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חדשות

מפעל חייהם

האמרגן של מאור אדרי
תובע ממנו חצי מיליון שקל
טוען :הזמר הפר את ההסכם בינינו והשמיץ אותי באתר אינטרנט
מאת ליטל דוברוביצקי
לבית משפט השלום בתל־אביב הוגשה
בשבוע שעבר תביעת לשון הרע בסך
חצי מיליון שקל נגד הזמר מאור אדרי ומספר
אנשים שעובדים עימו .כן הוגשה התביעה גם
נגד אתר אינטרנט.
התביעה הוגשה על ידי ירום כהן וחברת
ג'רני הפקות ,הפועלת בתחום הזמר הים־התיי
כוני ,שהייתה בעבר המשווקת של הופעותיו
של אדרי ,ונטען בה כי הנתבעים הוציאו כביי
כול את דיבתה ופגעו בה עסקית.
בתביעה ,שהוגשה באמצעות עו"ד רז מנגל
ממשרד איתן ארז ,נטען כי באוקטובר 2011
נחתם הסכם בין ג'רני הפקות לאדרי ,שעניינו
שיווק הופעותיו של הזמר באופן בלעדי לתי
קופה של שלוש שנים .אלא שזמן קצר לאחר
החתימה על ההסכם החל אדרי להפר אותו ,בין
השאר תוך הפרת הבלעדיות.
עוד טוענים התובעים כי לאחר שניסיונות
ליישב את הסוגיה בדרכי נועם לא צלחו ,פני
תה ג'רני הפקות לבית המשפט המחוזי מרכז
ודרשה לקבל דין וחשבון מלא על כל ההופי
עות של אדרי שלא התבצעו דרכה .לטענתה,
בית המשפט ,בראשות הנשיאה הילה גרסטל,
קבע כי כל המסמכים בעניין הופעותיו יועברו
לג'רני לצורך התחשבנות .עם זאת ,בית המי
שפט לא הורה על המשך אכיפת ההסכם נוכח
הסכסוך ששרר בין שני הצדדים.
בתביעה נטען עוד כי בחודש אפריל האחי
רון הופיעו באתר אינטרנט שלושה פרסומים
שונים ,שלטענת כהן וג'רני מהווים הוצאת

אדרי" .התביעה עדיין לא התקבלה"

לשון הרע .כך למשל פורסמה כתבה באתר
שכותרתה" :מאור אדרי בקרב משפטי" ,ובה
לטענת התובעים הופיעה תגובה מטעם נציגיו
של אדרי שבמסגרתה צוין כי כהן "ממורמר"
משום שהוא "לא יכול להמשיך להרוויח כסף
על גבו של מאור אדרי" .בכותרת המשנה בכי
תבה נכתב" :מאור אדרי :ממליץ בחום לאמנים
לבדוק בגוגל לפני שהם חותמים".
לטענת כהן וחברת ג'רני מדובר בטענות
כוזבות המהוות הוצאת דיבה והוצאת לשון
הרע .טרם הוגש כתב הגנה.
מנהלו של אדרי מסר" :עד כה לא התקבלה
תביעה משפטית ,וכאשר נקבלה נגיב בבית
המשפט .מאתר האינטרנט נמסר בתגובה:
"קיבלנו את כתב התביעה לידינו לפני מספר
ימים ,לאחר שנלמד את כתב התביעה נגיב
בהתאם בכתב ההגנה".

רכש טבק ליצוא לחו"ל,
אבל שלח במקומו אשפה

הואשם בביצוע הברחה בנסיבות מחמירות † זוכה מחמת הספק

מאת נווית זומר

המפע:ל :קפולסקי הייתה קונדיטוריה מ�י
תולוגית שהקימו בשנות ה־ 50האחים זליג
ועקיבא קפולסקי .בשנות ה־ 70הקים דוד ,בנו
של עקיבא ,את רשת קפולסקי – בין רשתות
בתי הקפה הראשונות בישראל.
משפחת קפולסקי כללה כמה אחים ,שעוד
במולדתם ליטא ,בשנות ה־ ,30היו בעלי רשת
קונדיטוריות מצליחה .כשעלו לארץ פתחו
זליג ועקיבא את הסניף הראשון ברחוב אלנבי
בתל־אביב .בהמשך נפרדו ,וזליג הקים קונדיי
טוריה משלו בטבעון.
בשנ ת  1977פתח דוד את בית הקפה הר�א
שון של "קפולסקי" בנאות אפקה .הרשת

ת.ז | .קפולסקי
מספר עובדים50 :
בעלים :רשת חצי חינם שבשליטת
משפחות קופרלי ושלום
מיקום :מפעל וחנות מפעל בפולג בנתניה

מאת ליטל דוברוביצקי
בית משפט השלום בפתח תקווה זיי
כה בשבוע שעבר מחמת הספק נאשם
בביצוע עבירת הברחת טבק בנסיבות מחמיי
רות .עם זאת ,הורשע הנאשם – איש עסקים
וטכנאי שיניים במקצועו – בחלק מהאישומים
בכתב האישום ,ובין השאר בהטעיית פקיד
מכס .את הנאשם ייצגה עו"ד אירית ישראל,
ממשרד עו"ד משה ישראל.
מהכרעת הדין עולה כי לטענת הפרקליטות
במהלך השני ם  2004ו־ 2005רכש הנאשם ב�כ
מה הזדמנויות טבק מעובד בחברת דובק .טבק
מעובד הינו טובין הטעון מס קנייה.
בכתב האישום נטען כי הנאשם הציג בפני
נציגי דובק מצג שווא ,שלפיו רכישת הטבק
נערכת לצורך יצוא למפעל סיגריות בחו"ל
וכי היא מתבצעת עבור חברה זרה שהנאשם
הוא נציגה בארץ .בהניחה כי מדובר בעסקת
יצוא ,מכרה דובק לנאשם טבק מעובד מבלי
לחייב אותו במס קנייה ובמע"מ.
לפי כתב האישום ,הנאשם ,שהיה אמור
לייצא כאמור את הטובין לחו"ל ,ביצע למעשה

עובדים על מתוק
מימין לשמאל :אולגה זייצב ,בורהן מרעי ואירנה בוארון" .קפולסקי זה כמו בית"

מוצרים :עוגות ,עוגיות ומאפים שונים

עו"ד אירית ישראל .ייצגה את הנאשם

יצוא פיקטיבי של אשפה ולא ייצא את הטבק.
בסופו של דבר ,החליט בית המשפט לזכות
את הנאשם מעבירת ההברחה שיוחסה לו ,אך
הרשיע אותו בכמה עבירות אחרות .יש להדי
גיש כי נגד דובק לא הועלתה שום טענה וכי
היא פעלה כשורה.
הטיעונים לעונש נקבעו לחודש אוקטובר
הקרוב .בשלב זה הוצא נגד הנאשם צו עיכוב
יציאה מהארץ.

זכתה להצלחה והחלה למכור זיכיונות למפי
עילים נוספים .בשנ ת  2001היו לה כ־ 50סנ�י
פים ברחבי הארץ ,אולם בסוף שנות ה־ ,90עם
עליית רשתות בתי קפה חדשות ,כמו ארומה
וארקפה ,איבדה קפולסקי את מקומה המרכזי
בתחום.
ב־ 2002מכר דוד את הרשת לחברת ויטה
פרי־גליל שבשליטת בעלי רשת חצי חינם,
משפחות קופרלי ושלום ,תמורת שני מיליון
דולר .המפעל בנתניה מייצר כיום עוגות מצוי
ננות ועוגיות ,הנמכרות ברשתות השיווק,
ועוגות מיוחדות ומאפים הנמכרים בחנות
המפעל.
אירנה בוארון ( ,)40מגבעת אולגה,
אחראית על קו אפייה" :נולדתי בעיר
דרבנט בקווקז ,ועליתי עם משפחתי לארץ

בגי ל  .16.5אני  23שנה במפעל .התחלתי ל�ע
בוד בגיל  17בחופש הגדול ,כשדוד קפולסקי
עוד היה בעלי המפעל .בשנת  1994עברנו
למפעל בנתניה .התחלתי כמתלמדת בפשי
טידות ובלינצ'ס ,ובהמשך הנס ברטלה ,שהיה
הקונדיטור הראשי ,לימד אותי להכין עוגות.
כיום אני אחראית על עוגות שמורכבות בתהי
ליך ידני ,כמו סברינות ועוגות גלידה .אנחי
נו מייצרים לא רק לרשתות אלא גם לחנות
המפעל ולסופרים של בעלי חצי חינם .אני
הכי אוהבת עוגות טריקולד ומוצרט .השינוים
בבעלות לא הפריעו לי ,העבודה נשארה אותו
דבר .בשבילי קפולסקי זה כמו בית".
אולגה זייצב ( )58מחדרה ,עובדת
בפס העוגות " :נולדתי באוזבקיסטן ,ו�ב
גיל  34עליתי לארץ עם בעלי והילדים.
באוזביקסטן עבדתי בקונדיטוריה לעוגות
מיוחדות לאירועים ולחתונות .אחותי עבדה
בקפולסקי ,והביאה אותי לכאן .אני  24שנים
במפעל .אהבתי לעשות עוגות מיוחדות ,ואז
עשו המון קצפות ,בלינצ'סים ופשטידות .היום
העבודה השתכללה ,ויש מכונות וגם מגוון
גדול של עוגיות שמוכרים באריזות .אני זזה
במפעל לפי הצורך ,אבל ההתמחות שלי היא
עוגות מיוחדות .יש לנו הזמנות אישיות של
לקוחות בחנות המפעל ,כמו עוגות יומולדת.
העוגה שאני הכי אוהבת? כל מה שמתוק אני
אוהבת".
בורהן מרעי ( )43מכפר ערערה,
אופה ראשי" :הגעתי לקפולסקי בשנת
 .1998התחתנתי והתחלתי לעבוד .האחים
שלי כבר עבדו בייצור מוצרי הבצק – בזמנו
מכרו בסניפי קפולסקי גם בורקסים ,לחמניות
וקרואסונים .התחלתי כעוזר בקו הייצור של
המאפיה בהרצליה .לא למדתי בצורה מסודי
רת ,אבל יש לי ניסיון של  20שנה והתמקצעתי
באפייה ובייצור בצקים .כיום אני אחראי על
המאפייה ועל פס הייצור של בצקים לפיצות,
קרואסונים ,חלות ולחמניות שנמכרים בחנות
המפעל .תענוג לעבוד בבצק ,כי זה דבר נוי
שם .אני אוהב עוגות למרות שיש לי רגישות
לסוכר .הכי אוהבים אצלי בבית עוגות קצפת".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

