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'השתתפות מרחוק' באספה הכללית של חברי פלורהולנד 
ביוני, תערך באלסמיר האספה הכללית 4ביום חמישי הקרוב, 

.שנתית של חברי פלורהולנד-החצי
והפעם עומד להיפתח עידן חדש: חברים יוכלו להשתתף מרחוק 

; הכל להשתתף בהצבעהבאספה; להעלות שאלות, וגם 
האינטרנט [זאת לאור ניסוי מוצלח באמצעות תקשורת ברשת 

שנערך מול קניה באספה האחרונה בדצמבר].
כדי להבטיח תקשורת יעילה וללא תקלות, מתארגנת צפייה 
משותפת של חברים בישראל, במתקנים של חב' תקשורת 
המספקת שרותי 'וועידת וידאו'. תהיה גם תוספת תגבור של 

תרגום לעברית (ע"י יעקוב אילון).

19:30באזור התעשייה פתח תקוה, החל מהשעה 35יתקיים במשרדי חב' 'ועידן' ברח' אפעל המפגש
; מומלץ להיעזר בתוכנת ניווט כדי להגיע למקום בקלות]4[המשרד נמצא באזור מחלף גהה ליד כביש מס' 

בל קוד שיאפשר ; אך לפני כן יש להתכונן ולהוריד אפליקציה ולקשעון ישראל20:30האספה באלסמיר תחל בשעה 
רק חברים שיהיו נוכחים בצפייה המשותפת. (כל חבר יכול בהצבעה השתתפות בהצבעה. הפעם יוכלו להשתתף 

להתחבר מהמחשב בביתו לצפייה בלבד; כמו באספות הקודמות)

כל החברים מוזמנים לקחת חלק ב'אספה מרחוק'. נא לאשר השתתפות מראש, בדוא"ל לאדה או לירון, כדי להבטיח 
adacohen@floraholland.nlkohaviyaron@gmail.comהכנת תווי חניה. 

באתר האינטרנט של פלורהולנדהזמנות נשלחו בדוא"ל לחברי פלורהולנד. ניתן לצפות בהזמנה [באנגלית] 
ואישורם; אישור השימושים בכספי 2014על סדר היום לדיון: סקירת המנכ"ל; הצגת הדוחות הכספיים לשנת 

הרווחים והקרנות; בחירת נציגות חדשות ב'ועדת האספה הכללית' וב'מועצה המפקחת'. 
וירוןנמסר ע"י אדה 

ליישום קבוע–'התערבות יזומה' בנושאי איכות 
ומופעל 'צוות מאז דצמבר האחרון מתבצע בפלורהולנד ניסוי מעשי נרחב של מדיניות חדשה בטיפול בתלונות איכות, 

].12שם תמצאו גם קישור לפירוט כללי המשחק בידיעון מס' 13בידיעון מס' ת יזומה' [ראו פרטים רבּוהתעָ 
תהליך כחלק מובנה בהתנהלות לאור התוצאות החיוביות הוחלט לאחרונה לעבור משלב הניסויים לשלב הטמעת ה

הארגון. בחודשיים הקרובים יגובשו 'כללי משחק' ברורים ומחייבים, ויועבר מידע מפורט למגדלים.

הפעלת 'צוות ההתערבות' באה כדי לטפל באופן ממוקד במשלוחים 
'בעייתיים'. הצוות בודק באופן יזום, לפני השעון, את התוצרת של מגדלים 

תלונות חוזרות ונשנות, ו/או משלוחי מוצרים שבהם היו שעבורם התקבלו 
תלונות חוזרות לאחרונה. הצוות מספק למגדל מידע מפורט, כולל 
תמונות, על הכשלים שנמצאו במשלוח. בסמכות הצוות גם לפסול משלוח 

ממכירה בשעון.
מהמגדלים גורמים 10%הפעלת התפיסה החדשה נובעת מן העובדה כי 

הוחלט אפוא להתמקד בקבוצה זו. והתוצאות אכן מהתלונות; 40%-ל
מדברות בעד עצמן.

FH News 28/05/2015המקור: 
ארגוני העובדים כועסים על חלוקת בונוס למנהלי פלורהולנד

המייצג את עובדי FNVבשבוע שעבר געשה התקשורת בהולנד סביב הבעת מחאה של מזכיר האיגוד המקצועי 
פלורהולנד כנגד העובדה ש'מועצת המפקחים' אישרה תשלום בונוס לשני המנהלים בפלורהולנד בגין הביצועים 

.2014-המצוינים של הארגון ב

חדשות פלורהולנד 
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עובדים" טען המזכיר, וזכה לתהודה 200- "לא ייתכן שהמנהלים יזכו לבונוס בשנה שבה פוטרו מפלורהולנד כ
בפלורהולנד השביתה הראשונה במאה שנות המכרזות; על זה מגיע בונוס?" בעיקר יצא הייתה2014-בתקשורת. "ב

כך שההודעה על המענק פורסמה דווקא ערב המשך המו"מ עם העובדים על תנאי השכר.-קצפו של הארגון על

צא בהודעה היו"ר ברנרד אוסטרום יס ובוכוואלדט.למנהלים פֹו€ 174,000- המועצה אישרה מענק מיוחד שיסתכם ב
כך שעמדו יפה בכל היעדים שהוצבו להם. -פומבית להגן על ההחלטה. הוא מסביר שהבונוס הוענק לצמד המנהלים על

הנהלה הקודמת; דווקא הצוות הזה הפרץ בימיאין זה הוגן לדעתו להאשים את ההנהלה הנוכחית במשבר האחרון, ש
עניק להם את הבונוס.הוציא את הארגון מהמשבר, ולכן מצאה המועצה לנכון לה

Vakblad vd Bloemisterij  +  De Telegraaf + RTV NH, 26/05/2015המקורות: 

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

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

לאלה של באופן יחסיאשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, 
נקודות (%), כך שכאשר הקווים 100-אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה –בסולם 100עומדים על 
של השבוע המקביל אשתקד. 

קטיףפרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
השבועות12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלושבשעונים

שמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועייםמחיריוגם, האחרונים
.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמה

, המדווחבשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
השינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה. (אשתקדהמקבילהשבועלעומת

).קטניםהיואשתקדלעומתבהם

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

) -2%ירד המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים בחצי סנט (21בשבוע 
לגבעול, תוך עליה משמעותית סנט 26.5לעומת השבוע הקודם, ועמד על 

+.13%-בכמות, בשיעור כ
. כפי שאפשר לראות בטבלה, לא כל - 6%, עבור כמות נמוכה ב13%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע גבוה ב

עקב הספקה עודפת.המוצרים זכו למחירים טובים; בד"כ

ובצרפת. עכשיו גם , בשוודיה, בפוליןהאימהותימיחגגו22רמת המחירים הטובה נזקפת לזכות העובדה שבשבוע 
חוגגים ברוסיה ובאוקראינה את 'יום הצלצול האחרון', כלומר מסיבות הסיום של שנת הלימודים. לפי מיטב המסורת, 

מקווים ; אולם כידוע השפעת השוק הרוסי והאוקראיני נחלשה לאחרונה. התלמידים מעניקים למורים פרחים ביום זה
שהתחזקות הרובל תחזיר את השוק הזה לקדמת הבמה.

בכל מצב, חודש יוני עומד בסימן חגיגות סיום שנת הלימודים, היוצרות ביקוש מוגבר לפרחים.
20-הסמוך ליום הארוך בשנה (השנה בבסקנדינביה 'ימי הסטודנט' מתערבבים ב'חגיגות אמצע הקיץ' בסוף השבוע

ביוני) וכך נוצר בחודש יוני ביקוש שיא המתחרה בזה של חג המולד במדינות הצפון האלה.

סנט לגבעול.26) לעומת השבוע הקודם, ועמד על - 3%ירד המחיר הממוצע בשעונים בסנט אחד נוסף (22בשבוע 
.21מזו של השבוע מס' -9.5%-הכמות של פרחי קטיף בשעונים הייתה נמוכה ב

+. מגמה זו נראתה לאורך כל רשימת 3%+, תוך עלייה בכמות של 23%-בהשוואה לאשתקד  היה המחיר גבוה ב
המוצרים; רק מספר קטן של פרחים פדו מחיר נמוך מאשתקד, לאחר שסופקו בכמויות גדולות בהרבה. 

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 23המקורות: 
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אזרחי הולנד מעריכים את החקלאים שלהם
תוצאות סקר דעת קהל שנערך עבור משרד הכלכלה ההולנדי הפתיעו לטובה את קברניטי ענף החקלאות כאשר הראו 

ההולנדים, מעריכים את עבודתם ואת איכות םרואים בחיוב את החקלאימהם, 75%- כי רוב האזרחים בהולנד, כ
תוצרתם, וסבורים שיש לדאוג לכך שהמשקים החקלאיים ימשיכו להתקיים גם בעתיד.

"דעת הקהל מתייחסת אלינו בחיוב, במידה רבה יותר מזו של מרבית הפוליטיקאים, ואולי אף במידה רבה יותר מזו 
ר . "עם זאת עלינו לזכור שכדי לשמLTO Nederland.." אמר מנהל ארגון הגג של החקלאים שאנו מתייחסים לעצמנו.

בעיקר לאור העובדה שהיחס האוהד לחקלאות גבוה בין האזרחים ",זה עלינו לעבוד קשה" הוא הוסיףהיחס את ה
. "המבוגרים, ואילו בקרב הצעירים הוא נמוך יותר

ם בין מידת ההיכרות עם הענף לתמיכה בו: ככל נמצא גם מתָא
כך גברה תמיכתם –שהנסקרים הכירו את החקלאות והחקלאים 

'ציּו אלה ; ואילולענף החקלאות7.6ן' בענף. הקהל הרחב נתן 
שמכירים את הענף מקרוב (למשל: מתגוררים באזור חקלאי) דרגו 

.8.4את הערכתם לענף בציון 

קרים נגד החקלאות הייתה בעיקר הביקורת שנשמעה בקרב הנס
בתחומי השמירה על הסביבה ועל רווחת בעלי החיים. "ברור 
שבתחום זה הציבור אינו מודע מספיק למאמצים הנעשים, ויש לגרום 
לכך שהמידע על שמירת הסביבה ע"י החקלאים אכן יזרום אל 

הציבור הרחב" הוסיף מנכ"ל הארגון.

ואי עלינו"... ואולי למעשה גם הציבור הרחב בישראל רואה את החקלאים באור : ועל כך נאמר: "הלוהערת העורך[
יותר חיובי מהפוליטיקאים והעיתונאים שלו (?) יש לזכור שארגוני החקלאים בהולנד משקיעים מאמץ מתמיד לשמירת 

אירועים אלה זוכים קשר עם הציבור; בעיקר ע"י 'ימים פתוחים' במשקים, וע"י תהלוכות ססגוניות באזורים הכפריים; 
למאות אלפי מבקרים] 

BloembollenVisie + Vakblad v d Bloemisterij  28+29/05/2015המקורות: 
חדשפרחיםככה מייצרים חג

איטלקי -יבוא לידי ביטוי, בין השאר, גם שיתוף פעולה הולנדיWorld Expo 2015ביריד הבינלאומי הגדול במילאנו 
, אשר כבר תופס תאוצה בשנים האחרונות Festa dei Nonniלקידום החג החדש, יחסית, 'יום הסבתא והסבא' 

באיטליה, וישנה כוונה להעתיקו גם להולנד ולשאר מדינות אירופה.

סיטונאי הפרחים ארגון ] 2014-36בידיעון מס' כפי שדיווחנו כאן בזמנו [ראו 
הוחל ש, אימץ את 'יום הסבתא והסבא' באיטליה. זהו חג VGBההולנדים

שנה, והוא הוכר כחג לאומי ע"י ממשלת איטליה. הוא 17-לחגוג אותו לפני כ
ומיועד לתשומת לב וכבוד של נכדים לסביהם, ולשיפור באוקטובר, 2-נחוג ב

באיטליה, לקחו על עצמם היצואנים פליני'קרן'ביחד עם התקשורת בין הדורות.
ההולנדים לספק תוכן לחג זה, ע"י תמיכה בנקודות המכירה של פרחים בחומר 
פרסומי והסברתי. זה מבטיח כמובן שהחג יאופיין ויקושר לפרחים, וכי מתנת 

פרחים תהיה הצורה המקובלת לכיבוד סבתא וסבא.זר
PTלפרויקט הגיע משאריות קרן הסיטונאים במועצת הצמחים ההולנדיהמימון

המתפרקת, ומשורה של יצואנים ומגדלים הולנדים אשר מתמחים בשוק 
האיטלקי.

ארכות תוחלת החיים מיליון סבתות וסבים; ומספר זה צפוי לגדול בהתמדה, עם הת60-באירופה חיים כיום כ
מאזרחי איטליה. היזמים מקווים למסד 80%ת בקרב המערבית. חג הסבים והסבתות תפס כבר מודעּוהבאוכלוסיי

פרחים.-את החג ברחבי אירופה וליצור עבורו קשר ישיר למתנת
בקרים הצפויים הביתן ההולנדי ביריד הבינלאומי במילאנו יהיה אפוא מוקד לקידום רעיון החג בקרב מאות אלפי המ

לעבור בו.
Vakblad v d Bloemisterij 15/05/2015המקור: 

15הופיע 'עלון הפרחים' מס' 
עלון הפרחים של שה"מ הופיע לאחרונה. כרגיל הוא מכיל חומר מעניין: הנחיות גידול, וידיעות מהארץ ומהעולם.

באתר האינטרנט של שה"מניתן להגיע אל העלון –אם לא קבלתם בדוא"ל 

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות

http://www.yedion.com/yedion-2014/yedion-1436.html#orange2
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