
של  האופטיקה  לרשת 
 140 יש  הלפרין  יעקב 
סניפים הפרושים ברחבי 
כ-700  ובסה"כ  הארץ 
עובדים. משרדי החברה 
והמרכז הלוגיסטי ממוקמים בבני ברק. "זהו 
המוח והלב של פעילות החברה" כדברי 
בעליה והמנכ"ל יעקב הלפרין. הרשת הוקמה 
מתוך חזון ומטרה ברורים - לאפשר לכל 
שכבות האוכלוסייה בישראל לרכוש משקפי 
ראייה במחיר השווה לכל נפש. בפעילותה, 
שברה הרשת את המונופול שהיה קיים 
בתחום האופטיקה בישראל כאשר הציעה 
משקפיים במחירים הוגנים וזולים ובין היתר 
גם מותגים מובילים בענף. מספר מנכ"ל 
יד אליהו  החברה: "תחשוב על אצטדיון 
בכדורסל שיש בתוכו 10,000 מושבים מלאים 
בצופים. אנחנו מדברים על היקף של שמונים 
פעם אצטדיון בשנה. לקוחות שבאים לקנות 
מוצרים אופטיים מכל הסוגים: משקפי שמש, 
משקפי ראייה, מולטי פוקל. מבוגרים, ילדים, 
נשים וגברים. את כל מגוון המשקפיים תמצא 
אצלנו בצורה המקצועית ולא רק האופנתית. 
אני רואה באנשים המגיעים אלינו לקוחות 

שצריך לשרת אותם"
אבל מעבר לעסקים, המשפחה בעיניו היא 
בערך עליון: "אבא הביא הרבה כבוד למדינת 
ישראל. בחייו שימש דוגמה והשראה לאן 
אפשר להגיע בעזרת כוח הרצון" אומר הבן 
יעקב על אביו הרב רפאל הלפרין ז"ל, עורך 
האנציקלופדיה לבית ישראל והמייסד והמוח 
מאחורי רשת אופטיקה הלפרין. האב החזיק 
בתואר המכובד של אלוף העולם בהיאבקות 
חופשית. גם על אמו, ברטי, הוא מעריף דברי 
שבח ואהבה: "עקרת בית למופת שגידלה 
ילדיה. אימא היא  במסירות את שבעת 
החום והאהבה של הבית. הנחילה לנו את 
הפדנטיות, הטעם הטוב, סדר ומשמעת 
הוא  אותה  לפנינה.  נשוי  יעקב  עצמית" 
מגדיר "מתנדבת בנשמה" במסגרת עמותת 
'עזר מציון' היא מסיעה מדי יום חולים לבתי 
חולים לטיפולי דיאליזה וכימותרפיה. בנוסף 
לכך, מתנדבת לבשל אוכל לשבת למשפחות 
נזקקות. לזוג 6 ילדים בוגרים נשואים ו- 10 

נכדים.
מסלול חייו היה רגיל: בגיל עשרים נישא 
לרעייתו פנינה והמשיך כאברך צעיר את 
לימודיו בישיבה. בהמשך התגייס לצה"ל 
במסגרת מה שכונה בזמנו "גיוס שלב ב'". 
שירת ברבנות הצבאית בצריפין. "זו הייתה 

בשבילי תקופה חשובה ומפרה". עם 
שחרורו חלם לפתוח חנות פיצה ונסע 

כל מרכיב 
משקפיים
הוא בעל 

מגבלה קלה, 
לכן זה בהחלט 

מוצר בסיסי!

כשנשברו ליעקב 
הלפרין המשקפיים 

לפני 30 שנה, אף 
אחד לא שיער 
שמהשבר הזה 

תקום אימפריה:

הוא חלם לפתוח פיצה, 
אחר כך פתח חנות 
לתכשיטים, אבל העיסוק 
הזה שיעמם אותו. ואז 
נשברו לו המשקפיים 
והתברר לו כי מתח 
הרווחים בענף זה עצום. 
הוא חישב מסלול מחדש 
ופתח בעידוד אביו, 
רפאל הלפרין ז"ל, חנות 
לאופטיקה ומשם הדרך 
לרשת הלפרין הייתה 
קצרה. ישראל פרץ שמע 
את סיפור הצלחתו של 
יעקב הלפרין  
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