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 לאכיפת חובת צירוף תמונה מייצגתנערכים 

[ תחל בקרוב אכיפה של חובת צירוף תמונה 'מייצגת' לכל קבוצת מכירה בשעון.  28בידיעון מס' כפי שדווח כאן ]ראו 
גם קניינים לא רק הקונים מרחוק, אלא הלחץ מצד הלקוחות גדל. מסתבר ש

מינה של התוצרת אשיושבים באופן פיזי באולם המכרזה רוצים לראות תמונה 
 העומדת למכירה.

כאמור, האכיפה תתבטא בכך שקבוצה שאינה מלווה בתמונה מייצגת תועבר 
למכירה בסוף יום המכירה, יחד עם האיכויות הנחותות. כלומר הסיכוי שלה לזכות 

 למחיר ראוי יורד בהרבה. 

אולם לא רק בגלל האכיפה ונקיטת העיצומים כדאי למגדל לדאוג לתמונה אמינה 
הוא מוכן לשלם מחיר גבוה  –ואיכותית. ככל שהקניין מתרשם טוב יותר מן התוצרת 

 יותר. המאמץ לייצר תמונה מתאימה משתלם אפוא בפני עצמו.

פלורהולנד מאמץ הסברתי רויאל לקראת אכיפת חובת צירוף התמונה מקדישים ב
והדרכתי רב, ומציעים עזרה לכל מי שמתקשה ביצירת התמונות כראוי. בנוסף לכך 

 יתחילו הכרוזים ליצור קשר ישיר עם המגדלים שלא צרפו תמונה הולמת. 

  במדריך המקוון את ההנחיות ]באנגלית[ לייצור וצירוף תמונה נכונה אפשר לקרוא

]רוב המגדלים הישראלים מכינים את התמונה ע"י סוכן הפריקה שלהם בהולנד. אבל 
לכל אחד האחריות נופלת על המגדל, אשר נושא בתוצאות המחדל. לכן מומלץ 

 לוודא שהתמונות אשר מועלות בשמו תהיינה בהתאם לדרישות[

 RFH Nieuws 18/08/2016המקור: 

 פלורהולנד תומכת בתערוכת פרחי הקיץ השנתיתרויאל 

הישנה של נאלדוויק. המועד  ה, כרגיל באולם הכנסיי31-התערוכה הארצית השנתית לפרחי קיץ תתקיים, זו השנה ה
 בספטמבר. 11עד  8ראשון, -חמישינקבע השנה לימים 

מגדלים רבים נרשמו לתצוגה התחרותית נושאת הפרסים. רויאל 
פלורהולנד מספקת את המקום לקליטת משלוחי הפרחים ולביצוע 

 PurE Seasonal עונה-לקידום מכירות פרחי כן, הארגון-השיפוט. כמו
Flowersפלורהולנד, הוא אחד השותפים לקיום רויאל , שהוא חלק מ

קיץ ישראלי, שותף למימון -]כלומר: גם אתה, מגדל פרחי כההתערו
 האירוע...[

 .תהילת הולנד – ’Hollands Glorie‘נושא התערוכה השנה הוא 
השזירות שמכינים הפעם תהיינה בסימן 'מים', כביטוי למקומם של 

בחיי האומה ההולנדית. אירועי תרבות שונים  –לטוב ולרע  –המים 
 משולבים השנה באירוע.

 אתר האינטרנט של התערוכה –אינו מוגדר 'בינלאומי'   מאחר והאירוע
 בהולנדית. רק כתוב כולו 

בספטמבר תצעד באילדה תהלוכת הפרחים השנתית המסורתית, המתקיימת כבר מאז  3-4נזכיר גם כי בימים 
1957. 

 אל תחמיצו! –אם אתם במקרה בסביבה 

 RFH News 28/07/2016המקור: 

 

 

 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1628.html
http://www.royalfloraholland.com/en/supplying/auctioning/growers-information/photo-guidelines/
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 CNNבאתר האינטרנט של רשת  מתמשכת לצערנו, בגלל תקלה

. אם התופעה יש בידינו השבוע תחזית רק עד יום חמישי הקרוב
 נאלץ למצוא מקור אחר לתחזית... –תמשך 

 
 
 
 

 ( היו מחירי פרחי הקטיף במכרזות29-32)שבועות  8בתקופה 
+ מאלה של התקופה המקבילה 2.6%-פלורהולנד גבוהים ברויאל 

; וזה הוביל לעלייה -1.2%. הכמות הייתה נמוכה בשיעור אשתקד
 +.1.4%במחזור המכירות של פרחים בשיעור 

 

-פלורהולנד עלה בתקופה זו ברויאל מחזור המכירות הכולל של 
 . רוב התוספת נובעת מעליית מחירים. 2015+ לעומת 4%

מתחילת השנה הייתה עלייה של מחזור המכירות בשיעור 
מיותר ימי מכירה השנה עד כה בחלקה ; עלייה זו נובעת +4.3%

)שוני בלוח, בספירת השבועות, ובמועדי חגים(.  הקצב השנתי של 
 +.2.5%הגידול במכירות עומד עתה למעשה על 

 

+ 2%נתוני היצוא של הענף בהולנד עד סוף יולי מראים עלייה של 
 לעומת אשתקד.

 
RFH Marktontwikkelingen periode 8-2016 

 

 

 

 

 

 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  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

 

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

 

עלו מחירי הפרחים בשעונים עוד. הממוצע  32בשבוע מס' 
+ יותר מזה של השבוע 8%סנט לפרח;  24עמד על 

 + בכמות הכללית.4.4%הקודם, תוך עליה של 
 בכמות.  -3%+, עם ירידה של 15%בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים גבוה בשיעור 

 הממוצע כלפי מעלה. היו אלה בעיקר החרציות והוורדים אשר 'משכו' את
 

 + לעומת השבוע הקודם. 14%זינקו מחירי פרחי קטיף בשעונים כלפי מעלה בשיעור  33בשבוע מס' 
 +.1.3%סנט. הכמות הכללית עלתה מעט, בשיעור  27.6הממוצע לגבעול עמד על 

 .-8%+ )!(, תוך ירידה בכמות של 49%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
+( 91%ושוב: היו אלה הוורדים הגדולים מיבוא שמשכו את הממוצע כלפי מעלה, לאחר שמחירם כמעט הוכפל )

. גם מחיר החרציות עלה בשיעור חד )שני מוצרים אלה מהווים ביחד -20%-לעומת אשתקד, תוך ירידה בכמות של כ
 עלו לעומת אשתקד. מכמות הפרחים שנסחרו בשעונים(. אך גם מחירי רוב הפרחים האחרים 42%-כ
 
 
 
 

 

   Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland: ותהמקור
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 ללא פרחים לזוכים – 2016ריו 

בניגוד למשחקים אולימפיים קודמים, אשר בהם כובדו תמיד 
להם, החליטו הזוכים באגד פרחים יחד עם המדליה שהוענקה 

בברזיל להעניק פסלון של לוגו  2016 מארגני המשחקים בריֹו
 ]ראו בתמונה[ במקום פרחים. ההאולימפיאד

המארגנים מסבירים את הצעד כחלק משורת האמצעים שננקטו 
להקטין ככל האפשר את הפגיעה הסביבתית של המשחקים 

 האולימפיים... 

הזוכה. וגם אם הם  "הפרחים שמוענקים לזוכים בד"כ נזרקים ע"י
 –הם לא יחזיקו מעמד במזג האוויר הטרופי של ברזיל"  –נשמרים 

אמר דובר הוועד האולימפי. הוא הוסיף, עם זאת, כי פרחים יוסיפו 
 לקשט את בימות הזוכים, כדי לשמור על המסורת האולימפית.

 לתת לזה לקרות שנית![ ]מי חשב שדווקא הפרח, המסמל 'סביבה ירוקה' ייחשב מטרד סביבתי...? אסור

  Mashable 12/08/2016  המקור:

  נדרשת אכיפה מוגברת וענישה כואבת

המקרה הקשה בבית אלעזרי משקף את המצב בו הפשיעה חקלאית בישראל 
הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה של ממש ושטחי החקלאות ובתי 

 התושבים במושבים הפכו להפקר .  

האחרונות לצערנו לתופעה נפוצה בישראל. מדי  פשיעה חקלאית הפכה בשנים
שנה, חקלאים רבים מכל רחבי הארץ נאלצים להתמודד עם פשיעה חקלאית 
המהווה עבורם נזק כלכלי של ממש. בנוסף לגניבות החקלאיות קיימת תופעה 
לא פחות מדאיגה של פריצה מאסיבית לבתי המגורים במושבים המתרחשת 

 גרה.שבש   ביישובים במרחב הכפרי כדבר

ולהשאיר את חברי  ;ב כפי שהוא כרגע אינו יכול להמשךאין ספק כי המצ
המושבים והחקלאים מופקרים וחשופים לגניבות וחדירות למשקים חקלאיים 

  .לא בא בחשבון מבחינתנו

ראשית החקיקה חייבת לתת מענה הן  .הפתרון נמצא בחקיקה, אכיפה וענישה
והן בקביעת רף  ,בהיבט של ההגנה על החקלאי המגן על רכושו ומשפחתו

  מרבי.ענישה 

מערכת המשפט להפעיל על ו ,המדינה חייבת להגביר אכיפה במרחב הכפרי
המדינה צריכה לתגבר ולהוסיף תקנים  ענישה כואבת ומרתיעה כלפי הגנבים.

אשר פועלת  ,הגבול המתמחה בפשיעה חקלאיתליחידה המיוחדת במשמר 
רבות לתפיסתם של העבריינים ולהעמדתם לדין. לוחמי מג"ב מבצעים פעילות 
ביטחון שוטפת ואף מפעילים כוחות מסתערבים המביאים "להפלתם" של 

קצרה מלכסות את שלל  מיכההׂשאולם  ';מבפנים'עברייני הפשיעה החקלאית 
 ל תקציבים וכוח אדם. האירועים ולכן דרושה הוספה ש

על המערכת המשפטית לגלות אפס סובלנות כלפי פשיעה חקלאית ולהושיב לשנים ארוכות את אותם גנבים כך שלא 
 להם להיכנס למרחב הכפרי. 'ישתלם'

 [ציבור החקלאים בישראל החליט לא לשתוק יותר, והוא יוצא להפגין ולדרוש מהשלטונות לנקוט פעולה]נראה כי 

 18/08/2016של עו"ד עמית יפרח בידיעון תנועת המושבים  מתוך מאמר

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות


