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 כמה נעשה שזה כפי בריוק האריכות הקופאיות משירות נהנים

בקריית־גת. צפונה, קילומטרים עשרות
 שקם בניין לו עומד הרימון, ברחוב העיר, במרכז כאן,

 השקמית הארכיטקטורה כללי לפי שנבנה ומרווח, חד־קומתי
מבפנים. להתמצאות ונוח וקל מבחוץ שובה־עין הבסיסיים,

 כי לגלות וקל ואיכויות מחירים להשוות ניתן כאן גם
 לקוחותיה־צר־ לטובת ומשיגה המיתון מול מתמודדת הרשת

ביותר. הזולים המחירים את כניה
 כמה עד לציין הראוי מן היומיום, לבעיות קשר וללא

 זכאי־ ,כמובן הם, צה״ל נכי לקוחותיו. לנוחיות קשוב השקם
 בקר־ השקם של חדרי־השירותים ובין השקם בחנויות קנייה

 כידוע, והדורשים, לנכים מיוחדים שירותים גם מצויים יית־גת
מיוחדות). אפשרויות־גישה

 הכל אומרת: השקם של השיווק פילוסופיית הדרוש. כל
 הגדולה הרשת השקם היות בזכות מאפשר, וזה הלקוח. למען

 את ולגלגל ביותר הזולים המחירים את מהיצרן להשיג בארץ,
 אותה עובדה הצרכנים־הלקוחות, לכיסי היישר הזה היתרון
למשל. בבית־שאן, היטב להעריר יודעים
לאמפיתיאט ובדרר הלאומי לגן מעבר הרצל, ברחוב שם,

 שלוש קופצות העיר, של המיסחרי המרכז ליד הרומי, רון
 המחוברות הקוביות מתור שקם השם את המרכיבות האותיות

במקום. השקם נוכחות על המכריז לעמוד
ואדי איכות באמינות, — השקם סיסמת לפי — ובפנים

 תכשיטים מיבחר עד ממזון הדרוש, כל לרכוש ניתן — בות
 הקונים ולנוחיות ביתי. ציוד פריטי מיגוון גם ובקומת־הגלריה

בערב. שמונה שעה עד פתוח גם הכל־בו
 והספר הפיתוח בערי השקם רשת של שנוכחותה פלא לא

 גם כאמור, יחד. גם הרשתות שאר כל של זאת כנגר שקולה
חברתית. שליחות וגם לאומית שליחות
 מבית־שאן. קילומטר 30 גם המפה. על השקם — זה וככה
 הדרומית ביציאה פינתי, במיבנה ירושלים, ברחוב בעפולה,

 החיילים לשרות השקמית ולידו שקם, וג׳נין. יזרעאל לכיוון
דרומה. או צפונה, בדרכם לבירת־העמק המזדמנים הרבים

 וב־ במערב ובעיירות־הפיתוח, בערי־הספר ובדרום, בצפון
 ובחנויות בשפלת־החוף במרכזי־האוכלוסיה בחנויות מיזרח,

ביהו בהתנחלויות בשבוע פעמיים לפחות העוברות הניידות
 אלא העם, מגיני לשרות רק לא השקם עומד ובשומרון דה

העם. לשרות — מזה יותר


