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 על פרחים) (מגדלי פרחנים של תים
 והביאו וחברי־כנסת שרים של בתיהם

המס מיכתב בלוויית ענקיים, זרים להם
 הוסיפו עליו ולמה, להם כואב מה ביר

 הביעו הזרים מקבלי רוב בעל־פה. הסברים
הב הפרחים, מגדלי למצוקת אהדתם את

 בפיתרון ולסייע הנושא את ללמוד טיחו
 מגדלי 6000ל־ כואב מה ובאמת, המשבר.
לייצוא? הפרחים

 להטים חייבים שהם דהם בואם
ה כמהירים לייצוא הפרחים את

 המוביל ״אל־על״, על־ידי נקבעים
 25—20ב־* גבוהים שהם הלאומי,
 כשוק להשיג ניתן שאותו מהמחיר
 מישרדי רוצים שכך משום העולמי.

 :שואלים והם והאוצר התחבורה
 את לסבסד צריכים אנחנו האם

״אל־על״ץ
מש שהם שהמחירים להם כואב

נמו באירופה הפרחים עכור גים
 היו שיכולים מאלה 20ככ־* כים

 הפרועה תחרות אילמלא להשיג,
 שבמקום השונים, היצואנים- כין

 מתחרים כארץ, ביניהם להתחרות
מחירים. ומורידים כחו׳׳ל השוק על

ארליך שר־חקלאות
הפרחים את דורס הוא למה

 בענף כמו אחרים, שבענפים להם כואב
של להסדר להגיע היה אפשר ההדרים,

חו הפרחים ובענף לחדל, משותף שיווק
שימ שר־החקלאות של ה״ליברליוח״ גגת
 הענף של הידרדרות המעדיף ארליך, חה

מומחים. עצת למרות כולו,
 מקבלים שהם שהתמורה להם כואב

ה המארקים ההולנדיים, הגילדנים עבור
 נמד היא הצרפתיים, והפראנקים גרמניים

 בערך השחיקה בגלל בשקלים, יותר כה
וה הדולר לעומת האירופיים המטבעות

בעש מפגרים המטבעות רוב כאחד• שקל
השקל. לעומת אחוזים רות

 מעבר גדלות החקלאים הוצאות אך
 שעד כך על דואבים הם המדד. לעליית

 מתאימה פיצוי שיטת נמצאה לא היום
ל ולחקלאים. לחקלאות זו שחיקה על

ייא. להם הולמת. תשובה ניתנה תעשייה
 נהרס עיניהם שלמול מכיוון כואבים, הם
 מידי ולא פרנסתם, שעליו מבטיח, ענף

 שרק ומעשים מחדלים בשל אלא שמיים,
אותם. לגרום היתד. יכולה מעוותת ראייה
 הראוייה במתינות עכשיו, עד

 להסביר. כדי הכל עשו לשכה,
לד חדלו הם הרביעי, כיום היום,

 ו־ כועסים כואבים, כפרחים. בר
באלפי מגיעים הם החלטה, נחושי

לזעוק. הכנסת, לשערי הם

 מאינדונסיה
 לישו־אד

יפאן דרו
 מיכתב במערכת נתקבל שעבר בשבוע

 טיק־ יחסי־ציבור, קיודו, :השולח מיפאן.
וכס עסקים לענייני העורך :הנמען יו.

לעי הודעה מצאתי המעטפה בתוך פים.
 קובה, של הפלדה מיפעלי של תונות

 המספרת ביפאן, מהגדולים בסגול), (ב׳
אינ של הממשלתיים הפלדה שמיפעלי

 עימם חתמו קראקאטאו מפעלי דונסיה,
 טכני ושיתוף־פעולה לסיוע הסכם על

לשנתיים.
 הפלדה מיפעלי על פרטים מובאים להלן

 120 של במרחק השוכנים האינדונסיים,
ג׳אקארטה. מהבירה קילומטר

ההוד מציינת אלה, מיפעלים
 פלדה של טון מיליון מייצרים עה,

 לקבל אפשר נוסף מידע לשנה.
יח קיודו, הנדה, הירושי מר אצל

יפאן. טוקיו, י־ציכור, ס
 חיכיח1׳ כדי הבאתי הזה הסיפור כל את

 זה. מד־ר של כוחו גדול מה לספקנים,
מהלכים. לו יש ביפאן אפילו

הבורסה

 אוו מריץ
א ח י ג׳ א

האח השבוע תמיד כן, האחרון, השבוע
 לא כל, קודם הפתעות• מלא היה רון,
 ירידות — חזו וטובים שרבים מה קרה

 יום היה החזית. אורך לכל חדות שערים
 למחרת, נעלם הוא אך או־סו-טו, של אחד
 להשיב דייה חסונה שהבורסה הוכח ושוב

 חוסן, לעולם לא אך עליה. למלעיזים
 הסיכון רמת הבורסה, של בעברית או

השערים. גם כך גבוהה, עדיין
 המניות חגגו השבוע שגם נכון

 ג׳״ ,,אתא ואפילו הספקולטיכיות
ה (זה לציון. ראוי שיא השיגה
 נמנע אני ברציפות השני שבוע

 שמריץ מי של שמו את מלציין
 מה מכין, לא כאמת אני אותה.)

 ניצני, יוסי הכורסה, מנכ״ל ראה
 היא למה ״אתא״ אנשי את לשאול

לד להם מניין מהר. כל־כך רצה
 התשובה. היתה כאמת וכזו ץ עת
 והיה אותי, לשאול היה יכול הוא

 טובה. פחות לא תשובה מקבל
 ה־ הפסקת שלמחרת זוכרים אתם

 4.5 של היצעים היו במניה מיסחר
 שינוי? ללא שנקלטו שקל מיליון

 פרטי ברוקר ״פי־י-ט״, קלט? ומי
 שחשוב מה בו. נטפל שעוד נחמד

 אייזג■ קבוצת של שהכרוקר הוא
 התערב. לא ככלל ״נשואה״, כרג,
 מי להוכיח כדי חכמה שיטה עוד
מניות. שפך לא

בפחד הנסך מ׳לחומז
 את לאחרונה הגדיר מהברוקרים אחד
 בפחד. הכסף כמילחמת בבורסה הנעשד,

 המון רובץ ועליו בבורסה פחד הרבה יש
 אבל להתבטא. לפחד מאפשר שלא כסף,

 שערים ברמות המבינים. אומרים יבוא, זה
 ״כולם ולהצטנן. לצנן צריך כל-כך גבוהות
 מי אומרים. הם מהשוק,״ לצאת התחילו

 מי אז ״הרציניים״. שאלתי. כולם, זה
הבור את לאחרונה שגילו ״עמך, נשאר?

חש על חיים שעושים והספקולנטים סה,
בונם.״

חלקית, תשובה רק שזו מתברר
גם חזרו השבוע כסוף מלאה. לא
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 כהיסוס, לכורסה. מהרציניים חלק
״מעו אדון חוגג שוב חזרו. אכל
וה כירידה חלק כעליה, חלק רב״,
מהותי. שינוי כלי יתר

:ווקונסווציום

̂ה ביום אחוז מ
 אף על לסמוך אי-אפשר לכם, אומר אני
שהח חבר עם התערבתי למשל, אחד:
 30 פי תהיה קונסורציום של היתר תמת
 מהזמנתו. 30/0מ־ יותר יקבל מזמין וכל

 ה־ שביום חיה, בהתערבות השני החלק
 ב־ המניה שער יעלה הראשון, מיסחר

.507.
 61 פי היתד, היתר החתמת קרה? ומה

 והשער מהזמנתו 1.570 קיבל מזמין וכל
.1007סב- קפץ למיסחר הראשון ביום

 למרות בהתערבות, הפסדתי לא אני
 השאלה אבל הטעות. של הגודל סדר

 דבר שום קרה? מה היא, באמת החשובה
 פחות לא .יש צפוי. היה הכל מיוחד,
 להתלבש שהחליטו משקיעים מאות מכמה

התוצאות. הנה המניה. על
 חן, מאיר את שעבר בשבוע פגשתי
 בעיתון. שמו את שהזכרתי לפני שהתלונן

 לא שלו שהירקן כך על התלונן הוא
 שותף שהוא וחשב כתוב, היה מה הבין

 קבוצת של הדולר מיליוני 50מ- בשליש
 כולל לכולם, מודיע אני אז פישמן־ריגר•

 גט הוא אגב, שותף. לא שהוא הירקן,
 אעשה וכך שמו את אזכיר שלא ביקש
ואילך. מכאן

נוורססויס תנפיק נלד
ש זה לי נתן זו, כהזדמנות אך
 :טיפ שמו, את אזכיר שלא ביקש
 משתי מורכבת אלקטרוניקה״ ״כלל

כטכנולוגיות-על. העוסקות הכרות
 גם אולי כסף, לשים כדאי אלה על

בהנ לצאת מתכוונים שהם כגלל
ניו־יורק. של בבורסה פקה,

פחסאוום:

סינתח ד נשב׳ 2000
 מיקצוען הוא גרינברג, (הגדול) מומו
בבור הפופולריים המבצעים ואחד אמיתי

 את נזוריץ הברוקרים את מייצג הוא סה•
 שהוא מידע, לו יש שכזה ובתור סוכלו/
לאחרים. למסור מסרב

 המשקיע צדק. הוא פרוטארום בעניין
 סרו־ על מהבעלות 547, שלו האמריקאי,

 בארץ. האחרונים בשבועות היה טארוס,
 טוכלר. את מוריץ במישרדי גם ביקר הוא
אך יודע, לא אני בדיוק, שם נאמר מה

□ מחן: ה לח תו כו מ
 בתל- הילטון במלון נערך שעבר בשבוע

 מיועד שהיה הישראלי, המזון שבוע אביב
 שבוע ומחו״ל. מהארץ לקניינים בעיקרו

 מזון, יצרני של תערוכה אלא אינו המזון
ושם. פה לטעימה אפשרות עם

 מייצרים שבארץ חש אתה כל, קודם
 שונים, וטעמים שונים מסוגים מזון, הרבה
 לגלות היה אפשר זו בהזדמנות שרק

 גמ-לרה אתה אם שנית, מרביתם. את
 במייחד, יפה אליך יתייחסו עיתונאי,
 לטעום שניתן מה מכל לטעום לך ויאפשרו

 בתערוכה, ״הסיבוב״ את כשגמרת ממנו.
 באת, שלשמה המטרה את שכחת כמעט

 הרשמים מן כמה כמובן. מהאוכל חוץ
מעניינים. הם ולספר. להציג חייב אני

 אקווא־ בשם חברה על פעם שמעתם
מים)? (תרבית ק׳אלצ׳ר

בטכנו קת0ז!ו היא כזו. יש ובכן לא.
 של מיסחרי וגידול ייצור של לוגיה
ומ מתוקים במים הגדלים מאכל, סרטני
 שם יש המאכל לסרטן לייצוא. יועדים
 מסובך מזה פחות לא אך מסובך, לטיני

ש מה בבריכות. והריבוי הגידול תהליך
 מגיע כשהוא הזה, שהמעדן הוא, חשוב

 כמאכל־תא־ לחו״ל ונשלח נארז לפירקו,
 היתר בין מגדלים הסרטנים את אגב, ווה.
מבוא־חמה הקיבוצים של בבריכות גם

 אמוו־ תאמינו, לא עם, יחד ונווה־איתן,
בתיאבון. וקרפיונים. נים

, ם י ה ו ל : א ר י ח מ  ראיתי ה
ה הכרות של תצוגות בתערוכה

 כעיקר סוכן, מזון כייצור עוסקות
 וללא מצופה שניצל כמו כשרים,

 ערכים כשרים מיני כל ועוד ציפוי,
 עולה זה כמה גם שאלתי לחיך.

 לי התברר כית־חרושת״. ״מחיר
כ משלם אני אלה, שכעיסקי־מזון

 מהמחיר כפול כדיוק סופרמרקט
ץ למה הסיטוני.

 בוודאי שמעתם כותנה. עם להם
 כותנה 1270 שמכיל החדש הלחם על

 חלבונ-ם. הם ממנה 607ש*ס כותנה) (כן,
 חדש, מושג למדתי הזה ללחם בהקשר

 הכוינה היומיום בלשון המדף״. חיי ״אורך
 במשך טריותו על שומר כזה שלחם היא

 המדף על אותו שמים אם כלומר, שבועות,
טעים. וזה טעמתי אותו. אוכלים ולא

פמ הם הכותנה גרעיני של היצרנים
 של אזוריים מיפעלים שהם מילואות, עלי
 הגרעינים את המערבי. בגליל קיבוצים 32

 בקמח־חיטד, ומערבבים לקמח טוחנים
 דברי־מאפה מקבלים הזה ומההרכב רגיל,

 מייצאת מילואות גבוהה. חלבון תכולת עם
דולר 550 של במחיר הכותנה קמח את

כותנה מקמח לחם
והלחמניות הגרעינים הכותנה

 מהציבור. הון לגייס שהוחלט ברור כמעט
 למשל טובה. התחלה צריך הון, לגייס כדי
 זה הסיפתח. בשביל נקודות 2000 כמו

השבוע. סוף של מהשער שלושה פי בערך

 לחודשי. טון 200—150 של בקצב לטון,
 הרוקחית, התעשייה בעיקר הם הקונים

 ל- כקרקע־תרבית זה בקמח המשתמשת
 לאפיית לקמח כתוספת השימוש פניצילין.

ישראלי. חידוש הוא ודברי־מאפה לחם


