Founding Families

][5יהודה דוד בוטקובסקי  ]4[ -מסובלק שבפולין
Yehuda David Botkovski from Sobalk
נחמן שלמה בוטקובסקי  -התגורר בחאן ,חלה במלריה והועבר לטיפול בבית
חולים ביפו שם נפטר []6בהמשך הובא לקבורה
][7בחדרה ,והוא טמון בקבר משותף עם ראובן גולדנברג
Nachman Shlomo Butkavski lived at the Chan house. Died of Malaria in Jaffa
hospital interned with Reuven Goldenberg
][8ז .בן יהודה
Ben Yehuda Z.
זאב ברין  - 1949 -1884 -רופא [ ]9עלה לארץ ישראל בשנת  1910ונישא לרבקה
לבית מרקס[]10ייסד את הקואפרטיב החקלאי ואת בנק האכרים כמו גם את בית
]. [11הספר החקלאי בפרדס חנה
Zeev Brin 1884-1949. Medical Dr. married Rivka Marks. Established the
agricultural coop and the farmers bank in Pardes Chana
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 - David Bermanדוד ברמן
יעקב ברמן  -בתו פניה נשאה לד"ר משה מקס שפירא אף הוא ממייסדי חדרה
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Jacob Berman, his daughter Fania married Dr. Moshe Max Shapira one of the
faunders
 משה גולדנברג- [12] Moshe Goldenberg
 חלה במלריה והועבר לבית חולים. היה בין מתיישבי החאן- ראובן גולדנברג
 הוא.]עצמותיו הועברו לקבורה בחדרה על ידי בני משפחה13[ .ביפו שם נפטר
[ טמון בקבר משותף עם נחמן שלמה בוטקובסקי14]
Reuven Goldenberg lived also in the Chan house. died of Malaria in Jaffa
hospital and was interned with Nachman Butkovski
 גולדנברג. י.[ח15]
Goldenberg Y.
 בווילנה1869  נולד בשנת- [ שמעון גורדון16]
Shimon Gordon was born 1869 in Vilna.
1954 ]נפטר בשנת17[ [תדהר נישא לאסתר בתו של יוסי גלוזגאל18]
Tidhar married Esther daughter of Yossi Lagziel. died 1954
 שנות קורותיה60  חדרה-  הלוי.ג
Halevi, G. wrote about Hadera on 6oth year
 יצחק הק-[19]
Yitzchak Hak
 וזלינסקי.[ ר20]
Vazelinski R.
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]מאוקראינה21[- יוסף ורחל וייסברגר
Yoseph and Rachel Weisberger from Ukraine
 בנו אריה וילנסקי היה בין,] היה מרוכשי אדמות בחדרה22[ - שלום וילנסקי
 נכדתו יעל ביחובסקי.[המייסדים23]
Shalom Vilenski , one of the lands of Hadera buyer. His son Arye was among
the founders.
 ישראל מאיר חודרובסקי- [24]
Israel Meir Chodorovski
] היה אחיו של יהושע חנקין25[ [ מנדל חנקין26]
Mendel Chankin brother of Yehoshua Chankin
]בן יהודה ליב ושרה ואחיו של27[ , בקרמנצ'וג אוקראינה1875  נולד- תנחום חנקין
1964 ] נפטר28[ אחים ואחיות7 [יהושע חנקין ועוד29]
Tanchum Chankin born 1875 in Kermanchug Ukraine. Son of Yehuda Leib and
Sara, and brother of Yehoshua Chankin and 7 siblings. died 1964
[רפאל כהן30]
Rafael Cohen
 דוד לבוצ'קין- [31]
David Lavochnik
 ליובין.[ח32]
Liubin Ch.

משה ליובין  -נכד ליואל ליובין שהיה אף הוא בין יושבי החאן [ ,]33יואל נפטר
].[34בשנת תרנ"ח
Moshe Liubin grandson of Yoel Liubin who lived in the Chan house.
נחמן ליובין  ]35[-משה ונחמן היו בעלי בית אריזה
Nachman Liubin. Moshe and Nachman were owners of the packaging factory
שלמה מאירסון[ ]36היה ראש מועצת חדרה .נולד בוולוז'ין ,עלה לארץ ישראל
] [37והתיישב בחדרה ,נפטר בשנת  1961בגיל 74
Shlomo Meirson, was head of the village. Born in Volozin and died in Hadera
1961 at the age of 71
] [39שמשון מדורסקי [ ]38נולד רוגצ'וב שבבלרוס בשנת 1857
Shinshon Madurski born in Rogachev Belarus in 1857
] [40א .מדורסקי (אישה)
)Madurski A. (female
] [41צבי מדורסקי
Zvi Madurski
] [42משה זאב מיצקון  -חבר ועד וילנה
Moshe Zeev Mitzkon, member of the Vilna committee
מנחם מנדל נחומוסקי  -נישא לאסתר לבית קוטלר .נפטר מפציעה והותיר
][43אלמנה הרה וילדים שנפטרו בזה אחר זה .אסתר נישאה בשנית לנח מילנר
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Menachem Mendel Nachumski married Esther Kotler. Died of wound and left
her pregnant with children who died one after the other. She remarried Noach
Milner
 אסתר נולדה.1972 ?; נפטרה בנובמבר1882  נולדה בשנת- אסתר נחמנזון
[לבית רוטמן44]
Esther Nechamson née Rothman 1882 and died 1972
] השם חיה רחל על פי עץ משפחה באתר45[ ) נחומבסקי מילנר (אישה.חיה י
geni [46]
Chaya Nachumovski Milner
 היה סופר,]48[ נולד בטלפינו שבאוקראינה1953 - 1874 ]47[משה סמילנסקי.
משה סמילנסקי נפטר ברחובות
Moshe Smilanski 1874-1953 was born in Telpino, Ukraine. Was a famous
author; died in Rehovot
 בן יעקב,) נולד בהומל שברוסיה1839( -[אריה ליב סמסונוב49]
Arye Leib Samsonov born in Gommel 1839 son of Jacob
 היה חבר ועד. התגורר בחאן שנים רבות,1877  נולד בשנת- אהרן סמסונוב
1952  נפטר בשנת.[המושבה וועדות השמירה50]
Aharon
Samsonov born 1877 lived many years in the Chan house. Member of the
village committee; died 1952
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 סמסונוב.[מ51]
Samsonov M.
 מורשה ועד וילנה- [ מרדכי עפרון52]
Efron Mordechai
 נולד בסימפרופול להוריו משה ולובה; נפטר,1865-1911 - ישראל פיינברג
[בחדרה53]
Israel Feinberg born 1865 in Simpropol to Moshe and Liba. Died in Hadera
[ פנייה פיינברג54]
Fania Feinberg
 בן צבי פסח ומינה לבית טורצקי1852-1913]55[  רב- [יהודה ליב פראנק56]
Yehuda Leib Frank, Rabbi; born 1852, son of Zvi Pesach and Mina Torezki.
died 1913
 פרנק.[ח57]
Frank, Ch.
 ונטמן בזכרון יעקב20- נפטר בראשית המאה ה- [ראובן קפלן58]
Reuven Kaplan interned in Zichron Yaakov
1868-1957 - [אליהו קנטור59]
Eliyahu Kantor 1868-1957
 רבינוביץ.[ש60]
Ravinovich Sh.

 - Rothman Chawaחוה רוטמן
 - [61] Shaul Rothmanשאול רוטמן
נחמן וחנה לאה רם (ראם) ]62[-נולד בשנת  1869בשאריי פלך מוהילב ,בן
יששכר .עלה לארץ ישראל ובשנת  1911נפטר מקדחת ]63[.לאחר פטירת בעלה
נחמן נישאה חנה לשלמה מאירסון גם הוא במייסדים
Nachman and Chana Lea Ram-Reem. born 1869 in Mogilev, died 1911 from
Malaria. She remarried Shlomo Aharonson
שרה ויששכר רם  ]64[-יששכר רם בנם של נחמן ולאה רם .שרה לבית רודניק
][65בתו של הרב מדבליצה ,ליטא
Sara and Issaschar Ram, son of Nachman and Lea; married Sara née Rudnik,
daughter of Dembitza Lithuania, Rabbi
 -Shmuel Shterninשמואל שטרנין
] - [66ברוך ובתיה שמואלזון (שמואלסון)
Baruch and Batya Shmuelson
] [67ש .צ .שניאורסון
Shneorson Sh. Z.
][68א .שניאורסון
Shneeorson A.
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 נישאה למקס שפירא, בת יעקב ברמן אף הוא ממייסדי חדרה- פניה שפירא
[ ראו להלן69]
▪ Fania Shapira née Berman. Her father Jacob was also a founder.
▪  וכעבור שלוש שנים1889  עלה מרוסיה בשנת, ד"ר לכימיה- מקס משה שפירא
 כתודה על פועלו. התמנה לרוקח במושבה וטיפל בחולים.עבר להתגורר בחדרה
 עזב את ארץ ישראל ובמקומו1905  בשנת. דונמים אדמה ומבנה25 הוענקו לו
טיפל בחולים ד"ר הלל
▪ ב1925  נחלתו נמכרה וכאשר שב בשנת.יפה:
Max Shapira was a chemist arrived from Russia in 1889 and after 3 years moved
to Hadera. Served as first doctor in the area. In 1905 left the country and Dr.
Yaffe took his place. His estate was sold in 1925.
He married Fania. Was also a painter and was asked by Baron Rothschild to
make portraits of Tel Aviv authors.
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▪

 חבר אגודת ריגה- משה שקצר

[72]

Moshe Shekzer member of the Riga Committee. He is remembered by the first
bread stove.

