jakeg613@aol.com 

Welcome to Kim and Mitchell German and family who made Aliyah today from East Brunswick.  
They have 5 kids: 
Yael, 15 
Sara, 13 
Ariel (girl) 10 
Yehuda 5 
Yosef 2 
They are living in the Zagdanski's house on Avi David street in Ganei Modiin.  
They can be reached at: 
Mitchell 058-786-7072 
Please join me in welcoming them. 

Tirza Doniger 

 
Please welcome Eli and Yaffa Mandelbaum and family who made Aliya from Teaneck,NJ 
 
The Mandelbaums have four children: Ayala- going into 3rd grade- mamad, Tzvi- going into 2nd 
grade, Shmuel- going into gan chova, and Meirav- going into trom-trom chova 
 
The Mandelbaums will be moving in Rambam 23A  later this week, they are currently staying with 
the Lustman family. 
They can be reached at: 
Eli- 053-337-1934 
Yaffa- 053-335-8251 
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