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 אסיפה כללית –ביום חמישי בערב 

פלורהולנד תתקיים באלסמיר רויאל [ האסיפה הכללית החצי שנתית של חברי 23ידיעון מס' כפי שפרסמנו כאן ]ראו 
 ביוני, בערב. 2ביום חמישי הקרוב, 

 העומדים לאישור.   הדוחות הכספייםו, סדר היוםהחברים קבלו הזמנות, אליהן צורף פירוט 

 יעמדו להצבעה באסיפה:

 .שינויים בתקנון הקואופרטיב הדרושים כדי לשנות את מבנה המימון של פעולות הארגון ע"י המגדלים 

 .אישור השקעות לשיקום והתאמה של הבניינים המרכזיים במכרזת אלסמיר 

 תו של ג'ק חוסנס אישור בחירJack Goossens .כיו"ר 'מועצת המפקחים' של הקואופרטיב 

  2322אישור הדוחות הכספיים של הקואופרטיב לשנת. 
המנכ"ל יציג בפני האסיפה את העקרונות המתגבשים לגבי 'השעון החדש', וההתקדמות ביישום התכנית האסטרטגית 

 בחודשים הקרובים. י'; נושאים אשר יהיו בדיון ציבור2323'פלורהולנד 
 

רבה מעורבות ר והפציר בשבוע שעבר בכל חברי האגודה להשתתף באסיפה. "ככל שת  זהמנכ"ל לוקאס פוס ח
 כך יתחזק הארגון שלנו", הוא אומר. –החברים בהחלטות 

 RFH News 25/05/2016המקור: 
 ושוב נתכנס ל'אסיפה מרחוק'

מקביל -ביוני בערב, שתתכנס באלסמיר, יהיה מפגש 2גם לאסיפה הכללית הקרובה, המתוכננת ליום חמישי, 
 , וגם להשתתף בהצבעות.לאנגליתבישראל. חברים יוכלו לצפות באסיפה עם תרגום סימולטני 
 .23:03כפר ויתקין החל מהשעה ב 20המפגש יתקיים במרכז קהילתי דרך הכפר 
 

 , )אשר כרגע עדיין מחוברלשידור החימן הבית, דרך הקישור גם באסיפה ניתן לצפות ]ללא אפשרות הצבעה[ 
 שעון ישראל.  23:03לשידור האסיפה הקודמת, בדצמבר( שידור האסיפה יתחיל בשעה 

 "י אדה כהן נמסר ע

 נמכרו המקרקעין של מכרזת בלאסוויק
רויאל פלורהולנד מכרה את המבנים והקרקע של מכרזת בלאסוויק 

Bleiswijk  אשר פעילותה הועברה לאתר בנאלדוויק במשך השנים
2322-2322 . 

, מתמחה USAA Realco – Europe B.Vהקונה, חב' הנדל"ן 
ויש לה קשת רחבה של ענק, -בפיתוח מרכזים לוגיסטיים במבני

 לקוחות ברחבי העולם.
  

תעשייתי אזורי. -בכוונת הרוכשים להפוך את המקום למרכז לוגיסטי
כך עליהם לשנות את ייעוד האתר מ'לוגיסטיקה חקלאית' כפי -לשם

 תמשיך לכןשמוגדר מעמדו כיום, למעמד 'לוגיסטיקה תעשייתית'. 
די להבטיח פלורהולנד לנהל את השטח עד לסיום התהליך, "כ רויאל

 לא נמסר הסכום שתמורתו נמכר הנכס. העברה מסודרת" כלשון הודעת הקואופרטיב.
 RFH News 23/05/2016המקור: 

 על 'רויאל פלורהולנד' BBCצפו בכתבה של 
בבריטניה כתבה  BBC 2שי האחרון שודרה ברשת הטלוויזיה יביום ש

פלורהולנד. רויאל ארוכה )כשעה( ומפורטת על פעילותן של מכרזות 
התמונות מרהיבות. הכתבה  – BBCכמצופה מרשת מקצועית כמו 

סוקרת את כל שרשרת המוצר; החל מטיפוח זנים, גידול בקניה 
ובהולנד, וכל תהליך המסחר באמצעות המכרזות. הכל בצורה ברורה 

ציבור לענף הפרחים -כהפקה של יחסי ומפורטת. ממש כתבה עשויה
 ההולנדי. 

]ובכל זאת הערה ביקורתית מהעין הישראלית: יותר מדי מיקוד על 
וורדים, שושן, וצבעונים, ופחות מדי הצגת המבחר העצום שעובר 

 במכרזות. תחושת החמצה מסוימת[ מומלץ לצפות )ביוטיוב(!
https://youtu.be/Ck4WdW6M0b4 -  

The World's Biggest Flower Market - BBC Documentary  
   

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1620.html
https://www.royalfloraholland.com/media/5704619/Royal_FloraHolland_Agenda_explanation_ENG_GMM_May2016.pdf
http://www.royalfloraholland.com/media/5685262/RoyalFloraHolland_Annual_Report_2015_ENG_facts_and_figures.pdf
http://player.companywebcast.com/floraholland/20151217_1/nl/player
https://youtu.be/Ck4WdW6M0b4
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 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד          :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  233-של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או  –בסולם  233עומדים 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 22 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

 

צנחו הכמויות של פרחי קטיף בשעונים  21בשבוע מס' 
של יום האם'  שוב ל'רמה והמחיר זינק -22%בשיעור 

סנט  02הממוצע עמד על כמעט  +;21%ויותר, בשיעור 
 לגבעול.

+, 20%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
 .-2%עם כמות נמוכה בשיעור 

-+, והחרציות, שעלו ב26%-על הממוצע הגבוה לעומת אשתקד השפיעו בעיקר מחירי הוורדים הגדולים, שעלו ב
23%.+ 

 

הספקה, בזכות מזג -חר 'חג שבועות הנוצרי', למרות שהמסחר בו החל רק ביום שלישי, החל ללא עודפיהשוק לא
האם בפולין, בצרפת, ובשוודיה על הביקוש -זמנית גם על קניה. גם השפעת ימי-האוויר הקריר שירד על הולנד, ובו

 כבר הורגשה.
 

סנט  02וק ברמה של השבוע הקודם, עמד על נותר המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים בדי 20בשבוע מס' 
 .23+ לעומת שבוע 1.6%לגבעול. הכמות הכללית עלתה בשיעור 

 .-1%+, תוך ירידה בכמות בשיעור 26%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
 היו אלה הוורדים והגרברות אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מעלה בהשוואה לאשתקד.

 

האם בצרפת, בשוודיה, ובפולין יצרו ביקוש מוגבר, מול הספקה ירודה, יחסית; במיוחד של וורדים. מזג האוויר -ימי 
הקריר בהולנד ובקניה גרם לכך שהאיזון בין היצע לביקוש היה לטובת עליית מחירים. החל מאמצע השבוע ירד מעט 

 תהיה חדה ומהירה, בגלל הספקה מתונה. לחץ הביקושים. צפויה עתה ירידת מחירים, אך מעריכים שלא
עוד מזג האוויר נוח, ומסחר הרחובות פעיל. מתחילה עונת החתונות. -צופים שהשוק ביוני יהיה יציב. לפחות כל

לקראת אמצע החודש צפוי ביקוש ער, במיוחד בהולנד, מצד ההורים הרוכשים זר פרחים לילדיהם שהצליחו בבחינות 
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עונה רבים, והתקופה נחשבת טובה עבור 'מוצרי -אלה מקובל להשתמש בפרחי הגמר בבתי הספר. לאגדים
 נישה/גומחה'.

 

 Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 21 +  FH Eelde News wk 21המקורות: 

 

 פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 נא להקיש כאן - 2322ללוח השנתי 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 ציבורית בהולנד בעקבות כתבה שלילית על משק וורדים באתיופיה  השערוריי

בשבועיים האחרונים הולנד סוערת וגועשת, בעקבות כתבת טלוויזיה אשר תיארה את המשק ההולנדי באתיופיה 
Sher .באור שלילי, כמנצל את העובדים המקומיים ופוגע בבריאותם 

 Barnhoornפלורהולנד לוקאס פוס, התגייסו להגנת בעלי המשק, משפחת רויאל כל מנהיגי הענף, כולל מנכ"ל 
צדדית, ואינה הוגנת. גם החברה המושמצת פרסמה תגובה ארוכה -ריזם כי הכתבה היא חדמריינסבורג, בהכ

 ומנומקת, אך נראה כי הנזק כבר נעשה, ויהיה קשה מאוד לתקנו.
כמו אצלנו, גם בהולנד כבר דרשה חברת פרלמנט 'דיון דחוף בוועדת הכלכלה', מה שתרם לגלישת הנושא מחוגי 

 ת.דפי העיתונות הכללי להענף א
 

 ,Zembla , בתכנית התחקיריםVara הכתבה של רשת
ת הוורדים גורמות למקורות עסקה בעיקר בנזקים שחוֹו

המים באתיופיה, ובתנאי העבודה העלובים של עובדי 
המעניק  FairTradeהחממות. הכתב עימת את מנהל 

, Sherתווית 'גידול בתנאים נאותים' למשק הוורדים 
מרווחי מכירת הפרחים באירופה ומבטיח ללקוחות שחלק 

 מופנה לרווחתם של העובדים.
הופעתו העלובה וחסרת הביטחון של המנהל גרמה לכך 

הסתם יגרום -ם ללעג את תווית האיכות, ומןשהכתב ׂש
יחות ייצור הוגן של נזק עצום לכל נושא התוויות המבט

 -נזק לתדמית בעיני הצרכנים, ובהמשך  תוצרת חקלאית,
מגדלים להצטרף לעמידה בדרישות התוויות הימנעות של 

 הללו.
 

נמנעה מלשתף פעולה עם הכתב, מנעה מהצוות לצלם בחווה, ולא טרחה להגיב בגוף  Barnhoornמשפחת 
 בינם לבין הכתב לגבי הזמנתם להופיע בכתבה(.גרסאות הכתבה )יש הבדלי 

ועי והייתה ערוכה באופן משכנע ביותר, הוכנה באופן מקצ –דקות אורכה  22 –הוסיפו לכך את העובדה שהכתבה 
 צדדי בצורה קיצונית.-ה וחדט  והתוצאה היא הרסנית, למרות שתוכן הכתבה אכן היה מּו

 

 Karuturiהוא כנראה משק הוורדים הגדול בעולם. ראשיתו בקניה ]שם נמכר לפני מספר שנים לחברת  Sherמשק 
רגל[. החברה באתיופיה מעבדת כיום חממות בשלושה מקומות, בשטח -ההודית, שהביאה את המשק לכדי פשיטת

מ' מעל פני  2,623בגובה  Ziwayעדיין בשלבי הקמה. באתר המרכזי, ליד אגם  2,723-מהם כ –דונם  2,223-של כ
ת ישראל...[ מחזיקה החברה על ד' ]כל החממות וציוד ההשקיה הם מתוצר 0,223וכולל  2332-הים, שהוקם ב
 [ www.afriflora.nl עובדים. ]לפרטים: 22,333-ספר לילדי העובדים. החברה מעסיקה כ-חולים, ובית-חשבונה בית

  
ת על משקי הוורדים במדינות מתפתחות הן תופעה תקיפֹו

בקולומביה ובאקוודור( נפוצה בארה"ב )כנגד החוות 
ובבריטניה )בעיקר כנגד הפרחים מקניה(. הקריאות 
לחרם על תוצרת חוות אלה לא ממש צלחו, אך גרמו 
למשקי הוורדים הגדולים להקפיד על תנאי סביבה ותנאי 

תלוי -עבודה הוגנים, ולקבל על עצמם פיקוח בלתי
ממשלתי ובינלאומי. קהל הצרכנים בארה"ב ובבריטניה 

כל -ן, ככל הנראה, כי החרמת התוצרת תפגע קודםגם הבי
בעובדים המקומיים; אך הקונים מקפידים יותר ויותר 

 לקנות תוצרת בעלת 'תווית איכות'.
 

זו הפעם הראשונה שמצליחים לעורר את דעת הקהל 
בהולנד כנגד המגדלים ההולנדים המייצרים במדינות 

כת מתפתחות. ימים יגידו כמה נזק ייגרם לענף, לצרי
 הפרחים בכלל, וליבוא הפרחים בפרט.

 בעות[מות למיניהן; אבל מסתבר שזו תופעה נפוצה במדינות הׂש  ]אנו בישראל נוטים לחשוב שרק כנגדנו יוצאים בחר  
 

 כתבות במדיה ההולנדית בשבוע שעבר: ותהמקור

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.afriflora.nl/en/
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  VGBבון פורש מראשות ארגון סיטונאי הפרחים -הרמן דה

, יפרוש מתפקידו יו"ר הארגון הרמן VGBהשבוע, במהלך האסיפה הכללית של ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדים 
. הוא ימשיך להיות מעורב חלקית בענף, בכמה מועצות מנהלים, ביניהן בארגון סוחרי Herman de-Boonבון -דה

 , שם הוא משמש יו"ר.Union Fleurהפרחים הבינלאומי 
 

, כאחראי לפיתוח יםשנ 22ום, החל את דרכו בענף הפרחים לפני כי 63הרמן, בן 
מחדש של הלוגיסטי במכרזת אלסמיר. ]הפרויקט הראשון שלו, אגב, היה תכנון 

ומאז הפך לאחד הידידים הנאמנים ביותר לענף  מסלול פרחי היבוא מישראל;
 הפרחים בישראל, ויש לו כאן ידידים אישיים רבים[

. הוא 2313-13בשנים  CCWSן מנכ"ל מכרזת ווסטלנד/בו-בהמשך דרכו היה דה
נחשב למי שעמד מאחורי שבירת ההתנגדות המסורתית של מגדלי ווסטלנד ליבוא, 

 ופתח את שערי כל המכרזות לפרחים מחו"ל.

-2313, בשנים Cebecoלאחר ניהול הקואופרטיב החקלאי הגדול ביותר בהולנד, 
לרוסיה, חזר הרמן לענף הפרחים כיו"ר  , שם שקד על פיתוח היצוא החקלאי2332

 ארגון הסיטונאים.
הידברות קבוע שניסה -הוביל פורוםוק היחסים בין הסוחרים למכרזות, בתפקידו האחרון הזה שקד ככל יכולתו להיד

 ת של סיטונאים בקואופרטיב פלורהולנד.ליזום פעילות לוגיסטית משותפת, ואף הציע לאפשר חברּו
-עם פעם כי המכרזות דרושות לסקטור המסחרי, וכי על הסוחרים להימנע מלנטוש אותן.-להצהיר לאהוא לא היסס 

 זאת הוא לא חסך שבטו וביקר בחריפות החלטות של המנכ"ל הקודם טימו הוחס, ואת יחסו לסוחרים.
ועודד את ' 2323מסויגת בתכנית האסטרטגית 'פלורהולנד -בשנתיים האחרונות הוא הביע בפומבי תמיכה בלתי

 [ 2322-20בידיעון הסוחרים להשתלב בה. ]ראו גם כתבה 
בון לשיתוף פעולה מלא בין המסחר למכרזות. -העת הענפי ביום שישי האחרון קרא הרמן דה-בראיון פרידה לכתב

 לדבריו זוהי הדרך היחידה להמשך שגשוגו של הענף בהולנד. 
פרידה -בון אמור לתת הרצאת-ביום חמישי הקרוב, ממש לפני תחילת האסיפה הכללית של חברי פלורהולנד, דה

 רגון הסוחרים. יש להניח שיהיו בה תובנות הראויות לתשומת לב.בפני חברי א
 

 Vakblad v d Bloemisterij 26/05/2016המקור: 

 הקשר ההולנדי של משה חוקס

בשבוע שעבר היה במכרזת אילדה אירוע מרגש: המגדל הישראלי משה 
עם -משה, חקלאי מהדר באזור הולדתו. 13חוקס ומשפחתו באו לחגוג לו 

שנה  22-ומדריך שה"מ בעברו, עם אשתו בקי, מספקים כבר יותר מ
פיטוספורום ומגינית למכרזת אילדה. הם באו בלוויית בני משפחתם וחברים 
הולנדים לחגוג גם במכרזה, כחלק ממסע שורשים בעקבות עברו של אבי 

-שראליתהמשפחה. כך אנו נחשפים לסיפור אופייני למערכת היחסים הי
 מסחר טובים.-יהודית הולנדית; יחסים שהם הרבה מעבר ליחסי

 

העיר אמו ילידת  , שם נולד אביו;Steenwijkבכפר  2306-משה חוקס נולד ב
, הוא 6. בזמן המלחמה, כילד בן , אשר אילדה היא פרבר שלהכרונינגן

הוסתר ע"י שורה של ידידי המשפחה במקומות שונים באזור, בנפרד מהוריו 
 וממשפחתו, ורוב הזמן שהה אצל זוג איכרים בכפר קטן. 

 Theunis Wiersma]: משה הילד עם האיכר שהחביא אותו למטה ]בתמונה
 וץ והתיישבעלו לאר 2322-רדו את השואה, ובכל בני משפחת חוקס ׂש

ידידיה -עם, יישוב של עולים מהולנד שנתמך ע"י חברי מושב כפר-בהדר
 הסמוך, רובם יוצאי הולנד.

הקשר עם המצילים/מגוננים מימי המלחמה נותק, ורק לפני מספר שנים 
ושם' יעניק לשלושה מהם -חידש משה את הקשר, ואף דאג לכך שמוסד 'יד

את 'אות חסידי אומות העולם': לזוג האיכרים שאצלם הסתתר, ולאשה 
 שתיאמה את מחבואי המשפחה מטעם המחתרת ההולנדית. 

, באה כל המשפחה מישראל להולנד, ויחד עם עכשיו, לרגל מלאת לו שמונים
נפשם ו/או צאצאיהם הם עוברים את מסלול חייו של משה כילד -שומרי

 בהולנד.
תם של האיכרים אשר לה את פני הקבוצה בארוחת בוקר חגיגית, שבמהלכה נשאה דברים ּב  ּבמכרזת אילדה ק  

 של 'סגירת מעגל'. מרגש הסתירו את משה הילד. אירוע
 פים לברכות למשה חוקס, מוותיקי הענף, במלאת לו שמונים. עד מאה ועשרים!אנו מצטר

 ושם-עם ושל יד-המקורות: מכתב למגדלים של טום סטלינגוורף + אתרי האינטרנט של הדר
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