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 ממשיכים לדון במעורבות המגדלים  

, מתקיימים דיונים ומתפרסמים מאמרים אודות מידת המעורבות של המגדלים  23בידיעון מס'  בהמשך למה שנמסר כאן  
מ  ואודות  פלורהולנד,  רויאל  של  קבלת ההחלטות  קולות  יבמערך  נשמעו  כאמור,  זו.  מעורבות  דת האפקטיביות של 

 הטוענים כי דעת המגדלים אינה נשמעת במידה מספקת. אחרים טענו שמעורבות החברים היא יעילה.   

זאת שחשוב מאוד  -המאמרים שהתפרסמו. נראה עם  שלל כפי שכבר צוין כאן, קשה לזהות חילוקי דעות עקרוניים בתוך  
להדגי הפעילים  שוב לחברים  של  -ש  החשיבות  את  ושוב 

כי    המגדליםמעורבות   הטוענים  יש  הארגון.  בהחלטות 
טוענים   ולעומתם  מספקת,  ברמה  אינה  כיום  המעורבות 
חברים בגופים הנבחרים כי קולם של המגדלים אכן נשמע.  
שני הצדדים נמנעו עד כה להביא דוגמאות לביסוס הטענות  

יכולים אפוא רק להסיק שאין מד  ובר במשבר  שלהם. אנו 
מידת   את  לשפר  מתמדת  בשאיפה  אלא  ממש,  של 
שיח   אפוא  מתקיים  השורה.  מן  החברים  של  המעורבות 

 מתמשך בדבר שיפור המעורבות; וטוב שכך. 

במאזן למעשה  מועצת  -מדובר  המשולש:  של  ההשפעה 
בצל   והכל  המייעצת'.  ו'המועצה  ההנהלה,  החברים, 

]  FloriNEEהעצומה   חברים  קבוצת  ע"י   ראושהוגשה 
בין    [15ידיעון מספר  ב זיהינו הבדלים בגישה  כאמור, לא 

 הגורמים השונים. 

 Bloemenkrant 05/07/2021 + Hortipoint 02/07/2021+ RFH News 03/06/2021:  ותהמקור 

 ת ב'מועצת החברים'    נזכיר: ניתן להגיש מועמדות לחברו 

בסוף    2020-45בידיעון מס'  והוסבר בפרסום    25בידיעון מס'  כפי שפורסם   נוסדה  והחלה    2018'מועצת החברים' 
חברים. חבר שנבחר אמור לכהן ארבע שנים, עם אפשרות להיבחר לתקופה    42. היא מונה  2019נואר  בי  1-לפעול ב

אחת מתקיימת תכנית החלפה הדרגתית. לפי תכנית  - נוספת של ארבע שנים. בכדי למנוע החלפה של כל החברים בבת
 מחליפים ע"י כלל החברים.   נבחריםחברי מועצה, ובמקומם  5 כל שנהזו, מתפטרים  

מי שמעוניין להציג עצמו כמועמד להיבחר למועצה בסבב הבחירות 
, ע"י משלוח הודעת דוא"ל  בספטמבר  15עד  הקרוב יכול להירשם,  

 .2022הנבחרים יחלו לכהן במועצה מתחילת ינואר    .זאת  לכתובת

שם גם מוסבר    ,זה  בקישור על הנדרש מחבר מועצה אפשר לקרוא  
הבוחרת  מינויים'  ב'וועדת  שראשיתו  הבחירה,  תהליך  כל 
באוקטובר מועמדים לבחירה ע"י כלל החברים, שתיערך בתחילת 

 דצמבר. ישנו שם גם קישור לרשימת חברי המועצה. 

למועצה.   להיבחר  יכול  פלורהולנד  רויאל  בקואופרטיב  חבר  כל 
השפעהחברּו מאפשרת  במועצה  כיום   ת  הארגון.  החלטות  על 

ברוק  ואורי  הס,  מכפר  דביר  רותם  הישראלים  במועצה  מכהנים 
 ממושב לכיש. 

 RFH News 11/06/2021המקור:  

 

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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 Phlox  פלוקס : זרקור על מוצר 

 

שבחלקו הראשון  בכך  עשור האחרון מתאפיין  המוצר שמשווק כל השנה ממקורות שונים.    הוא פלוקס כפרח קיץ הולנדי  
ת מחיר  יאבל הירידה בכמויות לא לוותה בעלי    . 2015מיליון בשנת    27ל  2011 -מיליון ב  38 -מ  הייתה ירידה בכמויות

נשבר מחסום המחיר והתייצב    2016בשנת    סנט לענף.  20מתחת ל    ,והמחיר נשאר יציב  ,כמו שאפשר היה לצפות
משהו חריג   ;ה בכמויותיעלי  ראינו  , דווקא במשבר הקורונה ,2020נשארו יציבות. בשנת  הכמויות   בעוד ,סנט  22סביב 

 בענף פרחי הקיץ. 

 . להקיש כאןלמצגת המלאה באתר הידיעון, יש 

           

 ותמר להב  נמסר ע"י ירון כוכבי

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/phlox_2021.pdf
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            27הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקד( 2021ביולי  5-9)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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   2021באוגוסט  ימי פרחים

 

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

 נא להקיש כאן  - 2015ללוח השנתי  

 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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    הארגונים ההולנדים יוצרים מסגרת משותפת

 בעולםהפרחים  ו   פי הפירות, הירקות, במטרה לחזק את המעמד הבינלאומי המוביל של הולנד בענ 
. PlantNet Internationalלמסגרת משותפת אחת,   פעולה-משתפים הארגונים ההולנדים השונים

 , בהיקף נרחב יותר. Greenport Hollandזוהי למעשה מסגרת שממשיכה את פעילות 

   המארגנים מקווים לחזק את שיתוף הפעולה הענפי, ועי"כ ליצור גוף חזק ומוביל, בעל השפעה. 

 למסגרת החדשה אין עדיין אתר אינטרנט משלה. 

 

 

  BPNieuws 22/06/2021המקור:  

 בסביבה... אם אתם במקרה 

בידיעון    באלסמיר. הפתיחה המקורית הייתה בדיוק שנה קודם לכן ]ראו  FloriWorldביולי נפתח מחדש המרכז לתצוגת פרחים    1-ב
 מגפת הקורונה. [ ואח"כ נאלצו לסגור את המקום בגלל מגבלות 2020-30מס' 

הבניין הצבעוני המרשים ]בתמונה[ מושך את העין ויוצר סקרנות  
עוברי באלסמיר.-אצל  המבקרים    הדרך  מוצאים    14במרכז 

יכול   בה  'מכרזה'  גם  ביניהם  שונים.  וסרטים  מופעים  תצוגות, 
את   לבחור  נוחה  אפשרות  ניתנת  מבקר  לכל  לשחק.  הקהל 

 מומלץ !  הפרחים והנושאים המועדפים עליו.

 .קישור זהדרך    נא לגלושלפרטים, שאלות, והזמנת כרטיסים  

ואם אתם במקרה בסביבה, טוב לדעת שגם ב'מוזיאון הפתוח'  
של הפרחים במרכז אלסמיר נפתחו לאחרונה מספר תערוכות  

של ענף הפרחים.    הי ותצוגות חדשות, המציגות את ההיסטור
 מעניין.  מיוחדת של פרחי דליה. נפתחה גם תערוכה 

 . להקיש כאןיש   לפרטים

 

Greenity 29/06/2021 + BPNieuws 30/06/2021  :המקורות 

 

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות
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