000,2
בעליקופיקס;"אםנמכרים

אימפריה.
פריטיםביו -זו
אנחנומוכריםיותר 00,3
אבי כץ ,בכנס

שלמדתי
דפנה

איגוד המסעדנים:״למדתי איךלהתעסק

עם 252זכיינים .אני

ממשה רבנו .כל רבע שעה למשוך להםברגלולהגידהלו,

ארד עדי
ועדי

אני כאן,

אתן לכם

את הטיפ

אתה על הכתפייםשלי!״

דברת־מזריץ

<<

הרבה

אנשים

""

בימים

אלה לאבי

פונים
כץ,

להפעיל מנין?
מייסר קופיקס ,כדי
שזוכהלסיקור נר־
$TS1$נרחכ$TS1$

הרשת
של
$DN2$נרחכ $DN2$ולאהדת
חכ
הבאים.
הציטוטים
את
לקרוא
״אצליידעו ,אני אגיד את זה גס.
הציכור.

הייתי
אותך

אומר

שאם אני
אישתי

עם

אוותר לך .אבל
אותך קונה

כדאי להם

אתפוס

במיטה ,אולי
אם אני

אתפוס

משהו לא ממני,לעולם

לא אוותרלך .אני ארדוף אותך כל
החיים״ ,כך אמר כץ שלשום בכנס
של איגודהמסעדנים ,שנערך במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
$DN2$במסגרת $DN2$תערוכת ״ישראפוד״.
סגרת

״פעם

תפסתי זכיין

הם

שלא

ממני״ ,סיפר כץ .״קניתי

קנה

מרצדס

מתחננים .אבל אל

תתפתו .יום

אחרי שהזכיין יפתח את הסניף הוא

יתחיללהאשים

הוא מתק־
$TS1$מתקשה$TS1$,
אתכם

לכם ,זה לא
זה לא
טמבלים .רבותי ,כל
יאמן מה

נתפש.

אבי

כץ,

עסק

מצוין .בן

אכל לפני
והחזיר

אדם

שוב

אנשים יצברו

תו
נכסים
אצלכם״).
$DN2$תרעמתו $DN2$עלהרגולציה בענף המסעדנות עולהלי על

כץ הסביר שצריך להתנהג
חודש או חודשיים ,אני מכתיר אותו
בקשיחות עםזכיינים :״מי שיש לו
כענףהסובל ביותר במדינה ,לא יד־
$TS1$ידעתי$TS1$
עסקמצליח ,עסוק רוב היוםבלהדוף
שאפשרלסבול ככה .אני אומר
אנשים שרוצים לפתוח סניףשלו,
עתי
$DN2$ידעתי$DN2$

רעב"
ארד
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כנסת

ורוצהלעשות

$DN2$ניצחתי $DN2$את
צחתי
ובתי הקפה :״מאז שאני נמצאבענף,

שעתיים,

דפנה

ועדי

אתם פראיירים ואתם

שר וכל
שיש לו

ראש

$DN2$מתקשה $DN2$,הוא מפסיד ,הוא מרוויח
שה,
לעסק ,דפקתי
חדשה ,הלכתיאליו
$TS1$ולכן$TS1$
ול־
$TS1$המפתחות $TS1$עצלן מדי ,אבא שלויודע את זה
מסמר על הקיר,תליתי את המפת־
$DN2$ולכן $DN2$הוא זרק אותו מהעסק שלוושלח לדפוק אותנוולהמציא משהו .בכל
כן
אתה
$DN2$המפתחות $DN2$של המרצדס ואמרתילו
חות
תחום ,בכל דבר,בלי הפסקה ,כמו
אותולפתוח סניףשלכם.
רואה ,אני תולה את המפתחות של
הקלורי .בן אדם שלא
$TS1$בכלום $TS1$.עניין הסימון
השתנה בכ־
״עם ישראל לא
המרצדס פה,והולך לחפש עורך
$DN2$בכלום $DN2$.הוא יצא ממצרים ,קיבל  10יודעלעשות שום דבר מגיע לכנסת
דין שנוסע על סובארו מורל  82לום.
אז מה נותר לולעשות חוץ מחוק
מכות,העבירו אותו את הים ,נתנו
׳תגמור לרסק אותו,
ואומר לו
$TS1$צועק $TS1$פופוליסטי .אתה לאיכוללהגיר
לו מן ,וכל שלושה ימים הוא צו־
תחליף את הסובארו במרצדס׳.
005,1
אמכור
לפקיד לאלהיות פקיד ,אבל אתה
$DN2$צועק$DN2$לאלוהים ׳איפה אתה?׳ .רש״י
המשפחה שלו ישבה
עק
פריטיםביום ,זה עסק פה ,אני מוכן לשלם  20שקלים על
באותו ערב
כוס קפה׳ .בשלב הבא ,באתי לבת
מצוין שאנייכול להתפרנס ממנו
אצלי וביקשה
סליחה״ ,את הדברים אמר :משל למה הדבר דומה?לילד יכוללצעוק
עליו״.
יחד עם השותף שלי .אם אמכור שלי ,שהיא מנהלת הרכש ,ואמרתי
שאבא שלוהולך איתו בשדה מלא
האלה ,בעודו מספר מהן שלוש הר־
$TS1$הרגליים$TS1$
׳תערכי  300מבחני טעימה .אם
$TS1$אנחנו $TS1$לה:
פריטים זו אימפריה .אנ־
000,2
מרגיש רדוף"
"אני
באבנים וקוצים .לאחר שהילד צו־
$TS1$צועק$TS1$
לניהול רשת עםזכיינים .כץ
גליים
$DN2$הרגליים$DN2$
יצא בן אדם אחדויגידמולמצלמות
פריטים
000,3
$DN2$אנחנו $DN2$מוכרים יותר מ-
חנו
בעלי בתי הקפה
לו ,אבא שלו מרים אותו
$DN2$צועק $DN2$שקשה
בנוגע
לטענות
עק
היה בעברובעלי כפר השעשועים,
ביום .לא ייגמר הבאזז .איזה יופי הטלוויזיה הקפה לא טעיםלי ,אני
על הכתפיים.הילד מבסוט ,ואז בא כלפיו ,אמר כץ :״אני מזה חודש
ששתוורדינון.
מדיח אותךמהירושה׳ .היא לא ישנה
המוצר הזה שנקרא קפה .כל בוקר
חודש וחצי אני מסוייט ,זה מתחיל
שהוא
שוכח
והוא
מישהו
מולו
זכיינים,
לניהול
השנייה
הרגל
על
%001
אני שותה קפה ,לא משנה ששתיתי בלילה מפחד ,עד שהגענו ל-
בשידור חי שעומד מנהל רשת בתי
אבאשלו ,אז הוא שואל את האיש
מלבד פחד,לדברי כץ ,היא ״כבוד״
בקבוצות המיקוד .לאחר מכן הבא־
$TS1$הבאתי$TS1$
קפה וטוען שאני לא יודע חשבון אתמול .היום בערב אני אשתה קפה,
ראית את אבאשלי? ראית את אבא
(״מספראירועי הבריתמילה,ההל־
$TS1$ההלוויות$TS1$,
$DN2$הבאתי $DN2$את המגוון הנכון לשלב הראשון,
תי
לא משנה ששתיתי בבוקר.לפני זה
משקר שאני אומר שאני
ושאני
שלי? אבא שלו מתרגז ,מוריד אותו
$DN2$ההלוויות$DN2$,וההליכה לרב פירר שאני
וויות,
במחיר אחיד .כשאדם נכנסלסופר
000,3
מוכר
הייתי בהם בחייםשלי ,אי אפשר לקוצים,ועוד פעםהילד בוכה ,ושוב
פריטים ביום .מכיוון הייתי בעסק מסריה קניתעגלה
כשאתה
הוא כל הזמן משווה מחיר.
פעם הוא נושא אותו על הכתפיים.
לספור .הרבה יותר מחבר מרכז מפ־
$TS1$מפלגה$TS1$.
שהותקפתי -תקפתי .אני מתנצל ,לתינוק ,אני אפגוש אותך בפעם
אני למדתי איךלהתעסק עם 252
$DN2$מפלגה $DN2$.תןלבנאדם כבוד ,קבל
לגה.
נכנסלחנות של מחיר אחיד אתה
הכל״).
הבאה בעוד המש שנים .קפה זה עסק
אני מרגיש רדוף .כמעט כל עובד
מסיר את השכפ״ץ של ההשוואה,
$TS1$״אטרקטיביות״ $TS1$זכיינים .אני אתן לכם את הטיפ ,שלישי שמתקבלאצלנו
לדבריו,הרגל השלישית היא ״אט־
לעבודהף מצוין .הבן אדם אכללפני שעתיים,
ובטעות מסיר את השכפ״ץ של לא
(״האטרקטיביותכוללת שלמדתי ממשה רבנו .רש״י מלמד
רקטיביות״
$DN2$״אטרקטיביות״$DN2$
מישהו שלח אותו .מדי פעם מישהו והחזיר רעב עודפעם״.
בתשובהלמסעדן ששאל :״מה לקנות רק מה שצריך וקונה מו־
$TS1$מוצרים$TS1$
לקוצים .מגיע ועושה נזק .כשיכנסו אליך
שלא צריךלזרוק אתהילד
פרנסה יומיומית שוטפת .כי אם
$DN2$מוצרים $DN2$במקום ״.
צרים
ההבדל בינךלבין מכונה אוטומטית
$TS1$ברגל $TS1$ויצלמו אצלך ויוציאו דברים מהק־
$TS1$מהקשרם$TS1$
מספיק כל רבע שעה למשוךלו בר־
איןלו מהלאכול הוא ידפוק אותך
בסיום אמר כץ :״אנשים יצאו
לממכר קפה וכריכים?״ ענה כץ
$DN2$מהקשרם $DN2$אתה תצא יותר גרוע מאיתנו.
שרם
אתה
כאן,
אני
הלו,
ולהגיד
גל
$DN2$ברגל$DN2$
רוצים
ויגנוב אותך .מצד שני ,אתם
על
מפיציםעלי דברים הזויים ושקרים ״עדיף שתשאל את השאלההגדולה להפגיןלפני שנתיים ,ונאמר להם
הכתפייםשלי!״
שיהיה לכם עסק ,שבשוטף תמכרו
שהפגנות לאעוזרות ,רקהקלפי.
000,6
איך בריטיינר של
לו ,אל תקחו דמיזכיוןבהתחלה ,או
שקל על
כץ ,שעלה לדבר אחרי הרצאתו לאמצעי התקשורת .לאשתיהגיעו
to
במחאה
בבחירות הדתיים שהיו
יחסי ציבור ,עשיתי כזה רעש שכל
טלפונים.
300
של סהרשלום ,מפקח מחוז תל אביב
סמלי .בעתיד תעשו איתו
קחו סכום
״קפה זה
הצביעו בנט,
מדינתישראלהזדעזעה? אני אסביר.
״אנייודע חשבון ואנייודע כמה
והחילוניםלפיד .עבר
אקזיט .אתם תהיו אימפריה ,לא הוא .לבריאות הסביבה ,הביע את תרעמ־
$TS1$תרעמתו$TS1$

הוא

וערה או חבר

מעמד

קופיקס:

שאתםעוברים.

האגורה כל דבר .כךני־
$TS1$ניצחתי$TS1$

השוק בכל

000,1
ככה :אם נמכור
אמסור

שלי

כדי

את

קצת

משהו ,מנסה

שלושת

מקום.

חשבתי

לקחתי

מעצבת שאומרים שהיא הכי

אליאסי .אמר־
$TS1$אמרתי$TS1$
טובה בתחום,אלונה

$DN2$אמרתי$DN2$לה:׳קחי
תי
פריטיםביום,
הסניפים

לבת

שתשתעשע ותתפרנס .אם

כמה כסף

ותעצבי חנות שבן אדם
ויגיד :יפה פה .איזה

שאת רוצה,

יכנסאליה

תחושה כיפית

חודשוכולם
מהאנשים

חטפו

שתי

סטירות

שבהם הם בחרו .שנתיים

לאחר מכן הגיע אבי כץ ללב
שבו נערכה המחאה עם שלט ,אבל
לא שלטנייר .שלט שלחנות״.
המקום

