שנגחאי היהודית

חלק ניכר מהסיור הוקדש לצד היהודי של
העיר שהוקמה והתבססה להיות מה שהיא
היום בזכות קבוצת יהודים עשירה שהגיעה
מבגרד בתחילת המאה שעברה.
הקבוצה ייסדה את הרובע היהודי והוא
הפך במרוצת הזמן הפך לאבן דרך בעיר.
הממשלה הסינית הקימה מוזיאון שבנוי כמו
׳יד ושם׳ והוא מציג את ררכם של הסינים
בהצלת יהודים מציפורני הנאצים במלחמת
העולם השנייה.
יעל פרגון ,ישראלית צעירה המתגוררת
בשנגחאי ,הדריכה את הקבוצה תוך כדי מסע
במנהרת הזמן .המסע סיפר הכול :משנת 1844
התחילו היהודים להפיץ את האופיום באניות
סוחר ,וכך הגיעו לשנגחאי משפחות עשירות,
כמו כדורי ,ששון וארדון ,והקימו תשתית אדירה
בעיר .הדבר הכשיר את הקרקע להיותו של
המקום עיר מקלט ליהודים במלחמת העולם
השנייה ,שהתרחשה שנים רבות אחר כך.
INNOVATION CITY
הסינים מחפשים ) innovationחדשנות(
שתאיר את העיר ,ולכן הישראלים מוצאים
בה את מקומם .כבר עם הנחיתה התקבלה
המשלחת בקוקטייל חגיגי מאת הקונסול
הכללי והוא אף העביר הרצאה" :לאן סין
היום?" מטרת הקונסול ,עמיקם לוין ,לעורר
חברות ישראליות להשקיע בסין וליצור רושם
טוב .מסיבה זו זכתה המשלחת הישראלית

לכבוד מלכים מצד הקונסוליה ומצד הממשל
המקומי .במהלך הסיור גובש רעיון שקורם
עור וגידים בימים אלו  -להביא ארצה משלחת
גומלין של בכירי המשק הסיניים ובמשך
שבוע יצטרפו לאוטובוס המנכ״לים שיעבור
בין ערי הפריפריה למציאת הזדמנויות
השקעה ובמקביל להוציא את המשלחת
הלימודית ה 3-לבייג׳ינג בעוד שנה.

מדוע הסיני□ צריכים אותנו?

סין צמאה להשקעה ישראלית דווקא .היכולת
של  8מיליון לעשות רעש של מעצמה
שובה את ליבם של הסינים .מתווספת לכך
ההיסטוריה המשותפת עם היהדות וההערצה
לפרסי נובל היהוריים .פטרסבורג מסייג
ואומר ,שיכולתם של בודדים ליצור לעתים
שם רע עלולה להביא לקריסת המערכת ,וכיום
עסוקים בשגרירות בתיקון הנזקים שיצרה
'עסקת תנובה׳ .אך כל זאת אינו מונע מהסינים
לחפש קשרים בתחום הבנייה .עשרות חברות
בנייה אשר בונות מדינות שלמות שעמן
נפגשה המשלחת ,מוכיחות כי קיימת יכולת
ליצור קשרים מעין אלו .על עולם העסקים
הסיני הרצתה החברה בעלת ותק אדיר בסין:
.Dazen & Shira
איש העסקים האמריקני-ישראלי יובל זיו,
מנכ״ל ׳פסיפיק אלדינגס׳ ,כבר מחפש דרכים
איך לבנות בסין .גם ד״ר קובי זייד ,מנכ״ל
׳קבוצת זייד׳ ,השתכנע שזהו המקום להקים
בו שלוחות  .Home Lend securityקובי,
שהוא גם צייר שמציג תערוכות בעולם ,נשבה
בחשיבה התלת-ממדית של הסינים.

יו״ר ועדת ההיגוי של המשלחת ,עו״ד יהורה
רווה ,ביקר בשנגהאי שבועיים לפני כן ורקם
קשרים .לרבריו ,סין משקפת את הקדמה ואת
היכולת של ישראל להיכנס לעידן של המאה
ה .22-נציגי המשלחת התפעלו מאוד מהסדר
והניקיון בנוהל הבנייה בעיר.

מה משותף לטבריה ודימונה?
סגן ראש עירית טבריה ,דרור ללוש ,כבר
הזמין את הסינים לתת לעיר תנופת בנייה.
הסינים התלהבו מגילה של העיר ההיסטורית

ביום השלישי יצאה המשלחת
לעיר הפריפריה היימן ,מרחק
שעה וחצי מביילינג .העיר כולה
לבשה חג בקבלת המשלחת.
בכניסה לעיר בעלת  2מיליון
התושבים ניצב ארמון ורסאי
במלואו עם נברשות זהב וחדרי
אירוח בסגנון ויקטוריאני
וציינו כי התמחותם בשיקום ערים עתיקות
יכולה לסייע .גם מהנדס עיריית דימונה ,אבי
היקלי ,ניצל את ההיכרות עם הסינים כדי
להזמינם לבנות אלפי דירות בלב המדבר.
"לאחר צפייה בסינים שמפגרים אחרי ישראל
בתחומים רבים ,תוכלו להבהיר במה אנו
מתקדמים יותר .אך עדיין ברור שיש לנו
ללמוד רבות מהם" ,ממשיך פטרסבורג .עם

