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בעולם.החיטהמקורותאתהשנהצמצמו

שלוםאומרמברזיל,״חיטהאפילו״הבאתי

החיטהיבואנימשלושתאחדחתוקה,

בישראל.הגדולים

להיותהפכנואחריםמקורותבהיעדר

הנשיאאםהאמריקאית.בחיטהתלויים

נקו־להפעילירצהאובמהברקהאמריקאי

דת

$TS1$נקודת$TS1$

$DN2$נקודת$DN2$צריךשהואמהכלישראל,עללחץ

האמריקאיםהחקלאיםמאיגודילבקשזה

בקשהצריך״לאחיטה.לנולמכורלהפסיק

באר־משהושיקרהמספיקאובמה.של

צות
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לא־להפסיקונצטרךבבעיהנהיהאנחנו

כול

$TS1$לאכול$TS1$

$DN2$לאכול$DN2$לבנון״במלחמתמהרם.אומרלחם,״

להשת־והתחילונסגרחיפהנמלהשנייה

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$חיטהמספיקלנוישהחירום.במלאי

אנחנולזהמעברצריכה.חודשילשלושה

הישרא־היבואניםלאמריקאים.״זקוקים

לים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$רריי־לואיהסחרחברתעםעובדים

פוס

$TS1$ררייפוס$TS1$

$DN2$ררייפוס$DN2$,ביןהמתווכתהאמריקאית-צרפתית

החקלאיםאיגודילביןהקמחטחנותבעלי

בגורלההשלישיתהחברה,האמריקאים.

ליאופולרידיעל1851ב-נוסרהבעולם,

אלפרד,שלמשפחהקרובררייפוס,לואי

דרייפוס.מפרשתההואכן,

אלזס,ממחוזאיכרשלבנוהיהדרייפוס

בחקלאותהעיסוקאתלהרחיבשהחליט

מאיכ־חיטהקנההואאחרים.לתחומים

רים

$TS1$מאיכרים$TS1$

$DN2$מאיכרים$DN2$שלמרחקבבזל,אותהומכרמקומיים

הגבוהיםבמחיריםקילומטרים,כעשרים

שבעעבורה.להשיגאפשרשהיהביותר

שאפי־לממדיםגדלהעסקכךאחרשנים

לו

$TS1$שאפילו$TS1$

$DN2$שאפילו$DN2$והואאפשריים,שהםחלםלאדרייפוס

בהונ־מחקלאיםגםחיטהוקנהלברןעבר

גריה

$TS1$בהונגריה$TS1$

$DN2$בהונגריה$DN2$.יותרמאוחרשנה160כ-וברומניה

רו־משפחתית.חברהעדייןהיאררייפוס

ברט

$TS1$רוברט$TS1$

$DN2$רוברט$DN2$החברהמייסדשלהניןדרייפוס,לואי

דרייפוס,ג׳וליההשחקניתשלדודהובן

העסקיתרוחואבלשנתייםלפנינפטר

אותהפיתחהואהחברה.עלשורהעדיין

בא־גםהעוסקלקונגלומרטאותהוהפך

נרגיה.

$TS1$.באנרגיה$TS1$

$DN2$.באנרגיה$DN2$מוערךשהונודרייפוס,שלאביה

המנ־אחדהואדולרים,מיליארדבשלושה

הלים

$TS1$המנהלים$TS1$

$DN2$המנהלים$DN2$בחברה.הבכירים

בבורסהנקבעיםהרכההחיטהמחירי

המיובאתהקשה,החיטהמחיריבשיקגו.

בקנזסהחיטהבבורסתנקבעיםלארץ,

חיטהסוחריידיעל1856ב-שנוסדה

גבו־מחיריםלהשיגשרצומקומיים

הים

$TS1$גבוהים$TS1$

$DN2$גבוהים$DN2$חברי13ביןשלהם.לחיטהיותר

ואתראחת,אישהלאאףאיןההנהלה

בסיפוריגדושהבורסהשלהאינטרנט

שלהמקוריים״כשהחבריםחקלאים.

המיזורי,״נהרגרותעלנפגשוהבורסה

מסודרתשיטהלפתח״כריבאתר,נכתב

הםחיטה,שלומכירהקנייהשליותר

החזוןשלההשלכותאתלנבאיכלולא

שלהם.

מיל־מאותיותרמאוחרשניםמאה

יארדים

$TS1$מיליארדים$TS1$

$DN2$מיליארדים$DN2$ידייםיחליפוחיטהטונותשל

יצפוהעולםבכלחיטהויצרנישנה,מרי

שלהחורפיתהקשההחיטהשלבמחירים

העולמי.״בלחםהעיקריהמרכיבקנזס,

רגי־בורסהככלפועלתהחיטהבורסת

לה

$TS1$רגילה$TS1$

$DN2$רגילה$DN2$הסוחריםמקומיים.מאפייניםכמהעם

למשוך״כריבהיריםבז׳קטיםלבושים

מת־המסחרבאתר.נכתבלב,"תשומת

אפיין

$TS1$מתאפיין$TS1$

$DN2$מתאפיין$DN2$,בעברנהוגשהיהכפיבצעקות

אותםשישמעו״כדיהישראלית,בבורסה

והקולנית.״התחרותיתבסביבה

באתר,נכתבהמסחר,בקומתהפעלתנות

אינטנסי־"התרגשותשלמצבמשקפת

בית.״

$TS1$אינטנסיבית.״$TS1$

$DN2$אינטנסיבית.״$DN2$שוב־ההתרגשותהאחרונהבשנה

רת

$TS1$שוברת$TS1$

$DN2$שוברת$DN2$.לאחרונההגיעהחיטהמחירשיאים

לטונה.דולרים400ל-

שריי־רנתיאומרמיוחדת,״שנה"זאת

במן

$TS1$שרייבמן$TS1$

$DN2$שרייבמן$DN2$שמעדיףהוא,אפילואלפא."מ״בית

להתעלםמתקשההאדמה,רגביריחאת

החיטה.מגדליעלבחלקםשנפלמהזהב

חיטהמגדליםלאאנחנודברשל"בסופו

כסףהרבהאיןכללבדרךשמים.לשםרק

המאוד-המחיריםעםהשנה,אבלבחיטה,

קט־לרווחיםזוכיםאנחנוגבוהים,מאוד

נים.״

זיכיון

$TS1$קטזיכיון$TS1$

$DN2$קטזיכיון$DN2$כסףלהדפיס

רגוןלממגורותהחיטהמגיעהמקנזס

עסקיםאישהכט,ראובןר״רבחיפה.

להפעלתזיכיון1951ב-קיבלחיפאי,

לכו־טוב״מזלשנה.51למשךממגורה

לנו,״

$TS1$לכולנו,״$TS1$

$DN2$לכולנו,״$DN2$״זהרמז,דודהתחבורהשרהכריז

ישראל.״מדינתשלהראשוןהזיכיוןחוזה

מכרהעלעלהשהכטהתבררמהרדי

הממגורההמרינה,עםההסכםפיעלזהב.

הרשותהנמלים.רשותעםבשיתוףפעלה

וסכוםהוצאותיהאתלממגורההחזירה

הממגו־התפעול.רווחיותלהבטחתנוסף

רה

$TS1$הממגורה$TS1$

$DN2$הממגורה$DN2$וכבר1955באוגוסטלפעולהתחילה

דיווידנרהמניותלבעליחולק1958ב-

2001ב-לירות.אלף240שלבסךראשון

שק־מיליון150ל-הריווירנרגובההגיע

לים.

הממלכה

$TS1$שקהממלכה$TS1$

$DN2$שקהממלכה$DN2$מזו־מתזריםהנהנתההכט,של

מנים

$TS1$מזומנים$TS1$

$DN2$מזומנים$DN2$בחשאיותהתנהלהנדיב,וגרעינים

לחברתחיפהנמלביןההסכמיםרבה.

מעולםהממגורה,אתשהפעילה״רגוז,״

שלשמותיהםלאגםפורסמו,לא

העובדיםכשאחדבחברה.המניותבעלי

נפטרהכטבסוד.התקלהנשמרהנפצע

הסתיי־כךאחרשניםועשר1993ב-

מה

$TS1$הסתיימה$TS1$

$DN2$הסתיימה$DN2$אחרידגון.חברתשלהזיכיוןתקופת

במכרזזכתההיאארוךמשפטימאבק

היבואניםבשבילהממגורות.להפעלת

הזהב.שערהןרגוןממגורותהישראלים

שה־החיטהשקאתפותחיםשבו"הרגע

גיע

$TS1$שהגיע$TS1$

$DN2$שהגיע$DN2$ביותרהמרגשהרגעהואלממגורה

הרגע״זההיבואן.חתוקהאומרעבורנו,״

אםויודעיםהחיטהבאיכותמבחיניםשבו

נחייך.״אונתרגז

הי־הקשרררייפוס,לואילגיוליהאשר

שיר

$TS1$הישיר$TS1$

$DN2$הישיר$DN2$באמצעותהואלחיטהבינתייםשלה

בי־שתישלה:הריאטטיתהבוקרארוחת

צים

$TS1$ביצים$TS1$

$DN2$ביצים$DN2$לחםופרוסתזיתבשמןמטוגנות

טעים,״כךכל״זהדבש.עםמלאהמחיטה

לתת״חשוב״שייפקום,״למגזיןאמרההיא

תר־שלאכדיאוהבשאתהמהאתלעצמך

גיש

$TS1$תרגיש$TS1$

$DN2$תרגיש$DN2$תזונתי."כלאבביתכלוא

רקשנאפתהלחםבכיכרנתקלתילאמעולם

הזהבענףואנימקומית,מחיטה

שנים32כבר

מנעיאיר
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