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הספקהמעקב ותיקון נתוני 
מדד של החזרות זהו.QIמדד האיכות נכנס לשימושובמקומו כידוע,בוטלBIמדד האמינות 

אודות ההספקה גם היא אינהאמינות המידע שניתן להניח,אבל כמו .איכותבגין בעיותקונים 
בדיקה לגבי אמינות המידע הלוגיסטי שבתעודת המכרזה (כל מה שלא נהויש,מושלמת

בפועל. המצבלעומת ,איכות)
מייל וגם מסרון בהתאם לכתובות או מספרי בהודעות ותכל אי התאמה מתוקנת ונשלח

Correction of supply informationתפריטהטלפון שרשומים ב
. Quality Index for growersתפריטשנמצא בObservations-נרשם בהתיקון,במקביל

לבטל או ניתן:מסרוניםלבאשר.שכתובות המייל נכונותולוודאכל מגדל להיכנס ליישום על
. להעדפותלהוסיף בהתאם 

!כמעט כל תיקון לוגיסטי כרוך בתשלוםכי לדעתחשוב

היא טבלה מסכמת של כל התיקונים שבוצעו: איכות Observationsהטבלה שמופיעה ב 
.ול התיקונים ולטפל בהםולוגיסטיקה. הטבלה אמורה לשמש גם ככלי עזר להבין את מכל

Correction of supply information  +Observationsהנחיות להפעלת היישומים  

Correction of supply informationהנחיות להפעלת היישום  -1

(מוקף במסגרת כתומה) לחצו עליו ותעברו לשלב Service contractsלאחר שנכנסתם לאתר תמצאו בדף הבית את 
יישומי אינטרנט שאפשר לראות אותם -מכיל את כל השירותים שיש לכם בפלורהולנד -Service contractsהבא.   

Serviceויישומי הודעות שמופיעים רק ב Start websericesבדף הבית תחת הכותרת  contracts

חדשות פלורהולנד 
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(מוקף במסגרת כתומה) תעביר אותכם לתוך היישום עצמו.Correction of supply informationלחיצה על היישום 

Correct of supply information.מאפשר לכם לקבוע מי יקבל את הודעת המייל או המסרון

מאפשרת לכם להוסיף או לעדכן כתובות מייל show detailלחיצה על 

show detailתפתח את האפשרות לקבלת מסרון גם כאן  לחיצה על ONלמצב OFFהשורה השנייה העברה ממצב 
מאפשרת לכם להוסיף או לעדכן מספרי טלפון.
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2-Observations- דוח מעקב כללי לגבי תיקונים

(מוקף במסגרת אדומה) לחיצה תפעיל אותו ותוכל לראות את הטבלה. QIנמצא בתוך מדד האמינות Observationsה 
כמובן שהטבלה שמוצגת כאן  היא רק דוגמא מייצגת ולא הטבלה האישית שלך.

הוכן ע"י ירון כוכבי

:2015ימים בהן המכרזות סגורות באביב 
שבוע מס'תאריךיום בשבועהחג

15באפריל6שניהיום השני של פסחא
18באפריל27שניההולנדיהמלךיום

20במאי14חמישייום העלייה לשמיים
22במאי25שניהיום השני של 'שבועות הנוצרי'
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לפעמים השוק מאזן את עצמו 
] בפלורהולנד עמדה בסימן 12–9[שבועות 3תקופה 

ניגודים בשווקים השונים: הירידה בביקוש ברוסיה לקראת 
יום האישה הבינלאומי התבטאה כידוע בהפחתה גדולה 
בהיקף היצוא, ובמעבר לסוגי פרחים זולים מאלה שנצרכו 
בשנים עברו לקראת מועד זה. מול תופעה זו עמדו העלייה 

ד עם התחזקות בביקוש לחג זה במדינות המערב, יח
הדולר והפאונד מול היורו.

ואכן, היצוא לרוסיה נחתך בשליש, בעוד היצוא לארה"ב 
ולבריטניה עלה בממדים מרשימים.

גם שיום האם בבריטניה הקדים השנה לעומת אשתקד -מה
ובא מיד לאחר יום האישה.

+, 6.5%בשיעור 3וכך, עלה מחזור המכירות בתקופה 
שנה לעומת אשתקד כמעט והפער המצטבר מראשית ה

ונסגר.

+ לעומת 3%-כמות פרחי הקטיף בתקופה זו עלתה ב
+ (המחיר בשעונים 10%אשתקד, והמחיר עלה בשיעור 

+). ואילו המחיר הממוצע לפרחי ישראל עלה 20%-עלה ב
+.25%בשיעור 

שיעור המכירות הישירות (עסקאות) מסך כל מכירות 
3ות ועמד בתקופה פלורהולנד של פרחי קטיף ממשיך לעל

ממכירות 18%. על רקע זה מעניין לציין כי רק 38%על 
בחישוב 15%פרחי ישראל נעשו בעסקאות ישירות (

כמותי).

דיווחים מן השווקים השונים מצביעים על עליה בביקושים לרגל יום האישה הבינלאומי בגרמניה, בשוויץ, בשוודיה ובאיטליה. 
ה החג כמעט לא הורגש. הצרפתים, למשל, יצאו בזמן החג לחופשות האביב, ולכן לא העניקו בעוד בצרפת, בספרד, ובנורבגי

במרץ), שהיו טובות במיוחד, על הביקוש ליום 15הרבה פרחים לנשים שלהם. ואילו בבריטניה האפילו הקניות ליום האם (
הצריכה האנגלית.-במרץ), כך שקשה לקבוע את מקומו של חג זה בתרבות8האישה (

ועכשיו השוק כולו ממוקד בביקושים לחג הפסחא, ונראה שהם מתקדמים בהתאם לציפיות.

ITC Market Insider / Market Dynamics + FH Marktontwikkelingen periode 3-2015המקורות: 

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

בשוקי הפרחים באירופה
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השוק: מצבעלכללי-מבטלקוראמספקל"הנהעקומהעלמבט
למחיר הממוצעבאופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

באופן הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, 
נקודות 100-לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כיחסי

המשמעות היא –בסולם 100(%), כך שכאשר הקווים עומדים על 
שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 

פרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלושבשעוניםקטיף

בשנתייםהבאיםהשבועייםמחיריוגם, האחרוניםהשבועות
.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמהשמסמןמה–הקודמות

בשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
(אשתקדהמקבילהשבועלעומת, המדווח כוללתאינההטבלה. 
).קטניםהיואשתקדלעומתבהםהשינוייםאשרמוצרים

גן, אך אלה -מראה את נתוני המכירה של צמחיאינה: הטבלה הערה
בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.אכן כלולים

ירדו עוד המחירים של פרחי קטיף בשעונים, לרמה של 12בשבוע 
. הכמות 11פחות משבוע -7.4%סנט לגבעול בממוצע;  22.7

.-5.8%הכללית ירדה בשיעור 
+ (!) 25%-אולם בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

.-14%עם ירידה בכמות בשיעור 
הדרישהגוברתהאביבבואועם, באירופהמתחמםהאווירכן נראה שפעמי הפסחא כבר נשמעו בשוק. מזגא

המחירים שלהם –חסר -וכשאלה נמצאים בהספקת.לאביביםהאופייניהפקעתולפרחי, בהיריםלצבעים
ממריאים.

+) יותר 8%סנט (2סנט לפרח; 25. הממוצע בשעונים עמד על 12עלו המחירים לעומת שבוע 13בשבוע 
.מהשבוע הקודם, תוך ירידה מזערית בכמות

.-14%+ במחיר הממוצע, תוך ירידה בכמות בשיעור 47%: בהשוואה לאשתקד נוצר פער גדול

-רק בכמובן שההשוואה בין השנים לפי תאריכים אינה רלוונטית במקרה זה, מאחר ואשתקד חל חג הפסחא
השבוע הקרוב.יחגגו את הפסחא כבר בסוף , ואילו עתה ההאנגלייהרבה אחרי יום האם ,באפריל20

, יחד עם מזג אוויר ידידותי (אך לא ידידותי מספיק לבעלי הגינות), יצרו תנאי רצף החגים מאז יום וולנטין
.ביקוש טובים, בעוד ההספקה מפגרת מעט מאחור

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + FH Eelde News wk 13המקורות: 
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BBH: מקור2015לוח חגים ומועדים בעולם הפרחים

פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג= קונים פחות פרחים מהרגיל    :  מקרא
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מאבק החקלאים יוצא לרחובות
מול קריית הממשלה בתל אביב בקריאה לממשלה החדשה לדאוג ביום חמישי האחרוןחקלאים הפגינו 2000-כ

לעתיד החקלאות במדינה. במהלך הבוקר יצאו שיירות של אוטובוסים 
וכלי רכב מכל רחבי הארץ להפגנה שהחלה בצעדה של החקלאים 

ממוזיאון ת"א לכיוון קריית הממשלה, שם נערכה העצרת.

ו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור: י
"היום זו יריית הפתיחה של המאבק שלנו. על הממשלה לשמור על 

אנו נלחמים בראש ובראשונה על .החקלאות במדינה ועל עתידה
הערכים של מדינת ישראל כדי לייצר מזון איכותי ובריא לדורות הבאים.  

וזאת כדי שנוכל ,ה שאנחנו חקלאיםאנחנו מפסיקים להתנצל על ז
להיות חקלאים. עד כאן! אנחנו לא נשלם מחירים מטורפים על מים, 
מחירים שלא משלמים באף מקום בעולם . זה נגמר. אנחנו יוצאים 
מכאן מאוחדים כולנו. אנחנו כאן כדי לשנות את המצב אחת ולתמיד. 

אין ציונות בלי חקלאות".

שיתופית של עין יהב, שמרכז את התארגנות המחאה של חקלאי הערבה, אמר: סתיו מזור, חבר האגודה ה
״החקלאים נקלעו למצב בלתי אפשרי של משבר אדיר בייצוא, ופערי תיווך בלתי נסבלים שחונקים אותם. בנוסף 

נקו לכך, ההוצאות על העסקת עובדים הולכות וגדלות, ומחירם של מים וחומרי גלם שחלקם צמודים לשער הדולר זי
בחודשים האחרונים. מפעל חייהם של הורינו שהפכו את הערבה ממקום שומם וזרוע מוקשים לגן חקלאי פורח, 

עומד בפני סכנת קריסה אם לא תהיה פעולה מידית של הממשלה״.

ומסכם חיים חבלין, אשר עמד מאחורי ארגון ההפגנה:
השגנו את רובן ככולן:אשרלאירוע המחאה היו מספר מטרות 

סכנה מוחשית לאובדן הייצור החקלאי המקומי.ולהסב את תשומת ליבם של אזרחי ישראל לאיום כבד ל.1
הנרקמים בממשלה שתקום.םהקואליציוניילהעלות את המשבר החקלאי על סדר יומם של ההסכמים .2
חשיפה תקשורתית חיובית חסרת תקדים..3
חשיבות האחדות ובהנהגה החקלאית שלנו.התאחדנו סביב המכנים המשותפים לכולנו והוכחנו לעצמנו את .4

NRGפורטל החקלאות + :ותהמקור

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות


