
 הארץ של במיזרחה ההרים, ולמרגלות המידבר סף ל **
 בתי רשת השקם, רשת חנויות 42 מצויות /.ובמערבה,

בארץ. הגדולה הכל־בו
 — א׳ רשת — השקם עובדה: זאת אבל ״ציוני", נשמע זה

 לא האחרות, לרשתות בניגוד הפועלת, כלל־ארצית רשת היא
ולאו חברתיים משיקולים גם אלא כלכליים, משיקולים רק

 בית לה שיש היחידה הרשת הוא השקם למשל, כך, מיים.
 יותר אלה, בימים הזקוקה נתיבות, הדרומית בעיירה כל־בו

 ול־ לגודלו הודות המציע, בשקם, הקנייה ליתרונות מתמיד,
 הפריטים אלף 28מ־ ברבים במיוחד מוזלים מחירים יעילותו,
חנויותיו. מרפי על המצויים

 באר־ מכביש לעיירה הכניסה בקירבת היתרונות. כל
 ברית־ הרחובות בקרן הנישא, למיגדל־המים מעבר שבע,

 קילומטר 80( בנתיבות השקם בניין לו ניצב וחב״ד, כהונה
לבאר־שבע). מערבית קילומטר 30 לתל־אביב, דרומית

 בתיו בין הבולט ומרווח, מוצק נאה, דו־קומתי מיבנה זהו
 עיירת־ את במקום, יחיד ככל־בו והמשרת, הרחוב של הנמוכים
).20מ־^ (יותר במדינה האבטלה בשיא המחזיקה הפיתוח
 הקניון של השקם לא זה מי־יודע־מה. שקם חנות לא זאת

 זאת אבל בראשון־לציון. החדש השקם לא גם וזה ברמת־גן
 למזון; קודש (קומת־הקרקע ומסודרת מטופחת כל־בו חנות

 צורכי על העונה ולאלקטרוניקה), ביתי לציוד קומת־המרתף
מספק. אינו בעיירה אחר גוף ששום מה והמספקת המקום
 הרשת יתרונות בכל בשקם הקונה זוכה בנתיבות גם

 זה אם להיט־השבוע, זה אם מיבצע־השבוע, זה אם הארצית,
 מיבצע ספטמבר, בחודש כמתבקש זה, ואם למתגייס המיבצע

 הנחות גם הרשת מציעה החגים ולקראת לבית־הספר. החזרה
אורז. קמח, סוכר, כמו בסיסיים מוצרים על 10^ של

המגוייסים מאות של המישפחות בני ללקוחות. קשוב
וזרחיח המ׳*־ןו עיי(חייל דוחות־הביט אנשי נתיבות. מתרשבי

לצרכן דוח

בצפון
 4,300 משרתים רקיומו 42ה־ בשנה

 1 מס רשת־השיווק ה,.שקם״, שבדי
 את בארץ. המובילה הכל־בו ורשת
 שק־ במאות ליום. לקוחותיהם מיליון
 ובבסיסי במחנות וניידות. קבועות מיות

 ניידות חנויות בעזרת כוחות־הביטחון.
 42וב־ ובשומרון. ביהודה ביישובים גם

 בעיי־ מהן רבות הארץ. ברחבי חנויות
הג ותצור מקריית־שמונה רות־פיתוח.

 ומיצפה־רמון ירוחם ועד בצפון לילית
תרו היא ה.,שקם״ נוכחות בהן בדרום,

ולאומית. חברתית מה
 מדיניות־ מנהלת ה.,שקם״ חברת

התק־ לאיזון לסייע שמגמתה שיווק.

בדרום ,
 הרשת לקוחותיה. של המישפחתי ציב

 מיבצ־ במיסגרת ללקוחותיה מעבירה
וההוזלות. ההנחות מירב את עי־שיווק

 בנתיבות גם בירוחם, וגם בדימונה גם
בבית־שאן. וגם

כל בסיס על מבוצעת זאת פעילות
 ה.,שקם״ היות כשלמרות טהור. כלי

מסוב החברה אין ממשלתית, חברה
 הוא ההיפן־ אחת. באגורה אפילו סדת

 יעבור השנה שמחזורו ה,,שקם״, הנכון.
 בסיס על מתנהל הש״ח, מיליון 700 את

 למשל, שעברה, בשנה עובדה: דיווחי.
 דיבידנדים לממשלה ה,,שקם״ העביר

ש״ח. מיליון שני בסך


