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 מעניין האשה ,את
מרוויח!״ בעלה נמה

ו ..הקונים ב  מזמן נ
מהמחירים!״ מבולבלים

 הם האולימפיאדה ..שידורי
אמיתיים!״ מניאקים בשביל

 כל אבל שבכולן, המפורסמת היתה שומכר יוסלה פרשת
 עבודת ואחרי מאביהס או מאמס ילדים נחטפים זמן כמה

 ילדים שני נמצאו שעבר בשבוע רק נמצאים. הם בילוש
 נפתרת רבים שבמקרים מסתבר בצרפת. מאמם שנחטפו
 המישטרה. על־ידי ולא פרטיים חוקרים על״ידי הבעיה
מספר: בארץ, במוסד הילדים שני את שגילה קריגר, מוקה

 לעורן־־דיו פגה ההוא צרפתי, לעורך־דיו פנתה בצרפת האם
 שהעלתה בחקירה פתחנו מייד אלינו. הגיע התיק וככה ישראלי

 שצריך ידענו מכאן ארעי. תושב של מעמד לקבל ביקש האב כי
 כי היה שסביר ממשלה, ובמישרדי הצרפתית בקונסוליה להתמקד

 בארץ, מישפחה קרובי עם מיידי במגע באנו אליהם. יפנה
 בארץ. ילדים במוסד הילדים את מצאנו שונים כיסויים ובאמצעות

עבודתנו. נגמרה ובזה לאם הודענו
 בדרךכלל באים ממשלה מישרדי האם •

לעזרתכם?
 לנו לעזור לא מדוע רבות סיבות מוצאים הם לא. בפירוש

 האיגוד הפרטיות. הגנת חוק מאחורי מסתתרים הם ובעיקר
 פעולה לשיתוף בבקשה פעמים אין־ספור כבר פנה שלנו הישראלי

לנו. סרבו תמיד אבל המישטרה, ועם ממשלה מישרדי עם
מסתדרים? אתם איך כך, אם •

כאן. לפרטן נוכל לא מובנים שמטעמים משלנו שיטות לנו יש
נאמר שבה ב״מעריב״ כתבה קראתי מזמן לא •

 לחוקרים מידע מוכרים רבים מישטרה ׳מאנשי
. השיטה? זו כסף. תמורת פרטיים
 חברים כמחציתם חקירות. מישרדי 150כ־ פועלים בארץ

 מיטב לפי ביותר. מחמירים אתיקה כללי חלים ועליהם באיגוד
כסף. תמורת מהשוטרים מידע קונים לא אלה ידיעתי,

 מצרפת הילדים שני גילוי שמיבצע מכינה אני •
 עבודה. ■יומיים שלכם. הקצרים המיבצעיס אחת היח
זה? את עושים איך

 אחוז 20 צריך .ולהצליח טוב פרטי חוקר להיות בשביל
 הזה במיקרה מזל. אחוז 60ו־ אינטואיציה אחוז 20 אינטליגנציה,

הכל. לגו היה
 הפרטיים החוקרים מתעסקים כעיקר במה •

אלה? כימים
כלכליות. ובחקירות תעשייתי בריגול בעיקר

הבוגדים? הבעלים חיפושי עידן נגמר •
 לבעלה, יש כסף כמה יותר הרבה האשה את מעניין היום

בה. בוגד הוא מי עם מאשר
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 האדום, לקו מתחת אל ירדו ישראל של המטבע יתרות
 קטסטרופה בקיצור עולה. האינפלציה גדל, הלאומי החוב

 יצירות פחות קונים אולי לאזרחו עושה זה מה כלכלית.
 לחו׳ל. נסיעות פחות אולי תכשיטים, פחות אולי אמנות,

 גינדי, עוז את שאלתי כרגילז לאכול ממשיכים האם אבל,
 הקונים האם בתל״אביב, בן־יהודה ברחוב סופרמרקט בעל
הכלכליו מהמצב בכלל מתרגשים שלו

 זול מה יודע לא אחר אף לגמרי. מבולבלים מזמן כבר הקונים
 כמה היו לתאריכים. נצמדים הם מבולבלים שהם ומפני יקר. ומה

 הם בחודש, 1ה־ לפני ימים כמה מאז, בחודש. 1ב־ העלאות
 שאז הבחירות, לפני היה כמובן השיא סחורה. לאגור מתחילים

 20 ביקשו שמן, ובקבוק סוכר חבילת קונים שבדרו״כלל אנשים
 שאנשים כך לידי אפילו הגיע זה שמן. בקבוקי ו־סז סוכר חבילות

כרגיל. קונים שהם ממה לחם שלושה פי קנו
 בחרגלי שינויים חלו האם הזאת, האגירה מלכד •

שלך? הלקוחות של הקניה
 חושבים חוץ. תוצרת שימורים פחות הרבה קונים היום חלו.
 הניסיון לפי אבל אננס, ליפתן כל על טונה, קופסת כל על פעמיים

 ערות מאוד שיחות עם טראומות שבוע תמיד זה יעבור. זה גם שלי,
כרגיל. לקנות שוב ומתחילים מתרגלים ואחר־כך מחירים בענייני

 עליות יש כאן גם וסירות, ירקות קניית עם ומה •
וירידות?

 מחירי אליו. לב שמו לא עוד מה משום שהקונים, דבר יש כאן
 - בתחילת לסופו. השבוע מתחילת לגמרי משתנים והירקות הפירור.
 כדי יותר קונים לא ואנשים אחוז 40־30ב־ יותר זול הכל השבוע
 לו ולהסביר לקוח לכל לגשת יכול לא אני השבוע. לסוף לשמור

בעצמם. לב ישימו הזמן שבמשך חשבתי אבל זה, את
 שום השתנה לא כללי שבאופן טוען אתה כלומר, •
הקונים? של הקניה בהרגלי האחרונה כשנה דבר

 והרבה בשר, מאשר עוף יותר הרבה קונים כולם השתנה. כן
 הרי קטנים. ההבדלים זה, מלבד טרי. בשר מאשר קפוא בשר יותר
להתלונן. אפילו כוח אין אוכל בלי

 הלילה. לתוך האולימפיאדה את משדרת הטלוויזיה
 צופים מאוד מעטים רק כנראה אבל מאוד, שמחים כולם
 עד לילה כל - מהם אחד הוא ניצן שלמה המישדרים. בכל
השידורים. סוף

הספורט? ענפי כל את אוהב אתה •
 כל לראות יכול אני אבל במיוחד, אוהב שאני ספורט ענפי יש

 גולף מישחק מעבירים היו בבוקר 5ב־ שאם נכון בשימחה. ספורט !
הטלוויזיה. מול נרדם הייתי בטח ארוך,
הלילה? כל ער להיות לך מפריע לא •

 בוקר כל תוכניות. עשיתי הזאת. לאולימפיאדה התכוונתי אני
 אגב, הבא. ללילה כוח לאסוף כדי הצהריים, לפני 11 עד ישן אני
מפסיד. לא אני 9ל־ 8 שבין התקצירים את גם

 שידורים היו כשלא באב, בט׳ עשית מה אז •
מהאולימפיאדה?

כמובן. ירדן, ראיתי אומרת? זאת מה
כספורט? פעם עסקת •

 את הכרתי צעיר יותר וכשהייתי ספורט על בקריאה עסקתי
 לא פעם אף בעולם. האתלטיים השיאים כל ואת השמות כל

מתעניין. מאוד אני תמיד אבל ממש, בספורט עסקתי
 העובדה הזאת לאולימפיאדה עשתה מה •

משתתפים? לא והמיזרח־אירופיים שהרוסים
 פחות היו התחרויות פגע. זה מצטיינים הרוסים שבהם בענפים

 הם עכשיו שהשיגו השיאים למשל, כידון, בהטלת מעניינות.
 בענפי אבל המיזרח־גרמני. האלוף של משיאו פחות מטר 20בכ־

כלום. שינתה לא העדרותם בהם, להגיד מה אין שלרוסים ספורט
 כל טלוויזיה שרואים אנשים הרבה מכיר אתה •

הלילה?
ספורט. של אמיתיים מניאקים בשביל זה לא.

ממש? לשם נסעת לא למה כזה, מניאק אתה אם •
להיות מאשר הכל, ולראות בבית לשבת נעים יותר הרבה

 הזה, בעניין שם. ותחרות פה תחרות ולראות בלום־אנג׳לס
פצצה. ממש היא הטלוויזיה


