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'השתתפות מרחוק' באספה הכללית של חברי פלורהולנד 
4שנתית של חברי פלורהולנד תערך ביום -האספה הכללית החצי

בערב באלסמיר.2015ביוני 
.בשידור ישיר,תערך במקביל גם בישראלהאספהמעתה,

באי בפעם הראשונה יוכלו החברים הישראלים להצביע בדיוק כמו 
.האולם בהולנד, בזמן אמת

, במהלך האסיפהולהעלות אותם לדיוןוכלו להכין שאלות יחברים
כמו הנוכחים באולם בהולנד.
אנו ,וללא תקלות אלקטרוניותטובהכדי שהשידור יהיה באיכות

, ומאפשרים לחברים לצפות ביחד אספה באולם מיועד לכךמכנסים
ישלח י. מידע נוסף בשידור האספה, ולהשתתף בה באופן פעיל

מן.הזבהמשך
!אנו מצפים לראות אתכם המגדלים באספה שלכם

אדה וירון

גם בישראל –דיוני הכנה לקראת האספה 
כמנהגה בשנים האחרונות, הנהלת פלורהולנד תקיים שורה של מפגשים אזוריים עם חברי פלורהולנד, כהכנה 

לקראת האספה הכללית הצפויה בתחילת יוני.
המצב לגבי ההשלכות של -, את הערכות2014את התוצאות העסקיות של נציגי ההנהלה יציגו בפני המשתתפים

השינוי במבנה הארגוני של הקואופרטיב ולגבי תפקודן של 'המועצות המייעצות', ואת ההתקדמות ביישום התכנית 
ם במפגשים על ההתקדמות בפיתוח מודלים חדשים למכרזי השעון.'. דגש מיוחד יוׂש2020האסטרטגית 'פלורהולנד 

לכל משתתף תהיה הזדמנות להביע את דעתו בנושאים הנדונים.

ח"ן. -, בגבעת10:00במאי, בשעה 21-המפגש בישראל יתקיים ב
, המנהל הפיננסי, וסרוואס ואן דר פן Rens Buchwaldtאת הנהלת פלורהולנד ייצגו במפגש זה רנס בוכוואלדט 

Servaas van der Venה לחברים.נחמנהל המסחר. הזמנות אישיות תשל
FH News 27/03/2015מכתב ההנהלה +:ותהמקור

תכנית 'מניעת עודפים בשעון' מופעלת בהקפדה
עליה excesses policyמאז ראשית השנה אוכפים בפלורהולנד את מדיניות מניעת עודפים חריגים בשעון 

'.2020הוחלט במסגרת התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 
מדובר במניעת תנודות חריגות בכמויות המגיעות לשעון, הנגרמות ע"י מגדלים שמחליטים להביא לשעון 

. ם להן, ואם משיקולים ספקולטיביים, אם כתוצאה מביטול עסקאות שהיו קשוריצפויות-גדולות בלתיכמויות 
ירים בשעון.מגדלים רבים תבעו מפלורהולנד שלא לאפשר 'משחקים' כאלה, הפוגעים ביציבות המח

גם -מתקיים מעקב מתמיד אחר כמויות חריגות, תוך השוואה בין ימי הספקה ובין שבועות קודמים, כמו
.של אותו המוצרהשוואת התנהגות ההספקה של מגדל מסוים מול ההתפלגות של שאר המגדלים

כאלה.זים בשעונים מקבלים רשימת חריגות שזוהו, ובסמכותם לעצור כמויות עודפות רֹוהּכָ 
חוזה (שאינם -תור לשעון, ואילו תוצרת של מגדליהחבר מועברת למכירה בסוף -תוצרת 'עודפת' של מגדל

באמצעות ההסכמים אשר נעשים עם מגדלים גםמנסים לווסת את ההספקהחברים) מורחקת מן המכרזה.
שאינם חברים.

הצעדים הללו זכו לתמיכה בכל פורום שבהם הוצגו (למשל בוועדות המוצר). הקביעה איזו כמות צריכה 
להיחשב 'חריגה' אינה פשוטה. עדיין עובדים על קביעת קריטריונים אשר ישרתו את המטרה. 

מקווים בעזרת אמצעים אלה למנוע ממגדלים להשתמש בשעונים כ'מסלקת עודפים', ולאפשר למסחר 
תמך על הספקה יציבה, המביאה למחירי שוק הוגנים ויציבים.להס

נראה שעדיין מגדלים רבים אינם מודעים למדיניות זו ולאכיפתה, והם מרשים לעצמם להשתמש בשעון 
בצורה לא הוגנת. פלורהולנד נחושה למנוע תופעה זו בעתיד.

FloraHolland Magazine March 2015המקור: 

חדשות פלורהולנד 
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:2015רות באביב ימים בהן המכרזות סגו
שבוע מס'תאריךיום בשבועהחג

18באפריל27שניההולנדייום המלך
20במאי14חמישייום העלייה לשמיים

22במאי25שניהיום השני של 'שבועות הנוצרי'

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

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

מזערית בכמות.
+ במחיר הממוצע, תוך 47%בהשוואה לאשתקד נוצר פער גדול: 

. -14%ירידה בכמות בשיעור 

ואה בין השנים לפי תאריכים אינה רלוונטית במקרה כמובן שההשו
באפריל; הרבה אחרי 20- זה, מאחר ואשתקד חל חג הפסחא רק ב

, ואילו עתה יחגגו את הפסחא כבר בסוף השבוע היום האם האנגליי
הקרוב. רצף החגים מאז יום וולנטין, יחד עם מזג אוויר ידידותי (אך 

ו תנאי ביקוש טובים, בעוד לא ידידותי מספיק לבעלי הגינות), יצר
ההספקה מפגרת מעט מאחור.

סנט לגבעול; בסנט אחד 26המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים המשיך לעלות ועמד על 14בשבוע 
+.4.6%-. הכמות בשעונים עלתה ב13+) יותר מהמחיר בשבוע 6%(

כאמור קשה להשוות ; -6%(!), תוך ירידה בכמות של 64%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב
לאשתקד בגלל השוני במועדי חג הפסחא.

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + FH Eelde News wk 13מקורות: 
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'אביב' ממשיכה את המסורת בשדרות
הדרום, זו חב' 'אביב' קיימה בשבוע שעבר את אירוע ההזדהות עם תושבי

השנה השביעית ברציפות.

עובדי 'אביב', מגדלים, ושוזרות מתנדבות התפזרו בארבעה מקומות בעיר 
ושזרו יחד עם תושבי וילדי שדרות פרחים שנתרמו ע"י מגדלי 'אביב'.

אכן, יוזמה ברוכה, המייצגת בכבוד את כלל ציבור מגדלי הפרחים 
בישראל!

הקישו כאן לצפייה באלבום תמונות מן האירוע בשדרות - 

מבזקון אביבהמקור:

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות

http://www.aviv-flower.co.il/news/events/sderot-2015.html
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הערבה הבוכייה
של עיתון 'הארץ' כתבה נרחבת על מצב החקלאות בערבה. בפעם The Markerבערב החג התפרסמה במוסף 

הראשונה נערכו ראיונות לעומק, ע"י עיתונאי שידע לשאול את השאלות הנכונות. לצד הצגת התלונות המוצדקות 
נגד מדיניות הממשלה נשמעים גם ניתוחים אובייקטיביים על מצב השוק העולמי, ונערך חשבון נפש של חקלאים 

כן -טעותם, כשבחרו להתמקד בגידול פלפל בלבד בשנות השגשוג שלו, תוך זניחת גידולים אחרים. כמוהמודים ב
מועלה בגלוי נושא ריבוי היצואנים המתחרים ביניהם וחסרים את החוסן של גוף מרכזי המאחד את החקלאים.

להלן שני קטעים מתוך הכתבה, הממחישים את תוכנה:

תה בשליטתה ילת ישראל הניחה לחברת היצוא החקלאי המובילה בשוק שהיבניגוד לממשלת אנדלוסיה, ממש
לקרוס, לא יזמה מהלכים לשקם מגזר יצרני בחבל ארץ מבודד ונטול חלופות תעסוקתיות של ממש, שלא לדבר על 

. , כפי שנעשה בספרדסבסוד תהליך השיקום
מכבידה על חיי החקלאים בשורה של הממשלהאם לא די בכך, 

בתקופה שבה עשרות מהם עומדים בפני קריסה. מס ,צעדים
על שכרם של העובדים התאילנדים הוא אחת 10%מעסיקים של 

הדוגמאות הבולטות לכך. המס נולד כדי להרתיע את החקלאים 
. מלהעסיק עובדים זרים ולאלץ אותם להעסיק עובדים ישראלים

קצת מוזר שממשלה שמפקידה את ניהול ועדת הכספים בידי נציג
מגזר שלא עבד דקה מימיו מעבירה סדרת חינוך בעבודה עברית 

אבל דבר אחד ברור: ;ובערכיו של א"ד גורדון לחקלאי הערבה
.המס לא ממש השיג את מטרתו

ממחישה את הדרך שבה מקפידה המדינה לרדת לחיי חריטענת
החקלאים ולדרוש מהם להקפיד קלה כחמורה בכל הוראה, בעוד 

אחריות, כאשר היא מציגה בפנינו את הודעת שהיא מתנערת מכל 
200%מורה לה לשלם למחרת שכר של ר שאשקיבלה, SMS–ה

...לפועלים התאילנדים עבור עבודתם ביום הבחירות

המשבר העמוק גורם לחלק מחקלאי הערבה לחזור ולשקול את האופציה להקים מחדש את הקואופרטיבים בניסיון 
לבנות את כוח המיקוח שהיה לחקלאים מול הסיטונאים בשוק המקומי ולחזק את יכולתם לשפר את איכות התוצרת 

נות לכולם, אבל בעניין הזה אכן יש ולהשקיע בפיתוח שווקים ובתשתיות בשוקי היעד באירופה. "אנחנו באים בטע
תקלה של החקלאים", מודה צור. "אבותינו הקימו קואופרטיבים אבל לא ידעו לנהל אותם, ובמרוצת הזמן כולם רצו 
להיות יזמים ובעלי הון פרטי ולאט לאט הכוח הקואופרטיבי התפזר, עד שאחרי התפרקותה של אגרקסקו יצא 

די לייצר כוח, ואף שקיימים עדיין אינטרסים מנוגדים של חקלאים, אני משוכנע משליטה. אין ספק שצריך להתאגד כ
."שבחודשים הקרובים תהיה פעילות רבה בנושא זה

הקישו כאןThe Marker-לכתבה המלאה ב
The Marker03/04/2015המקור: יורם גביזון 

http://www.themarker.com/markerweek/1.2606633

