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 לדין אלה, בימים עומדים, ממנהליו ועיניים השק׳ם
 מיצרן עול מחירו בעניין מטעה פיוסום על בבית״המיעופט,

מטויים.
 שק׳ם, תלושי בעלי אנשים, הרבה כי הוא, טוד לא

 הנחות על שהטיפור בטענה, בשק־ם מלקנות נמנעים
 הגבוהים מן הוא גארץ הרווחים מתח בלוף. הוא גדולות
 על ויתור לא בוודאי היא אחוז וחצי 12 של והנחה בעולם

 ממנהל ביקשתי ומישפחותיהם. הצבא אנשי לטובת רווח
 לי שיסביר אילת, משה השק׳ם, של וההסברה הפירטים

 הכסף. הולן ולמי השק״ם מרוויח כמה
 מהרווחים גדול חלק אבל ריווחית, חברה הוא כי מרוויח, השקם

 תמיד שהן צה׳׳ל, במחנות הקנטינות לסיבסוד מעבירים אנו
שלנו. הרשת לפיתוח כמובן, הולך, אחר חלק הפסדים. נושאות

 זול אינו שהשק״ם הטענה, על לומר לך יש מה •
אחרות? חנויות מהרבה

 סקר לצרכנות הישראלית המועצה פירסמה שבוע לפני רק
 של המיצרכים וסל השונות, השיווק רשתות בץ מחירים השוואה:
ביותר. הזול היה השק׳׳ם

 יותר זול יהיה שהוא טבעי רק זה •
 זול בבמה היא השאלה הפרטיים. מהסופרמרקטים

 חנויות למצוא אפשר תמיד זאת, בכל ומדוע, יותר
השק׳׳ם? מן יותר זולות

 פרטיות חנויות על אחראי להיות יכול לא שאני היא האמת
 מיצרו היזע לך, למכור יכולה פרטית חנות אחר. או זה במקום
 היום, אצלי, קונה שאת מערך אותו בזול. שנה לפני קנתה שהיא
 האינפלציה, כאן גבוה. במחיר שעבר, בשבוע רק על־ירי נקנה

שלה. את עושה כמובן,
הקונה? את לעניין צייד הזה הסיפור למה •

בבאר־שבע חנות עם להתמודד אפשרות לי אץ אבל מצטער,
בצפת. חנות או

 והשק׳׳ם האנגלי) (השק־ם שה״נםי׳׳ לי ידוע •
 בהנחה מיצרכים שלהם לקונים מוכרים האמריקאי,

 בחנויות המוצרים ממחיר אחוז 50 כמעט של
בכלל. רווח ללא מוכרים שהם כנראה רגילות.
 שהם יודע אני אבל בכלל, חוח ללא מוכרים שהם בטוח אעני
 שאנחנו קבעה שלנו שהממשלה בעוד ממיסים, לגמרי פטורים

אחרת. שיווק רשת כל כמו מיסים נשלם
 הטעיה בדבר שלכם המישפט על הסיפור מה •

בפירסום?
 כופרים אנחנו מסויים. למיצרך בקשר כזאת תלונה היתה
 לכותלי (מחוץ לנו שהציעו לד לספר יכול אני באשמה.

 היינו לא סירבנו. קנס. ולקבל באשמה להודות בית־המישפט)
אשמים. שאנחנו חשבנו אילו מסרבים,
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דמארי: שושנה
 אות■ דוצה ,,הקהל

הישנים!״ השידים בגלל

 לזמר״עם ראשון ארצי פסטיבל בערד ייערך השבוע
 ארץ־ישראל שידי רק רגאיי. בלי פופ, בלי רוק, בלי עברי.

 שנים במשך לאוזנינו אותם שהביאו האנשים בהשתתפות
 שושנה הזמרת ובראשם וזמרים, חבורות״זמר 50 רבות.

 העברי. הזמר כמלכת אירוע באותו תוכתר אשר דמארי,
 העברי הזמר כמלכת דמארי בשושנה בחרתי אישית אני
 אותה ושאלתי זח את לה אמרתי רבות. שנים לפני כבר

הזאת. להכתרה שנים הרבה כל״כך חיכו מדוע
מתפקדת. ועריץ צעירה נראית עוד שאני מפני כנראה זה
 גנב הציור האחרונות שבשנים הרגשה יש •

מאוד. חבל מה מהשירה, אותך
 די מטבעי, שאני אלא, שרה. ואני מציירת אני אותי. גנבו לא

 שהם כאלה מופעים רק לי. שמציעים דבר כל לוקחת ולא בררנית
 כמו משהו, להם לתרום יכולה שאני מרגישה ושאני לרוחי ממש

לראשץ־לציץ. שנה 100 או יונדהעצמאות מופעי
למה? ב״חמאם׳׳, מופיעה את עכשיו •

 זה החמאם לילה. מועדץ סתם לא זה החמאם תטעי. שלא
שם. לשיר נהנית ואני תיאטרון יותר
שרה? את מה •

שלי. ישנים שירים רק
למה? •

 ואוהבים הישנים לשירים חחרים החדשים הזמרים כל תיראי,
לא? אני למה אז אותם,
חדש? משהו לעשות רוצה לא ואת •

 הישנים השירים בגלל אותי רוצה שהקהל יודעת פשוט אני
 אולי יודע, מי אבל העבר. על להתרפק אוהב אחד כל דווקא.

 לך אמרתי הרי לשיר. ושארצה שאוהב חדש שיר יהיה פיתאום
צעירה. עוד שאני

אס־חצירא: אהרון
ל ״רא ק ל ק  את א

ויושונסקיוי רח״נ התענוג

 אבו״חצירה, אחרון השר״לשעבר, יתחיל באוקטובר 2ב־
 שח־כ סימנים אץ החודשים. שלושת בן עונשו את לרצות

 אפילו או בכנסת מחברותו להתפטר מתכוון אבו״חצירה
 מרדכי ח'כ התחיל לכן בכנסת. מחברות עצמו את להשעות

 את שאלתי השעייתו. בעניין לפעול ווירשובטקי
 כדי עצמו, את להשעות יותר נאה יהיה לא אם השר״לשעבר

אותו. ישעו שאחרים למנוע
בזה. שעוסק הארץ בזה שיעסוק
ה מ א אדון? •

הזה. הווירשובסקי
עצמך? את תשעה לא מדוע •
 אני תפקידו. את שיעשה אחד כל האלה. בדברים עוסק לא אני

שלו. התענוג את לווירשובסקי לקלקל רוצה לא
תשובתך. שזו מאמינה לא אני •

תשובתי. את לד נתתי

ר


