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 קים שאינם חברים עם מגדלים/ספ  שינויים בהסכמים 

בימים אלה נשלחים מכתבים אישיים למגדלים המספקים תוצרת למכרזות הגדולות של פלורהולנד )אלסמיר, נאלדוויק, 
 חוזה'[.-דליוריינסבורג( אשר אינם חברי קואופרטיב ]מה שמכונה 'מג  

שאינם חברים. המדיניות גובשה במטרה למנוע  מדובר בשינוי המדיניות של פלורהולנד לגבי גישה לשעונים של ספקים
פעמי, אשר -הספקה לא סדירה, ובעיקר מה שהוגדר "הספקה עודפת"; כלומר: כמות גדולה באופן פתאומי ו/או חד

 .[04ידיעון מס'  ]ראו חורגת מהרמה השגרתית, וגורמת לנפילת מחיר בשעונים
 

 עיקרי המדיניות החדשה מתמקדים בשלושה נושאים:
מניעת גישה לשעונים מתוצרת אשר מתחרה באופן ישיר  .1

 במוצרים של חברי הקואופרטיב.
 חידוד הכללים למניעת 'הספקה עודפת'. .2
עריכת 'הסכם הספקה' עם כל מגדל שאינו חבר, המפרט את  .3

 לספק.הכמויות שהוא מורשה 
 

מגדלים מישראל שלא חרגו בעבר מכללי ההספקה הנורמטיביים, ואשר 
חברים, יורשו לספק -המוצר שלהם אינו מתחרה בהספקה של מגדלים

 בשנה ללא הסכם אישי מיוחד.  € 30,000לשעונים תוצרת בערך של עד 
פלורהולנד תעקוב אחר ההספקה, ואם המגדל יחרוג מ'כללי המשחק' 

יינקטו צעדים למניעת  –, או שיספק איכות לא ראויה של הספקה סדירה
 התופעה, עד כדי השמדת התוצרת.

 

  adacohen@floraholland.nl הבהרות והנחיות ניתן לקבל מאדה כהן
 נמסר ע"י אדה כהן

 סקר דעת המשתמשים על המידע שמספקת פלורהולנד

מופצת קריאה לחברי פלורהולנד וללקוחותיה לענות על שאלון, שמטרתו להעריך את  בימים אלה
 איכות המידע שמופץ ע"י פלורהולנד.

כך לכל מי שמשתמש בשירותי הארגון לנסות ולהשפיע על טיבו -אין צורך להסביר מדוע חשוב כל
 ותכנו של המידע.

חברי פלורהולנד, גם אם לא קבלו שאלון בדוא"ל, יכולים למצוא את השאלון ולענות עליו דרך 
 .Communityהרשת החברתית הפנימית 

 ! היוםבאוקטובר; כלומר  19-את השאלון יש למלא לא יאוחר מ

ליישום  ויינקטו תוצאות המשאל תפורסמנה ברבים בחודש נובמבר; יפורסמו גם הצעדים שננקטים
 חים. הלק

 FH Nieuws 13/10/2015המקור: 

 Clockviewכך תוכלו להשתמש כראוי ביישום 

כדי לנצל  Internet Explorer 11פלורהולנד מייעצת להשתמש בדפדפן 
 .Clockviewבאופן אופטימלי את שרות 

-מי שמשתמש בדפדפנים אחרים נתקל בבעיות לעתים קרובות, ועד כדי אי
 תפקוד מוחלט של היישום.

, אינו עובד Windows 10לתוכנת ההפעלה  המוצמד, Edgeגם הדפדפן 
צריך לכן להחזיר לשימוש  Windows 10. מי שעובד עם Clockviewעם 

  Clockview-את דפדפן 'אקספלורר' כדי להשתמש ב
אשר אמורה לעבוד היטב  Clockviewכרגע עובדים על גרסה חדשה של 

 עם כל הדפדפנים; היא תכנס לשימוש בנובמבר.
 

 FH Nieuws 08/10/2015המקור: 

  

 חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1504.html#green2
mailto:adacohen@floraholland.nl
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 היריד המסחרי כבר בפתח

מי שמתכנן, או אולי עדיין שוקל, לבקר ביריד המסחרי של פלורהולנד באלסמיר 
  אודות האירוע בכל הפרטיםשוב בנובמבר( טוב יעשה אם יתעדכן  4-6)

, המאפשר גם הרשמה מוקדמת, שחוסכת במדור המיוחד באתר פלורהולנד
 ...[ממול]ראו את הלחץ בכניסה ליריד בתמונה  זמן בעת הביקור

  

המארגנים מבטיחים תוכן עשיר ומעשיר, וצוותי פלורהולנד ומט"פ מצפים 
 לפגוש אתכם בביתן פלורהולנד.

 

 תזכורת: מפגשים עם נציגי הנהלת פלורהולנד

 עם נציגי פלורהולנד:שני מפגשים אזוריים  השבועיתקיימו    41בידיעון מס' כפי שפורסם כאן 
 במושב תלמי יוסף 11:00בשעה  20/10ביום ג'  –בנגב המערבי  •
 במושב חרות 09:00בשעה  21/10ביום ד'  –באזור השרון  •

 

 על סדר היום:

  והודעות על שינויים 2014סיכום שנת 

  הקואופרטיבניתוח ההערכה שבוצעה אודות יעילות השינוי במבנה הארגוני של 

  2020דיווח על התקדמות יישום התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד' 

 דיון על השינויים הדרושים בשיטת המכירה בשעון 

 נושאים מקומיים 
 

 במשלחת ישתתפו הפעם:

  רנס בוכוואלדטRens Buchwald  המנהל הפיננסי של פלורהולנד 

 ן דר פ  -סרוואס וןServaas Van der Ven  המסחרית )לשעבר מנהל הפעילות
 ]בתמונה משמאל[ – 'קונקט'(

  רוזלין זורבירRosaline Zuurbier ]חברת 'מועצת הפיקוח ]נציגת מגדלים; משק גידול וורדים בהולנד ובקניה 
 

 החברים מתבקשים להופיע למפגשים חשובים אלה.
 נמסר ע"י אדה כהן
  

http://www.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/trade-fairs-and-plazas/trade-fair-aalsmeer/for-visitors/
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1541.html
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 קטיףמדד פלורהולנד לפרחי 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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  :השוק  מצב על  כללי-מבט מספקת  ל"הנ העקומה 
למחיר   באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את      הממוצע
לאלה של אשתקד. המדד  באופן יחסיהכמויות שסופקו, 

נקודות )%(, כך שכאשר הקווים  100-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא שהמחיר או  –בסולם  100עומדים על 

 הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 
 

 

  
 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה

 מובאים. האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי
 השבועיים מחירי וגם, האחרונים השבועות 12 של נתונים
 אפשרית מגמה שמסמן מה – הקודמות בשנתיים הבאים

 .היסטוריים( נתונים )לפי
 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
. אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע השינוי

 לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת אינה הטבלה)
 (.קטנים היו אשתקד

 

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםגן, אך הם -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 

( לזה של השבועיים -0.5%סנט לגבעול; כמעט זהה ) 24.4המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים היה  41בשבוע 
 +.0.9%הקודמים. גם הכמות הכללית הייתה דומה: 

+. כפי שאפשר לראות בטבלה, הייתה 3%, תוך עלייה בכמות בשיעור -5%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב
זאת, לרוב הפרחים ]שאינם מופיעים בטבלה[ -בהתאם לכמויות שהגיעו לשוק. עם שונות גדולה בין המוצרים השונים,

 היו מחירים וכמויות דומים מאוד לאלה של אשתקד.
 

 .-5%סנט, תוך ירידה בכמות הכללית של  23.8, ועמד על 41( לעומת שבוע -2.4%המחיר ירד מעט ) 42בשבוע 
 , עבור כמות כמעט זהה.-13%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב

 .לעומת אשתקד הוורדים, החרציות, והגרברה. מוצרים רבים אחרים זכו למחיר גבוה מאשתקד בלטו בירידת מחיר
 

   + Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
 

 

 
 

 

 מפגש פתיחת עונה בבית אריזה אביב

 בהשתתפות עשרות מגדלים מכל רחבי הארץ. 'אביב'התקיים מפגש פתיחת עונה בבית אריזה  14/10ביום רביעי  
ערכות להתרחבות הצפויה יהציג בפני המשתתפים את ההשקעות שבוצעו לקראת העונה, את הה ,מנכ"לה ,משה פרץ

 וסיכום ביניים של הפעילות בתחום המו"פ והחדשנות. ,בתחום העסקאות, השינויים והציפיות בתחום המחשוב
 ,של אביב בזירות השונות ועל הדרכים להשתלבות מגדלים בכלי זה 'חנות האינטרנט'בסקירה ניתן דיווח על הפעלת 

 בשנתיים הקרובות. 60% -והצפי הוא לחצות את קו ה ,מהעסקאות 20% -שכבר כיום תופס נתח של כ
  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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 – Out Of The Vaseבי פרויקט ניתן דיווח מפורט לג
בשיתוף עם  'אביב' תפעילשאותו 'לחשוב מחוץ לאגרטל' 
 ,הקרוב באלסמיר היריד המסחריפלורהולנד במהלך 

 מישראל.  'פרחי הנישה'במטרה לקדם ולחזק את מעמד 
שלושים מגדלים נרשמו יותר מנמסר כי נכון לעכשיו 

לטוס לתערוכה ולהיות שותפים פעילים בפרויקט. 
 בשבוע הבא[ –]פרטים על התחרות 

 

איילת לביא סקרה והדגימה את אפשרויות קידום 
 המכירות שאביב מפעילה ומעמידה לרשות המגדלים. 

 המפגש הסתיים בארוחת ערב משותפת ואיחולי הצלחה לעונה הקרובה.
  המקור: אביב

 טונאים ישתתפו במימון קידום המכירות הענפיהסי

, הממומן כעת ע"י פלורהולנד BBH מוסדבתקציב קידום המכירות לפרחים של  €מיליוני  6-ארגון הסיטונאים ישתתף ב
 בשבוע שעבר. VGBבלבד. כך הוחלט באספה הכללית של ארגון 

 

מיליון  BBH 14מיליון שיתרמו המגדלים באמצעות פלורהולנד יהיה תקציב  8יחד עם 
. "לא מספיק, אבל לא רע בתור התחלה" כפי שהגדיר זאת אחד מראשי 2016בשנת  €

העומד בראש קבוצת המסחר הגדולה  Marco van Zijverdenארגון הסיטונאים, 
Dutch Flower Group. 

נה והוא יהפוך לארגון משותף לפלורהולנד ולארגון ישת BBHהמבנה הארגוני של 
 הסיטונאים, שנציגו כבר משתתף במועצת המנהלים של המוסד.

 

לאחר שלא הושגה הסכמה עם  BBHנשאה פלורהולנד ]קרי: המגדלים[ לבדה בתקציב  2013כזכור, מאז ראשית 
במשך  BBHהסיטונאים לגבי אופן הגבייה וגובה ההיטל שייגבה מהקונים, כאשר 'מועצת הצמחים' אשר מימנה את 

 שנים חדלה להתקיים, לפי החלטה של ממשלת הולנד.
 Vakblad v d Bloemisterij 16/10/2015המקור:  .

 
 
 

 

                                                            זן חדש של פרח השעווה הוכרז באוסטרליה

ים ט מ  האוסטרלית הכריזה לאחרונה על זן חדש, פירוא   Helixחב' 
Pirouette Mim  .בתמונה[ שזוכה להתעניינות רבה[ 

ח ת  הפרח. הוא פּוזהו זן בצבע וורוד עדין, עם 'תלתל' של עלי גביע במרכז 
 . Dancing Queen מזן אחר  של החברה

 

הצלחה משווקת ב Wafex USAאחות להליקס האוסטרלית, -חברה
 :בארה"ב שלושה זנים אחרים

Moonlight Delight, Sarah's Delight & My Sweet 16 שנמכרים היטב ,
למרות תחרות מחירים קשה עם תוצרת פרואנית, המגיעה לשוק באותו 

 הזמן של פריחת השעווה באוסטרליה. 
שעווה בקליפורניה, כדי לספק לשוק האמריקאי -החברה מתכננת גידול פרח

 במשך כל השנה. פרחי שעווה
 

 נובמבר, שורר האביב באוסטרליה, ופרח –בתקופה הנוכחית, ספטמבר 
השעווה בשיא פריחתו. חב' הליקס מדווחת על מכירות טובות של פרח 

 שעווה בעציצים, בעיקר לצרכי גינון.
  FloraCulture International October 2015  Helix Australia +: ותהמקור
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 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

http://www.helixaustralia.com.au/

