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אשתו של התעשיין  שרה ליברמןהתחלנו בעין שיראח הוא מעין השמחה או כמקובל היום עין שרה, על שם 

. במהלך השנים שימש הבית פיליפ ליברמן –ת שהיום נושא את שמו מגליציה שקנה את האדמות עם הבי

גורמים שונים ומגוונים, בין היתר שכנו בו גם חברי קיבוץ עברון לפני עלייתם לקרקע. המקום שופץ ומשמש 

 –כמוזיאון עירוני. עברנו דרך התצוגות והסרט )רע( ופתחנו את נושא המייסדים, בעיקר את האחד החסר 

 .יוסף לוי –. הבטחנו לעצמנו לדבר בהמשך על האחד והיחיד שנכון להגדירו כמייסד העיר ןהיינריך כה

מבית ליברמן עשינו הקפצת מכוניות לחלק ה'בשרי' של נהריה. אחרי פתיחה קצרה על תולדות נהריה והשם 

ינו בין השוו ציינו את תרומת הנשים. .זוגלובק, היום קבילצקישלה, עברנו למפעל המשפחתי של משפחת 

 הפסיפס לתמונת הבית היפה עם המראה הגרמני שעמד בעבר במקום. 

)כיכר הדקל(, סיפרנו על הבית ויושביו. וקישרנו בינם  בית זומרפלדברחוב הרצל התעכבנו ליד החלקה של 

דיברנו, הזכרנו את בכורתם מרים שהיא גם בכורת נהריה. הזכרנו גם  פאוקרגם על משפחת . יוסף לוילבין 

 ולטרללון במקום בתאריך יום הולדתו של  – רות )לבית דוד( פאוקר וחנה דויטש/דיין –הגעת הנשים  כי

והמחזות שכתב ועוד  פריץ וולף, נקבע כיום יסוד העיר. בהמשך הרחוב דיברנו  על 10.2.1935, דויטש

 )הספריה העירונית הישנה(.  שמעון רייךדיברנו על המהנדס 

האגרונום שמשך את  - זליג אויגן סוסקיןו שמעון רייך , יוסף לוית דמויותיהם של ברחוב המייסדים פגשנו א

 מכסל קלרה – יוסף לויאל כשלון כלכלי. כאן קישרנו בין אשתו של  ואת המתיישבים החוטים במושבה

 אחיה. אח ואחות לבית לוי הנשואים בהצלבה לאח ואחות מבית זומרפלד. זומרפלד

, נשוי לאחות ממשפחת זומרפלד פאול –המייסדים גילינו שעוד אח ממשפחת לוי  ברחוב 50בית מספר לפני 

 . ) שני אחים ואחות ממשפחת לוי נשואים לשתי אחיות ואח ממשפחת זומרפלד(. פלורה –

הזמינה אותנו אל ביתה. חדר אורחים קטן עם תמונות ורהיטים של הוריה  כרמלה מזורסקיוהסיום, הפתעה, 

האח הגדול שהמליץ על אימוצה  – אנדרו )אדולף( זומרפלדבפינה נמצא פסל דמותו של . יוסף וקלרה לוי –

הכל נשאר כן, על ידי בני הזוג לוי חשוכי הילדים.  – מכס והלנה זומרפלדהבת הביולוגית של  –של כרמלה 

 במשפחה. 

 לגדעון שהאיר את סיפורי המשפחות וההיסטוריה של המושבה החקלאית.גדולה תודה 

 ה לעירית נהריה, בעיקר לגברת גליה מאור, שפתחו בפנינו את שערי בית ליברמן. תוד

  .  הסיור הבא סיור פריחה קק"לי באפריל

 


