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 הבצורת בעקבות ,bushel^ דולר 6מ- ליותר זינק החיטה מחיר
 החיטה מאגרי בארה״ב. במישורים העזים והגשמים אירופה במזרח

 1977/8 מאז ביותר הנמוכות הרמות על עומדים העולמיים
 הוא כי לומר נהג המנוח, אשכול לוי שלעבר, ישראל ממשלת ראש

 לדאגה. מקום יש ואכן בארה״ב. אלא בישראל לא מבצורת, מודאג
 בארה״ב, במישורים העזים והגשמים אירופה במזרח הבצורת בשל

 חששות בעקבות שנה, ו 1 של לשיא השבוע בסוף עלה החיטה מחיר
אספקה. לשיבושי מתמשכים

 ארבעה במשך שיא החיטה מחיר שבר שיקגו של המסחר במועצת
 35.24 - )"בושל" bushel^ דולר 6מ- ליותר ועלה רצופים, ימים

 פולי ומחיר ,bushel^ דולר 4.09ל- עלה התירס מחיר ליטר(.
.bushel^ דולר 8.27ל- עלה הסויה
 האדומה החיטה ביבול פוגעים בארה״ב במישורים כבדים גשמים
 בייצור פגיעה צפויה בנוסף, בארה״ב. ביותר הנפוץ החיטה זן הקשה,

 ממשלת ראש לשעבר. מבריה״מ אחרים וחלקים רוסיה באוקראינה,
 עלולה אוקראינה כי השבוע בסוף אמר ינוקוביץ, ויקטור אוקראינה,

 בצורת. בגלל מהתבואה טונות מיליון 10 לאבד
 היבול נפגע בעולם, הגדולות החיטה מיצרניות אחת באוסטרליה, גם

 שנים שש כבר סובלת אוסטרליה הבצורת. בגלל שנים, כמה כבר
 במדינה, העיקרי המזון ייצור באזור קשה פגיעה שפגעה מבצורת,
 הגלובלית. ההתחממות לתופעת מדענים, לדברי וקשורה,

 החיטה מאגרי כי שעבר בשבוע צפה האמריקני החקלאות משרד
 הרמה ,2007/08 סוף עד טונות מיליון 112.03ל- יצנחו העולמיים

 .1977/78 מאז שנרשמה ביותר הנמוכה
 האירופי האיחוד של התפוקה תחזית השבוע בסוף קוצצה בנוסף,

 מיליון 2.6 של ירידה רכה, חיטה של טונות מיליון 12.ו8ל- 2007ל-
 כי צפתה הקנדית החיטה מועצת הקודמת. התחזית לעומת טונות
 טונות, מיליון 21.4—ל ירד 2007/08ב- קנדה במערב החיטה ייצור

אשתקד. טונות מיליון 24.4 לעומת
 .1970 מאז פעמיים רק לבושל דולר 6מ- ליותר הגיע החיטה מחיר
 7.44 של לשיא המחיר הגיע אז 1996ב- הייתה האחרונה הפעם
לבושל. דולר

 בנים ניר מושב על ץוםר בג״ץ
 התמורה nrc לחבריו לחלק

תנובה מניות ממכירת
כהן עמיום מאת

 \ות לחלק תובעים במושבים החלב יצרני
 חבר כל של הפעילות היקף לפי התמורה

תנובה עם
 על ארעי בצו אסרה פרוקצ׳יה, איילה העליון, המשפט בית שופטת
 את המושב חברי בין לחלק בנים ניר במושב השיתופית האגודה

 לבירור עד - בתנובה המושב מניות ממכירת שתתקבל התמורה
 האגודות רשם החלטת נגד במושב חלב יצרני 16 שהגישו העתירה

 המניות ממכירת התמורה על לפיה זליגמן, אווי עו״ד השיתופיות
 מחלוקת קיימת רבים במושבים החברים. בין בשווה שווה להתחלק

 שמיר, מבטח לאייפקס המניות ממכירת התמורה חלוקת אופן על
 אלה במושבים החלב יצרני .2007 בנובמבר להתקיים שצפויה
 לפי דיפרנציאלי באופן המושב חברי בין תחולק שהתמורה תובעים
 טוען החברים שרוב בעוד תנובה, של העצמי להון חבר כל תרומת

החברים בין שווה באופן להתחלק התמורה על תנובה תקנון לפי כי
 לפסוק כדי לחבריו. ולא למושב שייכות תנובה שמניות מפני -

 במחלוקת. מטעמו בורר 2005 בספטמבר הרשם מינה במחלוקת
 וקבע בנים, בניר החלב יצרני לטובת פסק שפורן, משה עו״ד הבורר,

 במושב. אחרים חברים של אלה על עדיפות במניות זכויותיהם כי
 את שקיבל זליגמן, הרשם בפני הבורר החלטת על עירער המושב

 החלב יצרני בשווה. שווה להתחלק התמורה שעל ופסק הערעור
 ארעי צו בנוסף וביקשו הרשם, החלטת כנגד לבג״ץ עתרו בנים בניר

 שאם מפני - לחברים התמורה את לחלק המושב על שיאסור
 ולחלקם הכספים את להשיב יהיה ניתן לא כבר התמורה, תחולק
 השופטת כאמור, בבג״ץ. עתירתם תתקבל אם שונה, באופן

 התמורה את לחלק המושב על ואסרה הבקשה את קיבלה פהקצ׳יה
 ניר מושב בין המחלוקת הרשם. החלטת נגד בעתירה להחלטה עד

 16 ממכירת בתמורה הזכויות על היא במושב החלב ליצרני בנים
 תנובה מניות שווי דולר. מיליון 1.3כ- של בשווי תנובה ממניות אלף

 לאסור בג״ץ החלטת דולר. מיליון 490בכ- מסתכם המושבים שבידי
 בנים בניר תנובה מניות ממכירת התמורה חלוקת את ארעי בצו

 של המשפטית לוועדה להגיש אחרים במושבים חלב יצרני המריצה
 התמורה חלוקת את לעכב דומות, בקשות המושבים תנועת

תנובה. מניות ממכירת שתתקבל
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