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נומ גרים האוזמן תושבת חיפה 
גם  כמוה  סין.  בשנחאי,  לדה 
רוני ויינרמן.  23 אלף פליטים 
יהודים מאירופה מצאו מקלט 
בשנחאי בתקופת מלחמת העולם השנייה, 
את  שפתחו  הסינים  של  נדיבותם  בזכות 
דלתם בפניהם, אך סיפורם נותר עד היום 
ליחסים  שנה   20 כינון  עם  כעת,  מוצנע. 
וביוזמת  לסין   ישראל  בין  הדיפלומטיים 
מוזיאון הפליטים בשנחאי, העיר התאומה 
את  לחשוף  הסינים  מבקשים  חיפה,  של 
ואת הקשרים המיוחדים שנרקמו  הסיפור 
ביניהם לבין יהודי שנחאי בתקופה חשוכה 

זו של רדיפת העם היהודי. 

אירופה  ברחבי  כבר  הוצגה  התערוכה 
בערים המבורג, ברלין ולפני כמה חודשים 
הוצגה גם במרכז קסטרא בחיפה. כעת, עם 
20 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין 

גישראל לסין,  עורכים הסינים היחד עם מו
זיאון הפליטים היהודים בשנחאי תערוכה 

גחגיגית ומרגשת בבית אות המוצר בירוש
לים  עם לקט של מוצגים נבחרים מאוסף  

היהודים  שבש גהמוזיאון לזכר הפליטים 
נחאי. 

תירגמה  העיר,  תושבת  האוזמן,  מרים 
האוטו החיים",  "אירוניית  את  גמגרמנית 

ביוגרפיה של אביה, ד"ר וילהלם מיינצר. 
וילהלם הגיע לסין לאחר שהצליח לברוח 

גמהשלטון הנאצי בגרמניה. הוא עבד בא
המלחמה,  בזמן  צרפתי  פילנתרופי  רגון 
נהרג שאבותיהם  יתומים   200 ל -שסייע 
גגו בקרבות נגד היפנים. בוקר אחד, במה

לך נסיעה לאחד מבתי היתומים בכפר וו 
לונג פו,  נשמע קול רחש מוזר והם עצרו 

גבצידי הדרך. ואז היא הופיעה - קצינה סי
נית מדהימה ביופיה עם קסדה על ראשה. 
היא שלפה באלגנטיות אגד חבישה וקשרה 

את האגזוז במקומו במיומנות רבה כאילו 
גחבשה רגל שבורה. היא הייתה אחות ולה

גם  זאת  וילהלם  ד"ר  של  הרבה  פתעתו 
לעבוד  אמור  היה  שעימה  האחות  הייתה 

במוסד היתומים.
פר מרפאה  מיינצר  ד"ר  הקים  גלימים 

טית בקונמינג, והגורל שוב הפגיש ביניהם 
כאשר פנתה אליו אותה קצינה מדהימה, 

גהעלמה סילינג, לאיוש משרת האחות במ
רפאה. המשך הסיפור מכאן כבר ידוע. הם 
התאהבו ובאביב 1943 החליטו למסד את 
כבנות  נולדו  ומרים  חווה  ביניהם.  הקשר 
הטרי.  לבני-הזוג  סינית-יהודית  תערובת 
אשתו הסינית של וילהלם עברה במקביל 

גתהליך של גיור והעניקו לה את השם צי
פורה, על שם הגיורת הראשונה בתנ"ך. עם 
לעלות  משפחה  החליטה  המדינה  הקמת 
לישראל, ובשנת 1949 עזבו את שנחאי על 
בדרכם  קסטלביאנקו  האיטלקית  האוניה 

לארץ-ישראל.
ויינרמן מחזיר אותנו  סיפורו של רוני 
כמעט 100 שנה לאחור, אל 1917, כאשר 
החליטה משפחתה של אסתר, אמו של רוני, 

גלעזוב את סיביר. הם נסעו ברכבת הטרא
נס-אטלנטית מסיביר לסין והתיישבו בעיר 

גחרבין. מאוחר יותר עברו להתגורר לשנ
גחאי. בשנחאי הכירה אסתר את בעלה לע

תיד, אלברט. רוני ויינרמן, גם הוא תושב 
בשנחאי   ולאלברט   לאסתר  נולד  חיפה, 
בשנת 1940.  רוני מספר שעבור היהודים 
שנחאי  הפכה  מאירופה,  שהגיעו  כולם, 

גלבית של ממש - נפתחו מרכזי תרבות ומו
זיקה, בתי קפה ותה וחנויות רבות ושני בתי 

כניסת מרכזיים, אוהל משה ואוהל רחל.
1949 עלו רוני ומשג  לקראת סוף שנת

פחתו ארצה, ובתום מסע ארוך של שלושה 
ויינר רוני  כיום,  לחיפה.  הגיעו  גחודשים 
גמן משמש כסגן נשיא עמותת ידידות יש

ראל-סין.

מיכה ריינר כתב ספר שכולו אהבה לקפה 
� בספר שזורה לא מעט נוסטלגיה לייקים של 

פעם ולחיפה של שנות ה-40 וה-50

הלוחש לקפה

גיכה ריינר, מומחה לקפה, שתה את כוס הקפה הראמ
שונה שלו בגיל שאחרים שתו בו גזוז. בגיל 7 הגיע 

גלבקר את אביו, ממקימי קפה אוא המיתולוגי בחי
פה. קשה להאמין, אבל בימים ההם הכינו את הקפה 
במיחם שממנו ירדו המים החמים אל תוך כלי עם “גרב” ובה היה 
הקפה, כפי שמכינים בברזיל, עד היום. את טעמו של אותו קפה 

אריסטון, זוכר מיכה ריינר עד היום. 
גאוא קפה נוסד בחי

פה בתחילת שנות ה-
אלו  בימים  וממש   ,40
לקיומו.  שנה   70 חוגג 
על- נוסד  המפעל 
יליד  רייכר,  אוטו  ידי 
ובתחילה  יוגוסלביה 
יודעי  בין  שמו  עבר 
ח”ן. בשנים האחרונות 

והתפ הלך  גהמפעל 
מחלקת  הוקמה  תח, 

מש והוכנסו  גגורמה, 
המפעל  כיום  קיעים. 
טונות  יום  בכל  קולה 
פולי  ומוכר  קפה,  של 
קפה מיוחדים גם במאות שקלים לקילו. תערובת יוצאת דופן 

גהיא, תאמינו או לא, תערובת ששהתה במעיו של מכרסם, הופ
רשה ונשטפה. היא עולה אלפי שקלים לקילו ונחשבת למעדן 

ליודעי דבר. 
למרות האהבה הגדולה, פרש מיכה ריינר לאחרונה מבית 
הקפה והתפנה לחלום אחר: כתיבת הסיפור של הקפה. הספר 
“זה הקפה שלי”  יצא בימים אלו בהוצאת ה”חממה הספרותית” 

של סטימצקי. 
גהספר הוא סיפור אהבה לקפה, או נכון יותר - לתרבות הק

פה ולכל הכרוך בה. קפה הוא דבר פשוט לכאורה, מצרך יומיומי 
של מיליארדים, שלא נותנים דעתם על המסלול הארוך שעשה 
הנוזל המונח בספריהם. המהדרים והמבינים, יבדילו בניחוחות 

גהשונים, באיכויות המגוונות, אך רק מעטים באמת הם אלה בק
רבנו היודעים ממש מהו קפה. מתי והיכן נולד, מי מגדל אותו 
ומה הם הסוגים השונים שלו ושל טעמיו הרבים? איך מייצרים 
קפה ואיך משביחים את טעמיו וריחותיו, איך מעבדים את פוליו 
ומהי השרשרת רבת-החוליות דרכה עובר פול הקפה מהמטע 

גועד לספל ביתי או לשולחן הפינתי הקבוע בבית הקפה בשכו
נה.  ומעטים עוד פחות יודעים את רזי המקצוע, את עולם התוכן 

גהמופלא של העוסקים בגידול ובעיבוד הקפה, בשיווקו ובמכי
רתו, בהשבחתו ובהפיכתו למצרך שלא ניתן לתאר את תחילת 

גהיום או את המשכו בלעדיו. ומעטי-מעטים יודעים כיצד התפ
גתח ענף טוחני הקפה בישראל בכלל ובחיפה בפרט, מה היו תה

פוכות הייצור, הטכנולוגיה והשיווק של הקפה בארצנו.
מיכה, מה הייתה תרבות הקפה של חיפה בשנות ה-40?

רייכר מחייך כשנזכר בקפה של חיפה של פעם: “קודם כל 
– הקפה היה אמיתי. לא נס, לא קפסולות ולא נעליים. בהפסקת 
קפה שתו קפה טורקי או קפה בקומקום. לייקים הייתה תרבות 
קפה מיוחדת : לכלי ההגשה והשתייה הייתה חשיבות לא פחותה 
מהטעם. אך לא פחות זכינו לטקסי שתייה של קפה אמיתי בשטח 

לא פחות מאשר לאלה שנערכו בסלון”.
איך התחילה אצלכם במשפחה האהבה לקפה? 

”הקפה נולד אצל אבי פה בארץ-ישראל לאחר שעבד 6 שנים 
כפועל. בעזרת מענק ‘ענק’ של אלף לירות הוא רכש את מכונת 
הקלייה ולמד את רזי הקלייה מאדון מנדלסון שהביא את הידע 

מצפון גרמניה”.
הקפה  לבית  שהגיעו  אז”  של  מ”הייקים  זוכר  אתה  מה 

שלך? 
מעט  רק  ידעו  “שרובם 
מאוד לדבר עברית אבל תמיד 
הבינו בדיוק על מה המדובר. 
אנשי  וחרוצים.  עבודה  אנשי 
ארץ.  היקים  ודרך  נימוס 
ממשיכיהם  גם  לומר  ואפשר 
– בניהם ובנותיהם ממשיכים 
לפקוד את בית הקלייה – או 
הדגל  חנות  את  יותר  נכון 

הת בעיר  לפעול  גשממשיכה 
חתית של חיפה”.

סיפורם של שני פליטים מסין תושבי חיפה מופיע בתערוכת 
הפליטים היהודים משנחאי, שנדדה מקסטרא לגרמניה ומשם 

לירושלים ¿ התערוכה מייצגת את סיפורם של 23 אלף היהודים 
שהגיעו לסין בתקופת מלחמת העולם השנייה
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ההורים של האוזמן ¿  צילומים: מוזיאון הפליטים היהודים

אמה של האוזמן - קצינה סינית

מרים והוריה

משנחאי לחיפה

מיכה ריינר ¿ צילום: שלמה פס אברס


