
מרמתכץאביהשעשועים,וכפרקופיקסאחרי
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החדשההזוגיותבשרון,נותןשהואהתורהשיעורי
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מוטולי"יש
אותואמרחיי,בימיהולךאנילאורו
אדםזהגדולהכי'הגנבמקוצק,הרבי
גנבלאאניעצמו'.דעתאתשגונב
אניעצמי.דעתאתאגנובלאואני
ואניהגעתי,ולאןשווהאנימהיודע
הבלים",הבלשזהתוךבתוכייודעגם
המוביהעסקיםמאנשיאחדכץ,אבי
"כפרעלשאחראיהאישבישראל,לים
"קופיקס"בדולר","הכולהשעשועים",
עםישראלאתכובשאלובימיםוכעת
בתחוםהחדשניתהטכנולוגיתהמהפכה

מרקטיםמינירשת הקמעונאות
מתכווןלאקופהללאהארץברחבי
לבלבלשצבר,ולמיליוניםלעושרלתת
פספסשאניהיאהמרה"האמתאותו:
להיותצריךהייתישלי,הייעודאתתי
הגההחמצהזותרצו,אםישיבה.ראש
בחיי".דולה

בוכהאניגם

אינטימיבראיוןוחושףמדברכץאבי
וידהסוערהפנימיעולמואתמתמיד
ששתמאםהמפתיעיםגירושיועלבר
שהואהסליחההחדשה,הזוגיותילדיו,
התורהשיעורימאמו,לבקשהספיקלא
היום,שלוהחרדיםשךהרבנותן,שהוא
המחוסהאישהאחרונהבפעםמתיוגם
וזהאתמול,היה"זהדמעה:הזילהזהפס
הרבה".דיבוכהאנימפתיע,לא

באמת?
נולדתישאניצוחקתמידאני"כן,
בעוד85הולדתיוםליישאריה,במזל
זהטוב,המזלעללדלגאפשרימיםכמה
לפניורגעאריהמזלשלהאחרוןביום
שהרגישותאומרתמידואניבתולה,מזל
לאאנשיםפשוטמהבתולה.מגיעהשלי
בעולםוהחייםמדי,יותראותימכירים
ליויצרואותיחספסוהעסקיםכרישי
מאודאנילמעשהאבלקשוחה,תדמית
רגיש".מאוד

אחדאף"היום
להיותרוצהלא

לבתקופאי.
רשתיששלי

יהלומים,חנויות
לפעמיםוהיא

למכורנאלצת
שלהבחנויות

עובדיםאיןכי
שמוכנים

כולםלעבוד.
להיותרוצים

מתכנתים,
מעצבים

ובעלימשווקים
לשםעסקים.

הולכים"אנחנו פרידמןאסףצילום:בקופיקסכץאבי

מיוחד:בראיוןכץאביחדשה,סופריםרשתמשיקהואשבובשבוע

יצרו

קשוחה
מאודאניאבל

רגיש"
ומשיקלדתיותרמתחברחדשה,זוגיותחונך

עובדיםנטולתסופריםרשתלוירמיעם

כץאביהשעשועיםוכפרקופיקסאחרי

המהפכהאתלהובילרוצההשרוןמרמת

הקמעונאות,בתחוםהבאההטכנולוגית

שנה02בעודגםלנוחמתכווןולא

//אטדגיאשר

דסהאליצילום:
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כדיכץאבישללצדולהיותצריך
המילונאיתההגדרהמהילהיווכח
מטריםשנישלדינמותזזית":ל"אחוז
לאעודהשאלהותפיסה:מחשבהמהיר
יסהואואזמוכנה,והתשובההתחילה
שיחובןשלבפניוהמימיקהעלתכל
ובליבעיניוחןמצאההתשובהאםוידע
מסרווח-הפסדמסמכייציגאומר
עתידייםפרויקטיםשלמצגותווגים,
הואהנהוהופה,נשכחו.שכברוכאלו
עסקייםמייליםמציגקומה,מלואקם
עלהצבעהתוךויושבחוזרמהמחשב.
מ'הווטסאפ',לשיחהרלוונטישיחדו-
שלשמותהניילוניתמתוךמקריא
עלתתההלאשחלילהוכדימשקיעים
מולבאצבעויורההואאמינותו,מידת
"בנקאיות"הודעותעלהמובכותעיניך
שבימיםכץ,אביזהוהעסקי.מחשבונו
מהפאתלוירמיעםיחדהשיקאלו
החדשניתהטכנולוגיתהקמעונאותכת

מרקטמינירשתיזםהואאותה
למעשהשהיאבישראלישוביםבמאות

אנוש.בןנטולתחנות
עובד?זהאיך
עשואמזוןחדש.דברשוםעשינו"לא
כשלוןונכשלוכעשורלפניעודזהאת
'החשלושתאתפעמים.שלושחרוץ
ל-%001והגענולמדנואמזוןשלטאים'
קנייהשלשיטהפיתחואמזוןהצלחה.
לוקלחנות,נכנסיםבחנויות.גוטו
בשיטההראשוןהחטאויוצאים.חים
השתמהםבהןשהתוכנותהיהשלהם
בעולםב-%09רקמדויקותהיושו
זהאםגדול,לאבושהרווחקמעונאי,
החטאלזה.תיכנסאלמדויק%001לא
שתיחסכואולישהםהיהשלהםהשני
עלרקהכוללבמאזןאבלקופאיות,
הספקים,ונדליזם,למניעתהאבטחה
הרבהשילמוהםהמסביב,וכלהמנהלים
השכילולאשהםהשלישי,החטאיותר.
הםשבהםבמקומותהחנויותאתלפתוח
מיניצריךלאאחדאףנדרשים.באמת

צמודמרקט."mp-ma-ל
זה?אתפתרתםואתם

באמצעותהגענוראשית"בדיוק.
ידיעלשפותחה,Qשלהסחרמערכת

GRO-BYC"OTUA אפהסטארט
POHS"למקסוםגורארזהיזםשל
עושההחדשניתהמערכת.%001של
מכווראייתשקילהבחיישנישימוש
ייתגםהזוהמערכתבאמצעותנה.
מנהלים,סדרנים,'המסביב',אתרנו
מצבנוצרוכו'.מחסנאיםקופאים,
שערקלאשנפתחמרקטשהמיני
שניבמקוםשקלאלף007היאלותו
אמזון,שלהחנותשעלתהדולרמיליון
מבנקמימוןמקבליםעודהזכיינים
ארבלנהליכולאחדאדםהמזרחי.
למעשהוהואלבדו,מינימרקטיםעה
בהם.שעובדהיחידהאדם

לסונכנסאדםפשוט,עובד"וזה
המערכתאצבע,טביעתבאמצעותפר
וישמכברזהנרשםהואכיאותו,מזהה
שבינינו,שלו,האשראיכרטיסאתלנו
וככהבאנושותגדולהכיהסוהרביתזה
שטויות,לעשותבדעתויעלהלאהוא

הכי"הרגעים

מאושרים
שאניזהבחיי

לפתורמצליח
בגמרא.סוגיה

מלמדאני
תורהשיעורי

הקטנהבקהילה
השרון,ברמת

בעברלימדתי
וגםברעננהגם

אגב,סבא.בכפר
העריםכלמבין

שהתגוררתי
סבאכפרבהן,

הכיהייתה
טובה"

הצילוםעלרגיל,כיתובגםיש
נרקיסוקריא.מתאיםבמקום

הצלםשםצילום:מדיוםבלוק

"הייתיכץ.אבי
להיותצריך
ישיבה"ראש
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מהמדלוקחהואמהמזהההמערכת
ומנוטר,מצולםמרושת,הכולפים,
צריךאםשוקלתגרמים,שלובדיוק
שנפתחבסלאותומחייבתלשקול,
וסלמאת.חשבונית,לומוציאהעבורו,
בכללספקיםמדווחתהיאבמקביל,
ביוםלהשליםצריךומהנלקחמהיום
תעולהםמוציאההדרךועלהמחרת
משלוח".דת

רובוטים.שלעולםמפחיד.
לעולם.תיכחדלאהאנושית"הרוח
אתשתעצבזוהיאהאנושיתהרוח
שתזוהיאשתתכנת,זוהיאהמוצר,
התקדםהעולםשתוביל,זווהיאשווק
זואיתו.להתקדםצריכהוהמציאות
להיותרוצהלאאחדאףהיוםהאמת.
חנויותרשתיששלילבתקופאי.
למכורנאלצתלפעמיםוהיאיהלומים,
שמוכניםעובדיםאיןכישלהבחנויות
מתכנתים,להיותרוציםכולםלעבוד.
לשםעסקים.ובעלימשווקיםמעצבים
הולכים".אנחנו

קופיקסברשתגםבטוחמאודהיית
כישלון.איתהנחלתשלבסוף

מאודורווחייםפעיליםסניפים78"
היולכשלון?נחשבהארץברחבי
שנססקופיקסשלסניפים021מעל
שלואחריםכאלוקשייםבשלגרו
תשעאחריואחריםכאלוזכיינים
כמהיודעאתהפעילות.שנות
נסגריםומשקאותבמזוןעסקים
תשעאחריאזכ-%09.בשנה,
שלברמהאנחנופעילותשנות
ולכןהצלחה,אחוזיכשבעים
צריכההייתהשלךהשאלה
הבא:באופןמנוסחתלהיות
עםכךכלהצלחתםאיך
קופיקס".שלהמיזם

הקשר
החרדי

בבנינולדכץאבי
מהלמשפחהברק
בנהחרדי,מגזר
ניחןהואערותו
יוצאתבגאונות
והעתידדופן
"הישיבתי"

אבלמובטח,היההמבריקהנערשל
מוסברתבלתיואהבהבאופיומשהו
גרםהיוםעדבוהבוערתלמדינה
בירךשךהרבלהתגייס.לרצותלו
למעשה"אזלדרך:יצאוהואאותו,
חזרתיולאהחרדימהעולםנפרדתי
"האמת,אומר,הואהיום",עדאליו
דתיאניאםאותילהגדירלאשעדיף
כאדםעצמיאתמגדיראנילא,או
להכיר,לכםשיצאחרדיהכיהחילוני
פעםשאיחילוניהכיהחרדיוהאדם
תפגשו.

תורה,ללימודגדולהאהבהלי"יש
כלבקב"ה.גדולהאמונהליויש
סוגראנייהיה,מהמשנהלאערב,
ופוסבערב00:02בשעההטלפוןאת
00:90בשעהלמחרתביוםאותותח
שאוליבעיותשישיודעואניבבוקר,
שליאמאאבלמיידית,לפתורצריך
ותעשהתעבודאותי,לימדהז"ל
ובליהיום,כלבמהלךהשתדלות
איפהאחרתשיעבודלקב"התןלה
ידימעשישהכולוהביטחוןהאמונה
שבהרבהלךלהגידחייבואניה'?
ומורכבותגדולותבעיותמקרים
מאליהןנפתרובערב,לישהיומאוד
הרבבוקר.הטלפוןאתכשפתחתי
שאניזהבחיימאושריםהכיגעים
עדבגמרא,סוגיהלפתורמצליח
באמת.מאושראותיעושהזההיום,
בקהילהתורהשיעורימלמדאני
מתאנישםהשרוןברמתהקטנה
81לפנישלימדתיכשםהיום,גורר
ברעננה'רעות'בקהילתתורהשנה
ובקהילתנישואייעםעברתיאליה
מגומקוםסבאבכפרדורשיי''בית
מביןואגב,שנים.חמשלפניעדריי
כפרבהן,שהתגוררתיהעריםכל
טובה.הכיהייתהסבא

מתנהגואניאמונה,לייש"אז
גםואנימצוותלקייםומשתדלטוב
בעיהליישזאתובכלתורה,לומד
אניבא.אניממנוהחרדיהעולםעם
הואהמשיחשכשיגיעאומרתמיד
בעםפהדברשוםלתקןיצטרךלא
לצהחרדי.העולםמאתחוץישראל
עשוהחרדיםהאחרונות,בשניםערי,
אתלשנותאותילאלץכדיהכול
מאוד".חבלוזהעליהם,הטובהדעתי

בנישואיםהמשבר

שינויעשהכץהאישייםבחייוגם
טליהמאשתוהתגרשעתפשוטלא
שהפתיעוגירושיםשנים,כארבעלפני
השניםרבתהזוגיותלנוכחמאודרבים
לתפארת.גידלואותםהילדיםוששת
עללדברמוכןהואלראשונההשבוע
האישההיא"טליהבחייו.הזההפרק
היאלהכיר.לישיצאמושלמתהכי
למוביתעקרתנאמנה,מופלאה,אמא
בכלמהצלחותיירבותלהחבשאניפת,
גוזמה.שוםבליאגב,האמת,זותחום.
הפשהתגרשתישמאזאומרתמידאני
כברכילבנות,גרבייםעםללכתסקתי
שהיאכמוכפיים,עלאותינושאיםלא
עשתה".

להתגרש?שהחלטתזהאתהלמהאז
וזואחר.משהוזהזוגיותשל"עניין
במפתיע,באלאפעםאףוזההצטברות,
הפתיעזהאוליילדים,כשישלאבטח
אניכמשפחה.אותנולאאבלאחרים,
לאברור,שיהיהבסיפור,הרעהילד
הזה,הטובכלעםלהסתדרהצלחתי
סרקזם.אוציניותשלשמץפהואין
אמרתמידאניטוב.מדייותרליהיה
להיותהמועמדתהייתהאשתישאםתי
לעולם.נפרדיםהיינולאשלי,אמא
אבלהאלו,בדבריםלהאריךצריךולא
כשאדםהשלמות.כלילממשהיאטליה
ארוזוגיותשנותאחרילהתגרשרוצה
קריטיים:דבריםלשנינדרשהואכה
הפרמטריםשניכלכלית,ויכולתאומץ
זאת".ועשיתילי,חסריםלאהאלו

הילדים?הגיבואיך
כמוטוב,בנאדםכמומתנהג"כשאתה
רואיםהילדיםבגירושים,גםמענטש,
לאבטחויכוחים,שוםהיולאזה.את
הושבתיודבריםאומרבליכלכליים.
חצילתתהוראהונתתיחשבוןרואה
שיש.הכסףומכלהנכסיםמכלמדויק
עשינושנינולי,כמובדיוקלהמגיע
לנקובצריךלאהזה.העושרכלאת
כמהעםיצאנושנינואבלבמספרים
אמורככהוזהבכיסנו,טוביםמיליונים
להיות".

נטעםחדשהבזוגיותכרגעאתה
עלי?

אוהבואניחדשהזוגיותלייש"כן.

כעת".נמצאאנישבוהמקוםאת
איתהחיאתהדתישאתהולמרות
נישואים.ללא

לפזה:עללהגידמהגםליויש"כן.
אהבה,וישמהכול,חזקיםהחייםעמים
האםהיא,השאלהאזמסתדר.לאזהאז
לקייםממשיךאוהכול,אתזורקאני
002שלשטרלייששאפשר.מהאת
אזרוקאנימאה,שבזבזתיבגללשקל,
ביד?".לישנשארוהמאהאת

הפנימיתהעבודה

בשניםמאודהשתנהכימעידכץ
הואעצמי",על"עבדתיהאחרונות.
אומר.

השתנה?מה
עלעבדתיבעיקראבלמאוד,"הרבה
לגמריאחרבמקוםואנישליהמידות
היום".

בדיוק?מהלשאולאפשראם
אחרים.עלסנגוריהללמד"בעיקר
שאניהיוםספוריםממשאנשיםיש
למאנשיםהרבהעלעליהם,כועס
לדמייןהתחלתיכיזכותללמדדתי
לעבורצריךבמקומו.עושההייתימה
בעצמך,שטויותכמהולעשותהרבה,
משחרר".וזהלזה.שתגיעכדי

ממישהו?סליחהלבקשרוצההיית
שלאאחתליוישמהרבה,"ביקשתי
דבושליאמאוזוממנהלבקשלייצא
83בגילהזו,האדירההאישהז"ל.רה
שאביאחריכלחסרתאלמנהנותרה
שנתייםמגילילדיםועםממחלהנפטר
והייתישש,מלאולאעודלי.51עד
לההיואיתי.קלהיהלאשובב,ילד
פאהכפופות,כתפייםעצובות,פנים
לאלבושיותר,טוביםימיםשידעה
ספרביתב'רזילי',למדתיאופנתי.
בנילמדושבולבנים,חרדיעממי
בעיר.והחשובותהעשירותהמשפחות
נראתהלאמחברייאחדאףשלאמא
הגיעהאחדשיוםזוכראניאמי.כמו
בכיתההייתיהספר,לביתבהפתעה
לה,אמרתיבה.והתביישתיז',אוו'
אתראתההיאהגעת?'למה'אמא,
מאמינהלא'אנילי,ואמרההרתיעה
אישההייתההיאבי'.מתבייששאתה
הרבהיוהקרובותחברותיהחשובה.
ואניהליטאיבעולםידועותהכיניות
הייתיובגדיה.הופעתהאתרקראיתי
בחלקחתכדימחיי,חייםשנותנותן
הספיקהלאאמאמשפט.אותואתזרה
יכולתירקלוהצלחתי.אתלראות
בדיוקעסקיי,ביןלסיבובאותהלקחת
כלבפנילהציגהאז.שנראתהכמו
איתהלעלותקופיקס,סניףשלמנהל
לכולם,ולהגידשלי,בהרצאותלבמה
שלהושלכםשליאמא.זו'תכירו,
הוא'".

02בעודאותךרואיםאיפהעצוב.
שנה?

לאאני.זהוליצור,ליזום"ממשיך
שאלושכולםזוכראנילנוח.מתכוון
היההואלמהנניחביביעלעצמםאת
בביתלשבתהיהיכולהואזה,אתצריך
אנעולם.בתהילתולזכותבקיסריה
חייביםכמונושאנשיםמביניםלאשים
ברגלבטושמשהו,לעשותהחייםכל
בליולבטושלבטושהשמנת,אתליים
אתהבסוף.חמאהלעשותכדיהפסקה
שכוהמרההאמתוזומצער,מהיודע
הבלים,הבלשהכולמגלים,בסוףלם
אתחייבאנילמהמביןאתהעכשיו
שישהיחידיהדברזההרוחני.העולם
ערך".בו

שיוםזוכר"אני

אמאאחד
הגיעהשלי

בהפתעה
הספר,לבית

בכיתההייתי
ז',אוו'

והתביישתי
אמרתיבה.

'אמא,לה,
הגעת?'למה

ראתההיא
הרתיעהאת

'אנילי,ואמרה
מאמינהלא

שאתה
בי'"מתבייש

לוי.ורמיכץ
התקדם"העולם

והמציאות
להתקדםצריכה

צילום:איתו"
בירןאיציק
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