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שנתי של פלורהולנד בישראל -תזכורת: הכנס החצי
במסגרת סבב המפגשים של הנהלת פלורהולנד עם המגדלים חברי הקואופרטיב לקראת האספה החצי שנתית ביוני, 

ח"ן-בבית העם במושב גבעת09:30, בשעה 21/05/2015ביום חמישי, יתקיים מפגש כזה גם בישראל, 
במפגש:את הנהלת פלורהולנד ייצגו 

המנהל הפיננסי של פלורהולנד.Rens Buchwaldtואלדט, כוָ ּורנס ּב·
חברת 'מועצת הפיקוח'.M.P.E Ammerlaanמרלאן, מריאלה ָא·
מנהל הפעילות המסחרית (לשעבר 'קונקט').Servaas Van der Venסרוואס ואן דר ֶפן, ·
.'2020במסגרת התכנית 'פלורהולנד צוות 'השעון החדש'במנהלת פרויקט Romina Schut, רומינה סכּוט·

האורחים ימסרו מידע יענו לשאלות, ויקיימו דיון בנושאים הבאים:
; 2014שנתסיכום·
; פלורהולנדשל החדש/ממשל תאגידיהערכת המבנה המנהלי·
;   '2020'פלורהולנד תאסטרטגיתכנית העדכונים בנושא יישום ה·
;שיטת המכירה החדשהמידע על פיתוח·
בנושאים מקומיים.דיון ·

נוכחותכם חשובה !
נמסר ע"י אדה וירון, נציגי פלורהולנד ישראל

ביוני4- האספה הכללית החצי שנתית תתכנס ב
, תתכנס באלסמיר האסיפה הכללית של 2015ביוני 4ביום חמישי, 

חברי קואופרטיב פלורהולנד.
סדר הזמנות יישלחו בתחילת השבוע הבא; אז גם יתפרסמו פרטי

כן, כאמור, יימסר -היום באתר האינטרנט של פלורהולנד. לפני
ח"ן ביום -תדריך מפורט לקראת האספה במפגש המגדלים בגבעת

חמישי הקרוב.
ביתנים שונים, הנושאים 5-לפני האספה יוצגו בפני המשתתפים, ב

'.2020השונים של תכנית 'פלורהולנד 

באמצעות תקשורת כרגיל, ניתן יהיה לצפות באספה מרחוק 
האינטרנט. אולם כפי שנמסר כאן מעתה יוכלו החברים גם 

להשתתף בהצבעה מרחוק.
צפייה משותפת של חברים בישראל והתחברות מרוכזת לצרכי השתתפות בהצבעה מתוכננת להתקיים בזמן אמת. 

פרטים יתפרסמו בשבוע הבא.
FH News 08/05/2015המקור: 

רוץ...מניצן יוצא להידיעון הבא ייצא באיחור, כי
במאי <<26ייצא לאור רק ביום שלישי הידיעון בשבוע הבא >> 

, שייערך Roparunהסיבה היא השתתפותו של המפיק, ניצן מוקסיי, במרוץ 
.26במאי עד יום שני 22בסוף השבוע הארוך של 'שבועות הנוצרי', מיום שישי 

ק"מ 520במקביל: אחד מפריז קבוצות, בשני מסלולים 330במרוץ משתתפות 
ק"מ, ושניהם מסתיימים ביחד ברוטרדם.560ואחד מהמבורג 

מטרת המרוץ היא להרים תרומות למען רווחתם של חולי סרטן ומשפחותיהם.
- צוות פלורהולנד, שניצן הוא 'הרוח החיה' בו, משתתף מדי שנה במרוץ

ווה [ראו בתמונה].השליחים. בשנים האחרונות ניצן משתתף כרוכב אופניים מל
תורמים וורדים לחלוקה בין מסיימי המרוץ Red Naomiמגדלי וורדים מהזן 21

על קו הסיום. 
>אנו מחזקים מכאן את רגליו (ואת ישָבנו) של ניצן ומאחלים לו הנאה שלמה

חדשות פלורהולנד 
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:2015המכרזות סגורות באביב בותזכורת: עוד יום
שבוע מס'תאריךיום בשבועהחג

22במאי25שניהשני של 'שבועות הנוצרי'היום 

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

סנט 30, שבוע יום האם, נותר המחיר הממוצע בשעונים 19בשבוע 
, תוך עלייה 18) לזה של השבוע מס' -1%לגבעול, כמעט זהה (

+.23%-בכמות של כ
. העלייה במחיר מול -9%+, תוך ירידה בכמות של 16%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

אשתקד הייתה לכל אורך הרשימה, כפי שניתן לראות בטבלה.

'הגדול' השנה. נראה שהפעם -וצלחות לקראת יוםמכל הכיוונים ממשיכים להגיע דיווחים על מכירות מ האם 
זאת, מחזור המכירות הכולל של פלורהולנד בפרחי קטיף לקראת יום האם היה דומה לזה -כולם מרוצים. עם

של אשתקד, מאחר והכמויות היו קטנות יותר.

לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על -8.8%ירדו המחירים של פרחי קטיף בשעונים בשיעור 20בשבוע 
.19לעומת שבוע -18.6%סנט לגבעול. הכמות ירדה בשיעור 27

. משכו את הממוצע למטה - 7%-, וגם הכמות ירדה ב-7%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב
רה, ושושן.כמה מוצרים 'כבדים' כמו חרציות, גרב

.2013-מעניין לציין שאשתקד המחירים דווקא עלו לאחר יום האם; וכך גם ב

השבוע יחגגו ברוסיה (בימים שונים בערים השונות) את 'יום הצלצול האחרון', כלומר מסיבות הסיום של 
שנת הלימודים. לפי מיטב המסורת, התלמידים מעניקים למורים פרחים ביום זה. 

.החודששלהאחרוןבשבוע, ובצרפת, בשוודיה, בפוליןהאימהותיימלפנינוועתה

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose week 21המקורות: 
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ברגע האחרון נמנע נזק גדול ליצוא
לפנה"צ, פרצה שביתה של מבקרי איכות 11:00במאי, מחצות ועד 10ראשון שעבר, ביום

התוצרת החקלאית, ונמנעה הפקת תעודות בריאות למשלוחי היצוא.
עוד ביום שישי, כאשר נודעה הכוונה לשבות, נכנסו לפעולה כל הגורמים בענף, בתיאומו של 

ום, אשר משמעותו הייתה חסימת 'שולחן המגדלים' וגייסו כל גורם אפשרי להסרת האי
משלוחי תוצרת ליצוא.

שיתפו פעולה חברות היצוא, ומזכ"ל תנועת המושבים פנה לכל הגורמים המעורבים. עובדי 
השירותים להגנת הצומח גילו הבנה למצוקת המגדלים המייצאים.

למרבה ההקלה השביתה הסתיימה בעוד מועד, והמשלוחים יצאו ליעדיהם.
11/05/2015שולחן המגדליםמכתב המקור:

נמשכת התעמולה נגד יבוא פרחים
כמעט בכל שנה, לקראת יום וולנטין או יום האם, יוצאים פעילי איכות הסביבה בעולם המערבי כנגד יבוא 

הפרחים ממדינות מתפתחות.
הטענה היא שהפרחים גדלים בארצות דרום אמריקה ומזרח אפריקה 

ולסביבה, ובכדי להביאם לארצות היעד הם בתנאים שמזיקים לעובדים 
מוטסים באוויר, תוך פליטת 'גזי חממה' לחלל.

עיקר ההתקפות בשנים האחרונות נשמעו בבריטניה; אך בחג האחרון 
נשמע שוב הקול בארה"ב. העיתון החשוב 'וושינגטון פוסט' פרסם כמה 

גריסוןימים לפני יום האם כתבה של הכתבת לענייני סביבה ג'ניפר 
ניסתה לשחק על מצפונם של הבנים והבנות אשר מעניקים ש, [בתמונה]

מתנת פרחים ליום האם, אך גורמים בכך "נזק לאמא אדמה"; לא פחות.

הכתבת אמנם מספרת שרוב המגדלים קשרו את עצמם לתקנים 
בינלאומיים של איכות הסביבה, וכי חל שיפור רב בתנאי הגידול. אך עדיין 

י גדל בתנאים ידידותיים יותר, ואינו מוטס אלפי קילומטרים.הפרח המקומ

נפש' אולי השתכנעו לקנות לאמא תכשיט במקום פרח; מה שלא הוסיף לפרנסת אלפי -[ובינתיים, כמה 'יפי
ת חוגגת]העובדים באתיופיה ובקולומביה. הצביעּו

Floral Daily / Washington Post 13/05/2015המקור: 

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות


