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 ר להימורים...הגנב היה מכּו

[  נחשפו הפרטים על 29בידיעון מס' מרויאל פלורהולנד ]ראו € מיליון  4.3עם פתיחת משפטו של החשוד בגניבת 
 המקרה ועל נסיבותיו:

 2018. באוגוסט 2017ים של הארגון מאז נובמבר , ללא עבר פלילי, עבד במערכת הכספ28הנאשם, מוחמד ג.מ., בן 
לשעבר, ופתח חשבון בבעלותו, כביכול ע"ש הלקוח, אליו העביר סכום של -הוא זייף פרטי חשבון של אחד הלקוחות

לאחר שהתרגיל צלח, הוא המשיך בהעברת סכומים קטנים, יחסית, אשר הלכו וגדלו ובהמשך הוא גם הגיע €.  20,000
העברות  82, אשר כנראה כבר משכה תשומת לב של המוסד המפקח... בסה"כ הוא ביצע 180,000להעברה של 

 מיליון. 4.3-שהסתכמו כאמור ל

במהלך הדיון בית המשפט הנאשם הסביר שהוא מכור להימורים, 
כבר מאז היה נער צעיר, ונקלע למצב "שלא היה מסוגל להפסיק". 

וחלקם הקטן היה ספורט, -את הסכומים שגנב הוא השקיע בהימורי
מיועד להחזר חובות ישנים. הוא הביע חרטה, וגם נכונות להחזיר 

 את הכסף. 

מתברר שהגניבה/מעילה התגלתה בעקבות התראה של חב' 
Global Collect Services בגילוי מעילות ו העוסקת בשרותי תשלום

 על "עסקאות לא רגילות" בחשבון המסוים הזה. שדיווחהאמת, -בזמן

הנאשם טען שהוא חש הקלה מכך ש"עבדותו" להימורים התגלתה. 
 . נראה שהטיפול לא היה אפקטיבי במקרה הזה...2017הוא גם סיפר שהיה בטיפול נגד התמכרות מאז 

נודע כי בינתיים נתפסו  נובים.התביעה דרשה להטיל עליו עונש של שלוש שנות מאסר, ולחייבו להשיב את הכספים הג
 באוגוסט. 20דין ביום -השופט ייתן פסק רובם בגיברלטר...€,  885,000-כ
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 השקל נוסק, והיורו צולל...

היורו לשקל החדש צלל לערכים מדאיגים ממש. הוא עומד היום ברמה בינתיים אנחנו עוד 'מחוץ לעונה', אבל שער מטבע 
 מזו שהייתה לקראת חג המולד האחרון. -10%-נמוכה ב

 בשנה האחרונה₪ -המול € -שער ה

 נתוני בנק ישראל

 נותר רק לקוות שלקראת העונה הבאה המצב ישתפר; אך הסיכויים לכך נראים כרגע קלושים למדי...

 פלורהולנד רויאל חדשות 

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#green1
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 פלורהולנדרויאל יולי מוצלח ב דשוח
קטיף במכרזות רויאל פלורהולנד בשיעור -ביולי עלה מחזור המכירות של פרחי

+ במספר 3%תוצאה של עלייה של  זוהי+ לעומת החודש המקביל אשתקד. 7.9%
בלטו במחיר גבוה €.  0.20+ במחיר הממוצע, שעמד על 4.8%הגבעולים, ושל 

מנגד  , ליאטריס, פלוקס/שלהב, ורוסקוס.מאשתקד: חמניות, סיפנים, קורטם/חריע
 .-23%+ וירידה במחיר בשיעור 84%בלטה האדמונית בעלייה בכמות של 

 צמחי הבית צמחו בשיעור דומה, שנבע כולו מעלייה בכמויות.
 Vakblad vd Bloemisterij/ RFH Markt & Informatie 05/08/2019המקור: 

 
 תחזית מזג האוויר לערים באירופה
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   מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה

 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי
 

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

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

 

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

 

מחירי הפרחים בשעונים  עלו לעומת  31בשבוע מס' 
+ 16%סנט לגבעול,  20השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 30יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+( לזו של השבוע 0.2%כשהכמות הכללית הייתה דומה )

 שעבר. 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
בעוד הכמות +, 21%-היה המחיר הממוצע גבוה ב משמאל[

 מזו של אשתקד.   -4%-הייתה נמוכה ב
 31מזה שהיה בשבוע מס'  -0.8%-המחיר היה נמוך רק ב

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים עלו עוד לעומת  32בשבוע מס' 
+   28%סנט לגבעול,   26השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת כשהכמות 31מול המחיר הממוצע של השבוע מס' 
 + מזו של השבוע שעבר. 1%-הכללית הייתה  גדולה ב

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
, בעוד הכמות +18%-היה המחיר הממוצע גבוה ב משמאל[

 מזו של אשתקד.   -2%-הייתה נמוכה ב
 

 32+ מזה שהיה בשבוע מס' 12.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד 2.5%עומד עתה על  פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.5%וא גבוה בשיעור +( וה1.9%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 ה' לא אכזבה גם השנהט  'התהלוכה הש  

ָטה'  הפליגה  השנתית של אזור ווסטלנד Varend Corsoהתהלוכה השַׁ
, כמתוכנן מאזור מכרזת נאלדוויק במשך שלושה 22-גם השנה, בפעם ה

 [30בידיעון מס' באוגוסט ]ראו פרטים  4-2ראשון, -שבת-ימים, שישי

המים -פקדו את גדות דרכי - 22-25°בהיר עם  –בזכות מזג האוויר הנוח 
צופים )!( ממש כמו אשתקד, ובהתאם  550,000-באזור לא פחות מ

 לציפיות.

נראה שהמספר העצום של צופים, יחד עם הסיקור התקשורתי ]ושוב, 
הנרחב, אכן מוכיחים את יעילותו של האירוע ליצירת עניין בקרב קהל 

 ענף בקרב האזרחים[הצרכנים, ולבניית דימוי חיובי ל
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 צופה שסין תהיה גורם דומיננטי בענף הפרחים העולמי AIPHארגון 

בספטמבר,  11-13בבייג'ינג,  World Ornamental Horticulture Summitהנוי העולמי' -ערב כינוס 'פסגת ענף צמחי
, להכיר בעובדה שסין תהיה בקרוב הגורם ]בתמונה[ Bernard Oosteromקורא נשיא הארגון, ברנרד אוסטרום 

 הנוי העולמי. זו הסיבה, לדבריו, שהארגון בחר לכנס את הוועידה בסין.-הדומיננטי בענף צמחי

-ין הם חסריבטור אישי מסביר ברנרד כי שיעורי הצמיחה של הענף בס
תקדים, ובהתחשב בהתחזקות הכלכלה והתרחבות מעמד הביניים בה, 
ברור שמגמה זו עוד תלך ותתעצם בשנים הקרובות. גם 'מלחמת הסחר' 

תמצא  –בין ארה"ב לסין לא תעצור מגמה זו, לדעתו. "אם תרצה בכך או לא 
ין עצמך מעורב בשוק הסיני בקרוב", הוא פונה לכל מי שפעיל בענף, ומזמ

להשתתף בוועידה, בה "ננסה ללמוד את המאפיינים של השוק  את כולם
 הסיני".

של ארגון  71-קונגרס השנתי ההוועידה, הפתוחה לכל, תתכנס מיד לאחר ה
AIPHמהווה גם הזדמנות לבקר בתערוכה  ; העיתוי שלה

, כפי  Beijing International Horticultural Exhibitionהבינלאומית
 [ 29בידיעון מס' שדיווחנו גם כאן ]

  aiph.orgwww.  באתר–פרטים והרשמה לוועידה ולקונגרס 

אמריקה -* לרגל האירועים הנ"ל מתפרסמות לאחרונה ידיעות לא מעטות על חברות בענף הפרחים בהולנד ובדרום
 שפותחות סניפים או שותפויות בסין.

 Floribusiness 01/08/2019המקור: 

 אפריקה-מסתמנת עונה טובה ליצואני הפרחים בדרום

אפריקה. הם סבלו מבצורת מתמשכת -חלשה במיוחד עבור יצואני הפרחים בדרום שנה הייתה 2018
ף, אשר השפיעה לרעה על כמות הפרחים ועל איכותם. היובש גרם גם לשריפות מרובות, באזור הכ  

 אשר השמידו שטחי גידול. 

אשר  עד כה: יבולים טובים, 2019רצון באשר לעונת -על רקע זה מסתמנת בקרב היצואנים שביעות
השעווה ובלאוקוספרמום ]'כרית הסיכות'/אבהר, -הקדימו מעט את המועד הרגיל, מתקבלים בפרח

ממשפחת הפרוטיאות; בתמונה[ והם זוכים לביקוש טוב בשוק. ביקוש טוב במיוחד מורגש גם לענפי 
 אקליפטוס. 

בהולנד; שם  השעווה אינה נתמכת בנתוני המכרזות-האבחנה לגבי פרחיש לציין כי ]הערת העורך: 
 מחירו נמוך מזה של אשתקד בשבועות האחרונים[

 FloralDaily Daily 05/08/2019 המקור:

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1929.html#orange2
http://www.aiph.org/
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 תיתכן החמרה בתהליכי ביקורת היבוא על וורדים מקניה

מהיקף  10%הביקורת על פרחים מיובאים מקניה לאירופה מחייבת כיום לבדוק מדגמים של 
 Thaumatotibia leucotreta - נגיעות בעש הפירות האפריקאיהמשלוחים. אולם גילויים של 

 פי התקנות, בדיקה של כל המשלוחים.-עלולים לחייב, על

אם היקף הגילוי של הנגיעות לא ייפסק בזמן הקרוב, יהיה צורך לקבל החלטה על 'בדיקת 
בדוק את מהמשלוחים'. אולם הרשויות אינן ערוכות לכך, ואיש אינו יודע כיצד יוכלו ל 100%

 משלוחי הפרחים המגיעים מדי שנה מקניה לאיחוד האירופי... 50,000כל 

בהתייעצויות עם הרשויות בקניה, ועם ארגון  הפתח NVWAהרשות ההולנדית לביקורת 
וארגון יצואני הפרחים  Union Fleurs למסחר בפרחים סיטונאי הפרחים, הארגון הבינלאומי

במטרה לנקוט צעדים שימנעו את הצורך להחמיר את  – Kenyan Flower Councilשל קניה 
 ום.לייׂש ניתניםהביקורת לממדים שאינם 

  Vakblad vd Bloemisterij 02/08/2019  המקור:

 בחינם -באנגלית  מקווןעת -כתב

הוצאה ה, מבית Floribusiness הענפי קוראי האנגלית מבין אנשי הענף מוזמנים לקרוא, ולהירשם כמנוי, על כתב העת
 , אשר זמין לכל באינטרנט. Hortipointהולנדי ה

פעמים בשנה, והוא מביא ידיעות ומאמרים מן הענף בהולנד ובעולם.  4המגזין יוצא לאור 
ולקבל קוד אישי לעיון  nl/floribusinesswww.hortipoint.אפשר להירשם כמנוי בכתובת 

 בפרסומים. מומלץ לכל מי שמתעניין בנעשה בענף.

 Floribusiness 01/08/2019המקור: 

 תערוכת פרחי הקיץ תתקיים כרגיל בנאלדוויק

בכנסיה הישנה  ,34-, בפעם הכרגיל התערוכה השנתי לפרחי קיץ תתקיים
Oude Kerk Wilhelminaplein  15עד  13ראשון,  –בנאלדוויק, בימים שישי 

 . 2019בספטמבר 

הבחירה והשיפוט של המוצרים שיוצגו יערכו כבר באוגוסט. השנה יהיה המיקוד 
 .סוף הקיץ'-, תחת הכותרת 'פרחירדיהווָ על הגידולים ליזיאנטוס ובו  

. ]האתר מופיע  www.nzbt.nlבאתר האינטרנט  –כל הפרטים וזמני הפתיחה 
בהולנדית בלבד, משום שהתערוכה אינה מיועדת לקהל הבינלאומי; אך הכניסה 

 אל תחמיצו ! –כמובן פתוחה לכל[ אם אתם בסביבה 
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 דרך באמצעים להארכת חיי האגרטל של פרחים-טוענים לפריצת

המדף של -, המפתחת אמצעים להארכת חייOptiFreezeריז טיפ  חב' אוּפ
פירות וירקות, טוענת לאחרונה שפיתחה תהליך לטיפול בפרחים, אשר 

יום, והחלה ביישום  14-ל 7-וורדים, מהאגרטל של -הכפיל בפועל את אורך חיי
 גם לסוגי פרחים אחרים.

החברה אינה מפרטת את פרטי הטיפול, אך מהצגתו באתר החברה ניתן 
יק. המערכת, ם/ר  אקּומר באמצעות ווָ להבין שהתהליך כולל החדרת חומר משָ 

, מורכבת ממתקן וואקום ומערכת הולכת ]בתמונה[ ™OptiCeptהנקראת 
רור אם המתקן שמטפל בירקות ובפירות מתאים גם לפרחים, התוצרת. לא ב

 או שפותח מתקן מיוחד עבור הוורדים.

 . בסרטון המחשהוגם לצפות  optifreeze.seאפשר להתרשם באתר בכתובת 

 מעורבות של מתקן מיוחד התהליך מתאים לסיטונאים ו/או לפורקים, ולא למשקו של המגדל[ ]נראה שבגלל ה

 FloralDaily 06/08/2019 : המקור

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://www.hortipoint.nl/floribusiness/subscribe/
https://www.nzbt.nl/tentoonstelling-2018/
http://optifreeze.se/
https://youtu.be/9lwN58-n4rc
https://youtu.be/9lwN58-n4rc
https://youtu.be/9lwN58-n4rc

