
 אלא חודש, לפני התחיל לא המשבר הרי נעשה.
שנים. שבע לפני

חודש. לפני החריף הוא אבל
 זו שוכח. ישראל עם ההתחלה את אבל כן,
הדברים. צמחו מהיכן לשכוח דרכו

 יילך המשבר שאם חושב אתה •
פחות? יאכל עם־ישראל ויחריף,

ענף גופי־השיווק, של הכוללת במערכת

 ישראל של ״ההסתדרות
 הסתדרות היא קיסר
 דוגרי המדברת אחרת,

 מדבר קיסר לעניין,
 מדוברת, עברית
 שהוא היא והתחושה
משלנו״ אחד

 מעולם. דברים היו כבר הכי־פחות. ייפגע המזון
 כיום לנו יש האדם. של ביולוגי צורר הוא אוכל

 אינו ענף־המזון שכל ספק אין לקוחות. מיליון
 של הארי חלק משמני־רווח. הרבה בו שיש ענף

 בחמישה מאוגד חלקו בפיקוח. נמצא הענף
 קשה. ההתמודדות מונופוליסטיים. תאגידי־ייצור

 יותר להשתדל צריו בענף, להצליח כדי לכן,
הלקוחות. על לשמור שירות, איכות, לתת

 שאנשים מהתופעה חושש אינך •
 כדי לשוקים, מהסופרמרקטים בורחים
פער־התיווך? את לחסיד

 תלכי את חסר־בסיס. מושג הוא פער־התיווף
קלקיליה? של בשוק קניות לערוך
 או לשוק־הברמל אלך אבל לא, •
מחנה־יהודה. לשוק
 אחת בפרוטה הקפוא העוף את תקני לא את

 בשוק־ תמצאי לא בסופרמרקט, מאשר פחות
 יותר זול במחיר עלית של שוקולד הכרמל
בפיקוח. מוצר זה הכל, אחרי בסופרמרקט. מאשר
 זולים והירקות הסירות מדוע •
בשוקים. יותר
 מועצת־ בעיה. יש והירקות הפירות עם

 מערכת על להשתלט מסוגלת לא הפירות
 תות כמו פירות הענף. את ששברה ההברחה,

 בלי מע״מ, בלי בבסטות שנמכרים ואבטיחים
יותר. בזול שימכרו בוודאי חשבוניות־מם,

 להיות יכול לא ואני שוטר להיות יכול לא אני
 מס־הכנסה משלם אני מע״מ, משלם אני עבריין.

 במחירי להתחרות יכול לא ואני שצריך, כמו
 לא אני השני, מהעבר הלא״חוקיים. הירקות
 של השיווק למערכי היום לחזור שניתן מאמין
 ליד קניות לעריכת תחליף כיום אין .19ה־ המאה
נוחים. בתנאים הבית

 במשך השנה, סוף עד מהיום משקיעים אנחנו
 מוצרי־ על בהנחות שקל מיליון 300 שבוע, כל

בסופר לקנות ימשיכו שהלקוחות כדי יסוד,
 לי לקנות רוצה אני אם בוטות: במילים מרקט.

 לבנות צריך אני ,1985 של הבא, העולם את
 עומד שאני הכחול, הריבוע שברשת תדמית

בשוק־הכרמל. מאשר יקר פחות לא בראשה,
 באחריות לי להבטיח יכול אתה •

 מאשר זול יותר בסופרמרקט, שאצלך,
בשוק־־הכרמל?

 המוצרים לגבי באחריות לך להבטיח יכול אני
 וכר. לחם סולת, שמן, קפוא, בשר — הבסיסיים

 במחיר במלח כבושים מלפפונים קילו שתקני זה
 בית־השיטה של מוצר אותו מאשר יותר זול

 לך. להבטיח יכול לא אני זה את לא, אצלנו?
 נורמלי כלי שום אין ,800* של באינפלציה

מסודרת. תחרות על לפקח המסוגל
 הקפ־ ועל עיסקת־החבילה על שמח אני לכן

לנור איכשהו אותנו שתכניס את־המחירים,
 שבשוק־ מאמין לא אני המחירים. של מליזציה
היסו המוצרים של ממחירי־היסוד ירדו הכרמל

דיים.
 כי הוכח .כולבוטיך בתוכנית •

 במחיר סוכר מוכרים בדרום־תל־אביב
 למרות בסופרמרקט, מאשר יותר זול

מוצר־יסוד. שהוא
 חנות־מכולת בעל עם להתמודד יכול לא אני
 המלאי. גמר עד המחיר באותו הסוכר את המוכר
 חיסול על לא מתחדשת, קניה על מדברים אנחנו
 לא תיקרה. נותנים המירביים המחירים מלאי.
 אני שבה תיקרה יש — קונה אני בכמה חשוב
 יאזל שבוע־שבועיים שתוך מאמין אני מוכר.

והפער יתייצבו, המחירים ואז בשווקים, המלאי

 וייקטן. יילו לדרום־תל־אביב צפון־תל־אביב בין
 של קטן מיספר רק יוותר יאזל, שהמלאי מכיוון

 ביפו המיזרקה אחרי איציק של שהחנות מוצרים
אטרקטיביים. במחירים למכור תוכל
 אמרו, בדרום־תל־אביב הסוחרים •

 מה .10ס/״ של ברווח מסתפקים שהם
אצלך? הרווח
 המסתפקים האלה, הסוחרים את מכיר לא אני
 בר־השוואה לא זה אבל אחוזי־רווח. בעשרה
 הוא אם יודע לא הסוחר, מי יודע לא אני איתנו.
 במדינת- המזון בתחום כחוק. מע"מ משלם
 זה מתוך .18ל־* — 15* בין נע המירווח ישראל

 כוח־ שכר־דירה, כמו הוצאות להוציא צריכה את
ורווח. מימון אדם,

ה לרדת צריכה אחוזים בכמה •
רציני? למשבר שתקלעו כדי קניה

 לפשי־ ,מתכוונת את למה במשבר. כבר אנחנו
טת־רגל?

תת שבו למצב מתכוונת אני •
סניפים. ולסגור אנשים לפטר חילו

 לשמור כדי כזה. למצב נגיע שלא מקווה אני
 בשנת להגיע כעת צריכים אנחנו הקיים, על

 .1984ב־ אליו שהגענו מכירות אחוז לאותו 1985
 אלא המכירות את להגדיל לשאוף לא כלומר,
 יהיה — נצליח אם הקיים. על ולשמור לנסות

 — יירד המכירות ואחוז נצליח לא אם טוב.
קשיים. יווצרו
 הראשון הדבר לדעתך, יהיה, מה •

לקנות? יפסיק שקהל-הצרכנים
 והרגלי־אכילה. טעם של יוצא פועל הוא מזון
 ומי ערק, לשתות ימשיך ערק ששותה הלקוח

של מזה אחר באיזור לבטח גר ויסקי ששותה

בסופרמרקט גאון
לאכול!" וממשיך לחיות ממשיך ישראל ״עם

 שאלה שזו חושב באמת אתה •
מחיר? של שאלה ולא דיאטה של

 תחול ובכלי־בית בריהוט שבלבוש, מאמין אני
 הם אלה הכל, אחרי בצריכה. עצומה ירידה

 מתבלים. או מתכלים ולא בני־קיימה, מוצרים
 זה. בלי אי־אפשר למוצרי־מזון הנוגע בכל אבל

 עם־ישראל הרי ומרגרינה. לחם בלי אי־אפשר
לאכול. וממשיך לחיות ממשיך

שעפ-ישראל שטוב קודם, אמרת •

 לנו תכתיבו ״אתם ואמרו: לקוחות אלינו ובאו
 אבקות״ עם בעיה אין כעת לאכול?״ ריבה איזו

 את אבל ביבוא. אסורות הן תוצרת־חוץ, הכביסה
 מעוניינת היית את שאם בחשבון, להביא חייבת

 היית אותה, מספק הייתי לא ואני כזו באבקה
 הייתי ואני לכביש, שמעבר למתחרה הולכת
וב במיסחר מדובר הכל, אחרי לקוחה. מפסיד
הלקוח. לב על תחרות

 אמרת אליך. נחזור ברשותך, בעת, •
 זאת ובכל בפוליטיקה, מעוניין שאינך

המוני הבחירות במערכת מעורב היית
מא שעמד האיש היית אתה ציפליות.

 לתפקיד עמית אורי של בחירתו חורי
רמת־גן. עיריית ראש

 קיימת ולהערכתי מיפלגת־העבודה, חבר אני
 כיום ניתן שלא האומרת ניהולית, קונצפציה כיום

פולי תימרון יכולת בלי לתמרן ישראל במדינת
טית.

 אבל הכישורים, כל עם מנהל להיות יכול אדם
 מערכת עם גם להתמודד היכולת לו להיות חייבת
 יכול אני מיפלגה, כחבר ולכן, פוליטית. שהיא
 פוליטיות. יומרות לו שיש אחר, לחבר לסייע

 חברותי עצמי, לי אלמנטרית. חובה זוהי לרעתי,
 לא הכל, אחרי מפריעה. ולא עוזרת לא במיפלגה

 מיפי חבר שאני מפני קו־אופ להנהלת מוניתי
האישיים. כישוריי בגלל אלא לגה,

ואשתו גאון
'19ה־ המאה של שיווק למערכי לחזור •״אי־אפשר

 לקנות ימשיך שהוא מניח ואני הערק, שותה
ויסקי.
 שיחדלו הראשונים שהמוצרים מאמין אני
 יעשה אחד כל המיובאים. המוצרים הם לקנות
 וטוב — יקנו לא קונה. שהוא מה על חשבון

 שלא וטוב יקנו, לא גודייבה, שוקולד יקנו שלא
מתוצרת־חוץ. המשקאות כל את יקנו,

 שב־ העילית על מדבר אתה •
 תוצרת-חוץ. שוקולד שקונה זו עילית,

העמך. על מדברת אני
מיונז. להנות שיפסיקו מאמיו לא אני

 ולעדנו לשפץ נסי) ״בל
 לגווע או להוסיף
 מסבת יוצר מהמחירים

אי־אמינות־ שד אדירה
 מרגרינה שייקנו חושב לא אתה •

חמאה? במקום
 חמאה. ופחות מרגרינה יותר קונים כבר היום

הכולסטרול. בגלל זה המחיר, בגלל לא זה אבל
לדיאטה? יותר מודע כדם הצרכן •
מניעת ושל דיאטה של תודעה יש כן,

 וזה נכונה, תזונה של תודעה לדעתי, יש, השמנה.
 היום קונים שמנת גם סל־הקניות. על משפיע

 החליפו אנשים שנים. שלוש לפני מאשר פחות
באשל. או בלבז שמנת במרגרינה. חמאה

 על אבל מיובאים. מוצרים לרכוש יחדל
מוצ למצוא כיום ניתן אום״ ״קו מדפי

רבים. מיובאים רים
מוכ שאנו המיובאים שהמוצרים היא, האמת

 כמו אותם, מייצרת לא שישראל מוצרים הם רים
 מנורווגיה, מייבאים שאנו קפוא, דג או סוכר
 או מארצות־הברית, מייבאים שאנחנו ובקר

בארץ. שאין שימורים
המיובאים? כלי־האוכל עם ומה •
חודש לפני רק כוסות. של יצור בארץ אין
כוסות. לייצר פניציה חברת החלה
 מתוצרת הם בארץ הכוסות כל •

חוץ?
 מתוצרת בעיקר מתוצרת־חוץ, הן הכוסות כל

מצרפת. דוראלקס
 של נתון הוא שלנו המדפים על שיש מה

 אני עם־ישראל. של והדרישות הטעמים הצרכים,
 סניפים יש לקנות. ריבה איזו לר להכתיב יכול לא

 בהם שיש סניפים יש לסחוג, דרישה יש שבהם
 את לספק חייב אני מעדניה. למוצרי ררישה

הלקוח. של הדרישה
 ״קו־אופ״ מדפי על רואים זאת, בכל •

חוץ. מתוצרת וחומרי־ניקוי מעדנים
 אנחנו תוצרת־חוץ, מעדנים מוכרים לא אנחנו

 שהם ופיירקס, דוראלקס מוצרי מוכרים כן
 להם אין כי העולם. בכל נמכרים והם צרפתיים,

תחליף.
 למעלה מוכרים. שאנו מוצרי־הניקוי רוב

 איקס בארץ לנו יש אם הארץ. תוצרת הם ,90מ־*
 אבקת־כב-יסה דווקא רוצח ואת כביסה אבקות
 להכריח יכול לא אני. תוצרת־חוץ, שהיא פרסיל

תוצרת־הארץ. לקנות אותך
שמכרנו, הרומניות הריבות את למשל, הורדנו,

 אם ברור: אחו .ובר
 תצדיח יא חודש חוו

 אח לסער הממשלה
 נעור שיהיה מה
 אנחנו חודשים, שלושה

בצרות־
 ״קו־אום״ מנכ״ל להיות יכול היית •
העבודה? מיפלגת חבר להיות בלי

 להיות יכול הייתי לא אבל שכן. חושב אני
 זה חבר־הסתדרות. שאהיה בלי קו־אופ מנכ״ל
 לי, הועיל לא אולי העבודה מיפלגת חבר שאני
. לי. הזיק שלא בוודאי אבל

 צה״ל אלופי הנחתת על דעתך מה •
העובדים״? ב״חברת מנכ״לים לתפקידי

 מיל'. אלוף הוא שמנכ״ל בכר פסול כל אין
 רקע נסיון, כלל בדרך יש מיל׳ לאלוף הכל, אחרי
 בגין מנכ״ל לתפקיד אדם בוחרים לא הרי וידע.
 שהצליח מפני אלוף בוחרים לשעבר, אלוף היותו

 גדולים. בהיקפים בניהול ידע לו ויש בתפקידו
מצניחים? איפה מזה, חוץ

למשל. ב״בור״, •
 יכול אני אבל כור. על לדבר רוצה לא אני

 בשנה קלטתי קו־אופ מערכת שבתוך לך, לספר
 ומעלה. סא״ל מדרגת מיל', קציני 24 האחרונה

כולם. כמו סוציומטריים, מיבדקים עברו והם
זוט תפקידים על מדברת לא אני •
 מוטה כמו אנשים על מדברת אני רים,
 אני גביש. שייקה עמית, מאיר גור,

 יכול אלוך שהיה אדם האם שואלת,
 שהיה מפני רק מנהל להיות לדעתך
אלון?.
 באופן הזה. הנושא על לדבר רוצה לא אני
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