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השופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למיבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
׳ג  לק לצרכן

בל״י ת ו ק ר י
6.60 עגבניות
7.00 ק״ג 2 שר באריזה עגבניות
4.15 ר ז ג
3.00 קליפורניה מזן פלפל
1.90 יבש כצל
2.30 בשקיות ארוז יבש כצל
3.95 אביב מיכול תפו״אד
4.35 ק״ג 2 של בשקיות ארוזים תפו״אד

7.00
ת ו ר י פ

5.5 גודל זהוב תפוחים
8.40 6 גודל זהום תפוחים
6.90 ת ו נ נ כ

3.20
ם י ר ד ה

וארוזות בתפזורת אשכוליות
3.40 וארוזים בתפזורת תפוזים
5.25 לימונים

מ.ע.מ. ־| | □ | ע בשקיות קפואים פטמים |
ל׳׳י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 מיני(עד
אג׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל
,אג׳ 91 + 11.39 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
א<׳ 83 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו כשר

ה אג׳ 65 + 8.20
ם י ג ד

מיוחד" ״מפצע כסיף
יי ל״י 1.73 + 21.70 ק״ג 1/2 קפ*א בפרוסות כסיף
1 ל״י 1.29 + 16.11 חיים קרפיונים

השבוע במשך אפשריים שינויים
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במדינה
ת ריו שערו

והחמור ב־דעס
 פרשת מאחרי מה

 החדשה עם7בי ־
 המתאפק שהציג

? בטלוויזיה ה?פרין רפא?
לשיאו. הגיע האבסורד מחזה
 כשהוא ימים, שבוע של הכנה אחרי

ובידי בסיפורים למתח הציבור את מכניס
 עומד שהוא הגילויים בדבר יומיומיות עות

 של בחירתו צורת אודות כביכול, לחשוף,
 אלוף קיבל — לכנסת סלאטדשרון שמואל

 יכולתך,״ כפי ״תפוס בשיטת ההיאבקות
בטלוויזיה. רשות־הדיבור את הלפרין, רפאל
 שלו, הגדול הרגע להיות צריך היה זה
 פשעים על היודע אדם של החרטה רגע

 הדמוקרטיות הבחירות עיוות ועל שבוצעו
 ועדה עם בפני ומתוודה הקם במדינה,

 את עצרה כולה המדינה חטא. על ומכה
זה. רגע לקראת נשימתה

 קדמו קדחתניות מישפטיות התייעצויות
 לירון להניח רשות־השידור של להסכמתה

 בתוכנית הלפרין רפאל את לראיין לונדון
 לו ולאפשר כותרת, עלי שלו, הטלוויזיה

 תוכן את הראשונה, בפעם להשמיע שם
 עו־ בפני לכן קודם שבוע שמסר התצהיר
 היו זה בתצהיר זכרוני. אמנון רך־הדין
 שהיה חמורים גילויים לדבריו, כלולים,

שהוכ מי של בחירתו את לסכן כדי בהם
לכנסת. כנוכל־מבוקש בצרפת רז

 רשות־השידוו של המישפטיים היועצים
חזרו הלפרין, של התצהיר תוכן את בדקו

 כל למנוע כדי ושוב שוב אותו ובדקו
ה נגד תביעת־דיבה הגשת של אפשרות
 לונדון ירון השידור. בעיקבות טלוויזיה

השי לפני הלפרין עם חזרות ערך עצמו
 אירועים בו יתרחשו שלא כדי החי, דור

 יכול הלפרין רק כי הוסכם צפויים. בלתי
 מה גם וזה תצהירו, תוכן את להקריא
לעשות. מתכוון שהוא שהצהיר

ההפ התרחש השידור, החל כאשר ואז,
 עדים היו צופים אלפי מאות האמיתי. נינג

 ד,לפרץ רפאל שיחק בו מבדח לחיזיון
 האיש החמור. על הרכוב בילעם תפקיד את

 יצא פלאטו־שרון את לקלל היה שאמור
 אוהליך טובו ״מה של תהילה במיזמור

פלאטו.״ סמי
 החזיק עוד תחילה עיניים. אחיזת־

 חזר, כאשר במתח, הצופים את הלפרין
ש מראש, שלמד הדיקלום על תוכי, כמו

 ב־ לתמוך החליט מדוע להסביר נועד
 סייע מדוע לכנסת, הבחירות ערב פלאטו

 ליד בתפילות שלו, באסיפות־הבחירות לו
 המהפך התחולל וכיצד המערבי הכותל

 בפירסום פלאטו על לאיים החליט והוא
מר ■תפטר לא אם אודותיו לו שיש מידע
מהכנסת. צונו

 פיתפותי- של דקות כעשר אחרי ואז,
 את להקריא הלפרין היה כשאמור ביצים,

 השפן. את מכובעו שלף הוא התצהיר,
 באותו שפורסמה קטנה במודעה נאחז הוא
 ש- לכך כראייה הערב מעיתוני באחד יום

 מאיומיו נבהל אומנם הנורא שרון פלאטו
מישאלתו. את ומילא

ואחיזת- גמורה שטות כמובן זו היתר.

 על באיומיו הלפרין שתבע מה שכן עיניים.
 במודעת־ מוצהרת התחייבות היתה פלאטו

 מ־ עשר לממש יבטיח בה בעיתונים ענק
 הבחירות. ערב לבוחריו שפיזר ההבטחות

 תוכן את רק פלאטו פירסם זאת תחת
 לב־ גדעון עם לו שהיה הרדיו ראיון
ותוכ לכן קודם פעמיים כבר ששודר ארי,

אותו. סיפק ולא להלפרין ידוע היה נו
לל המופתע לונדון ירון התאמץ לשווא

כ תצהירו. את לקרוא הלפרין על חוץ
 התצהיר את הלפרין מידי לחטוף שניסה
היו לעצת בניגוד בעצמו. אותו ולקרוא

המתאבק. ממנו זאת מנע המישפטיים, עצים
 על בכר אהרון הטלוויזיה מבקר כתב
 מאד ״מעט המדינה: את שהדהים החיזיון
 העצמית בבואתם את לנפץ הצליחו אנשים
 מעצורים, ונטולת אגרסיבית כה בצורה

 ר,לפרץ... רפאל השריראי זאת שעשה כפי
 ארוך חבל לו הושיטה עלי־כותרת התוכנית

 ובמרץ היסום ללא עליו תלה הלפרין ומר —
 שנים, במשך שקד שעליו הדימוי את רב

 הפיר־ זרקורי אל פוסקת בלתי חתירה תוך
 מיהו מאד ברור עכשיו והתהילה... סום

מעצ רוצה הוא מה טיבו, מה זה, הלפרין
 לדבריו יש סגולי מישקל איזה ואחרים, מו
 אפשר מידה ובאיזו אחרים ועל עצמו על

 לא חשף הלפרין ברצינות... אותו לקחת
 המוסרי, דיוקנו את שלו, פרצופו את רק

 האישית.״ רמתו את גם אלא
 השאלה ומת. ופיהם כבוד 5ידןר

 הצופים אלפי מאות בפני פתוחה שנותרה
 הוא מדוע היתה: הלפרין בקירקס שחזו
ן זאת עשה

 שהוא מהסיבה לא :ברור אחד דבר
 אחד אדם היה אם בטלוויזיה. השמיע עצמו
 של הופעתו לקראת כלל מתוח היה שלא

פלא- סמי זה היה בטלוויזיה, הלפרין רפאל

 בוקר, באותו עוד ידע הוא עצמו. טו
 פרקליטו עם ישב הלפרין שרפאל אחרי
 וישבח יהלל שהלפרין לכן, קודם ערב
שהב כפי מעלליו, את לחשוף במקום אותו
 ידעו פלאטו של אנשיו גם לעשות. טיח

_________להתרחש. העומד על מראש
 שינה בה הראשונה הפעם זו היתד, לא

ה במרוצת פלאטו על דעתו את הלפרין
 לאיים החליט מאז האחרונים, שבועיים

מבול אודותיו. מרשיע״ ״מידע לפרסם עליו
 נכונות בין הלפרין נע יציבות, וחסר בל

 כלפיו. עזה התנגדות לבין לפלאטו לסייע
 עיתונים עורכי לשלושה טילפן אחד יום

 על לסנגר כדי פגישות עמהם קבע יומיים,
 נגד מסיבת־עיתונאים ערך ולמחרת פלאטו
 פלאטו עם שוחח יומיים כעבור פלאטו.
 ואמין רציני הוא כי שוכנע שפתיים, במתק

 מחלק־ הוא כי להישבע מוכן היה ולמחרת
שווא. הבטחות

 למראה להתעורר היה שעלול הרושם
 בטלוויזיה הלפרין שהציג בילעם מחזה
 שתיקתו את לקנות פלאטו הצליח כאילו

 כלשהיא, בדרך הופעתו, ערב ד,לפרץ של
עצ הלפרין הרי להתבסם. מה על לו אין
 מהמולטי־ מבקש שאינו שהצהיר הוא מי

אחרת. טובת־הנאה כל או כסף מיליונר
היכול בעצמו, אמיד איש שהוא הלפרין,

 הצרפתי היהודי המתאגרף במרכז, *
ש אלוף־העולס, בשעתו שהיה כהן, מקם

 למסע- להתלוות פלאטו־שרון על־ידי הוזמן
 כשלצידו פלאטו הופיע כך שלו. הבחירות

ומתאגרף. מתאבק

וחמורו בילעס של קירקס
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