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שנתי של חברי פלורהולנד בישראל -המפגש החצי
ח"ן -במאי, התקיים בבית העם במושב גבעת21ביום חמישי שעבר, 

המפגש התקופתי של חברי הנהלת פלורהולנד עם חברי הקואופרטיב 
]21בידיעון מס' היום -הישראליים [ראו פרטים על המשתתפים ועל סדר

חברים ואנשי מערכות היצוא.- הגיעו למפגש כחמישים מגדלים

בשנה שעברה בחודש אוקטובר, הציגו חברי שהתקייםהקודם,מפגשב
. במפגש הנוכחי דווחו אנשי 2020ההנהלה את תכנית פלורהולנד 

על השינויים [ראו כאן בהמשך],2014על תוצאות שנת פלורהולנד
, ועל תכנית היישום של על ההתפתחויות בעתיד,שמתרחשים כיום בארגון

. התכנית האסטרטגית

התפתחות מדאיגה שנמשכת כבר מספר שנים והגיעה לראשונה אל 
) לעומת המכירות 49%(מתחת לקו האדום היא אחוז המכירות בשעון 

ת זאת מעמידה ) מסך כל המכירות בפלורהולנד. התפתחו51%הישירות (
את פלורהולנד במצב הדורש נקיטת אמצעים משמעותיים ומהירים לצורך הבטחת המשך קיומו של השעון ככלי שיווק 

המאזן את מגמת המחירים במסחר היומי.

Rominaרומינה סכוט ', המכרזה של מחר'של המפגש היה כשמנהלת פרויקט 'דרמטי'החלק ה
Schut[בתמונה],לנקוט כדי להתאים את עומדתשפלורהולנד הציגה את הצעדים

היא הצהירה מראש שעדיין לא .הקיברנטימרחב בלהתפתחויות בשוק העולמי ו/השעוניםהמכרזה
אך פלורהולנד פועלת במרץ למציאת מודל 2020ידוע לה כיצד תראה המכרזה והשעונים בשנת 

המגדלים והקניינים שלה., כדי להבטיח את קיומה היציב לטובת 2017מתאים עד שנת 

בתוך כך, היא ערכה סקר פומבי בקרב הנוכחים כדי לברר את עמדתם בנוגע לחשיבות המכרזה 
מאמינים, לעמדתם/דעתםבעיניהם. המגדלים, שענו באמצעות הרמת כרטיס אדום או ירוק, בהתאם

שהמכרזה בכלל והשעונים בפרט הם כלי שיווקי חיוני להבטחת היצוא מישראל.
, תחת נו נושאים שונים שמעסיקים את המגדליםוהמשך נערכו שלוש קבוצות דיון שבהן נדב

.הכותרת הכללית: "מה עובד טוב וצריך להימשך, והיכן דרוש שינוי ושיפור בפלורהולנד?"
נמסר ע"י אדה כהן

חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1521.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1521.html#green1
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ברווח תפעולי2014פלורהולנד סיימה את 
לאשר את הדוחות הכספיים, הציגו מנהלי פלורהולנד את התוצאות ביוני, אשר אמורה 7- לקראת האספה הכללית ב

מגדלים, וגם במסיבת עיתונאים.-הכנה עם חברים-במפגשי
מיליון, 7קצת יותר טוב מהתכנון/תקצוב, שעמד על €. מיליון 9.6את השנה מסכמים בפלורהולנד ברווח תפעולי של 

.2013והרבה יותר טוב מההפסד שנאלץ הארגון לרשום בסוף 
), וע"י מימוש נכסי נדל"ן Kompasהשיפור בתוצאות הושג ע"י עלייה קלה במכירות, ע"י ירידה בהוצאות כ"א (תכנית 

(בבלאסוויק ובנאלדוויק).

+, 0.2%. זה נבע מעליית מחיר ממוצע של 2013+ לעומת 1.4%גידול של €; מיליארד 4.5היקף המכירות עמד על 
+.1%ר ועלייה בכמות הכללית בשיעו

לעומת השנה הקודמת.-15.4%ואילו היקף המכירות של פרחי ישראל בשנה זו ירד בשיעור 

הגיע לראשונה היקף המכירות הישירות 2014בשנת 
מכלל המכירות; אם כי קצב המעבר 51%לכדי 

, ואילו -4%-לעסקאות הואט. המכירות בשעון ירדו ב
.2013+ לעומת 6%-העסקאות הישירות עלו ב

השבועות / ארבעת החודשים הראשונים של 18- ב
-1%-הירידה בהיקף מכירות השעון התבטאה ב2015

, 2014+ לעומת 8%-בלבד; המחיר הממוצע עלה ב
.9%-והכמות ירדה ב

בהיקף המכירות הישירות חלה בשליש הראשון של 
נסיגה קלה, שנגרמה בעיקר ע"י ירידה במחירי 2015

דווקא עלו בתקופה זו.הצמחים. מכירות פרחי הקטיף
ו ירדו הכמויות שסופק2015בשליש הראשון של 

ההספקה , בעוד- 16%מישראל לפלורהולנד בשיעור 
בלבד. -1.5%בתקופה זו ירדה בשיעור למכרזותהכוללת של פרחי קטיף

בלבד, כתוצאה מעלייה במחירים. המכירות הישירות של פרחי -0.4%-מחזור המכירות הישראלי בשעונים ירד ב
השבועות הראשונים של השנה.18-ב-4%-ישראל ירדו ב

FH Presentation Israel 21/05/2015 +bpnieuws.nl 20/05/2015 + Vakblad vd Bloemisterij 19/05/2015המקורות: 

ענפית חדשה בהולנד- התארגנות כלל
, וארגוני המטפחים VGB, ארגון סיטונאי הפרחים LTOפלורהולנד החליטה לחבור לארגון המגדלים בחממות 

Anthosו-Plantumגג לענף צמחי הנוי בהולנד. - , להקמת מסגרת
והוא אמור לקחת על עצמו חלק מהתפקידים BBSהארגון ייקרא (בתרגום חופשי) 'הלשכה להסדרת ענף צמחי הנוי' 

.PTתומים' לאחר ביטול מועצות הייצור החקלאיות בהולנד, ביניהן מועצת הצמחים שנותרו 'י

רת התפקידים של הארגון. מדובר על נושאים כמו מחקר דכרגע מתנהלים דיונים בקרב הארגונים המייסדים בדבר הג
"ב.לחיסכון באנרגיה, סטטיסטיקה ענפית (שכרגע מתבצעת ע"י גוף בחסות ארגון הסיטונאים), וכיו

המועצות המייעצות של פלורהולנד המליצו בפני ההנהלה להצטרף ליוזמה. כאשר שאר הארגונים יאשרו רשמית את 
הצטרפותם הם יפנו לשר הכלכלה בבקשה להעניק לארגון הכרה ממשלתית.

Vakblad vd Bloemisterij 06/05/2015המקור: 
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לאחור את היצואהצמחים הסיגו 
היצוא ההולנדי של פרחים וצמחים נסוג באפריל 

לעומת אשתקד; אבל: יצוא הפרחים -6%בשיעור 
, והנסיגה הכללית נבעה כולה 5.6%-דווקא עלה ב

.-14.7%מירידה ביצוא צמחי הבית והגן, בשיעור 

מחזור המכירות ליצוא המצטבר מראשית השנה פיגר 
בהשוואה לאשתקד.- 6%בסוף אפריל בשיעור 

היצוא הכולל לגרמניה נסוג באפריל, בהשוואה 
. אולם היצוא -16%לאשתקד, בשיעור גדול: 

לבריטניה ולצרפת גדל בשיעור שמפצה על הנסיגה 
בגרמניה.

מזג האוויר הקריר במערב אירופה היה הגורם העיקרי 
להגדלת הביקוש לפרחי קטיף, ובו בזמן הוא זה 

לצמחים; במיוחד לצמחי גן.שגרם לצמצום הביקוש

גם שערי המטבע השפיעו כמובן: שיפור בתנאי הסחר 
עם בריטניה ועם ארה"ב, והכבדה גדולה על הסחר 

עם רוסיה ושכנותיה.

, ובמצטבר -15%היצוא לרוסיה נסוג באפריל בשיעור 
; -27%-מראשית השנה הצטמצם היצוא לרוסיה ב
די היצוא השוק הרוסי צנח עתה למקום השביעי ביע

ההולנדי, לאחר שאשתקד הגיע למקום הרביעי.

VGB/Floridata 20/05/2015: המקור

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

בשוקי הפרחים באירופה
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השוק: מצבעלכללי-מבטלקוראמספקל"הנהעקומהעלמבט
הכללי  למחיר הממוצעבאופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

לאלה של באופן יחסיאשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, 
נקודות (%), כך שכאשר הקווים 100- אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של –בסולם 100עומדים על 
השבוע המקביל אשתקד. 

קטיףפרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
השבועות12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלושבשעונים

שמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועייםמחיריוגם, האחרונים
.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמה

, המדווחבשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
השינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה. (אשתקדהמקבילהשבועלעומת

).קטניםהיואשתקדלעומתבהם

אכן גן, אך אלה -מראה את נתוני המכירה של צמחיאינה: הטבלה הערה
בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.כלולים

לעומת -8.8%ירדו המחירים של פרחי קטיף בשעונים בשיעור 20בשבוע 
סנט לגבעול. הכמות ירדה בשיעור 27השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

.19לעומת שבוע -18.6%
- , וגם הכמות ירדה ב-7%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב

רה, . משכו את הממוצע למטה כמה מוצרים 'כבדים' כמו חרציות, גרב-7%
ושושן; וגם הוורדים הגדולים לא הוסיפו לממוצע.

.2013-מעניין לציין שאשתקד המחירים דווקא עלו לאחר יום האם; וכך גם ב

סנט 26.5) לעומת השבוע הקודם, ועמד על - 2%ירד המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים בחצי סנט (21בשבוע 
+.13%-לגבעול, תוך עליה משמעותית בכמות, בשיעור כ

.-6%, עבור כמות נמוכה ב13%-ממוצע גבוה במחיר הבהשוואה לאשתקד היה ה

ובצרפת. , בשוודיה, בפוליןהאימהותימיאפשר להסביר בכך שהשבוע יחגגואת השמירה על רמת מחירים טובה 
הלימודים. לפי מיטב עכשיו גם חוגגים ברוסיה ובאוקראינה את 'יום הצלצול האחרון', כלומר מסיבות הסיום של שנת 

השפעת השוק הרוסי והאוקראיני נחלשה מאוד ,כידוע.המסורת, התלמידים מעניקים למורים פרחים ביום זה
. תלמידים..700,000- זאת: ברוסיה יסיימו את לימודיהם השבוע כ-; ובכללאחרונה

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose week 22המקור: 
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חוזר של פרחים מהולנד-הרוסים מאיימים להחרים יצוא
זעמם של שלטונות רוסיה יוצא על ההולנדים, אשר מייצאים לרוסיה פרחים שמקורם במדינות אחרות. לאחרונה 

שהגיעו במסלול כזה.מאיימות למנוע יבוא של פרחים -הודלפו לתקשורת ידיעות הרומזות
םהנימוק הוא כביכול גילוי של מסמכים 'מזויפים', כולל תעודות בריאות, במשלוחים של פרחים קנייתים ואקוודוריי

שהגיעו מהולנד, ומציאת 'אורגניזמים מזיקים' שהגיעו בדרך זו.
היבוא.זוהי כידוע פרקטיקה מקובלת אצל הרשויות ברוסיה, בכל פעם שהם רוצים להכביד על 

כידוע, ממשלת רוסיה הטילה חרם על יבוא תוצרת חקלאית 
טרייה ממדינות האיחוד האירופי (כמו גם משאר מדינות 
המערב), כתגובה על הסנקציות שהטיל המערב על רוסיה 
בעקבות הפלישות לאוקראינה; אך הפרחים וצמחי הנוי לא 

נכללו בהחרמות הללו. 
נוכחי היא לחץ מצד מגדלי משקיפים סבורים שהסיבה לאיום ה

פרחים מקומיים ברוסיה, שרוצים למנוע תחרות. לאחרונה 
נעשו השקעות כבדות בגידול פרחים בדרום רוסיה, רובן נעשו 
ע"י האוליגרך המקורב לשלטון אולג דריפסקה [בתמונה עם 

וולדימיר פוטין]... 
פקידי משרד החקלאות הרוסי קראו לאחרונה למגדלי הפרחים 

ה לכבוש את חלקם הראוי בשוק הפרחים, ולהקטין את ברוסי
התלות ביבוא, ע"י כך שלא יעלו מחירים בעקבות התייקרות 

היבוא כתוצאה מפיחות הרובל... 

בינתיים נראה שהמחסור בירקות והתייקרותם מביא את החקלאים הקטנים, ובעיקר את המוני בעלי הגינות סביב 
כדי להבטיח לעצמם מספיק ; זאתחשבון ערוגות הפרחים שנהגו לגדל-הירקות עלהערים הגדולות, להגדיל את ייצור 

מובן שהתוצאה היא פחות הספקת פרחים מקומיים לשוק הרוסי.מזון.

Tass 24/04/2015 + FloraCulture International news 19/05/2015 + Business Insiderהמקורות: 

בתורכיה מדברים אל הבוחר בפרחים
בניגוד למה שהורגלנו לחוות בישראל, כשהמפלגות מנסות להלך אימים על הבוחר, דווקא מפלגת השלטון בתורכיה, 

בראשותו של ארדואן האימתני, מדברת אל הבוחרים בפרחים...
מסתבר כי בשנים האחרונות חדר מנהג לזרוק פרחים אל 

הקהל באספות בחירות.
לניסיון של הפוליטיקאים הזהפרשנים מייחסים את הנוהג

.☺הבחירות ע"י ניחוח הפרחים ןלנטרל את סירחו

החלו בנוהג הזה הפוליטיקאים ממפלגת השלטון 'מפלגת הצדק 
שנים, והמנהג התעצם מאוד במערכת 6- והפיתוח', לפני כ

הבחירות הנוכחית, בהן נלחמת המפלגה להגדלת כוחה 
רה לשנות את חוקי ביוני, במט7-בפרלמנט בבחירות שייערכו ב

היסוד ולהעניק יותר סמכויות לנשיא.
הנוהג אומץ עתה גם ע"י מפלגת האופוזיציה, שמנהיגיה אך 

קהל מאזיניהם.להחלו לזרוק פרחים א

מזכיר התאחדות מגדלי הצמחים של מרכז אנטליה, אוסמן 
בגדטליאוגלו, מעריך שמגדלי הפרחים יספקו במערכת 

ון פרחים, אותם הוא מגדיר כ'עודפי מילי40-הבחירות למעלה מ
יצוא'.

☺][אכן, מנהג תורכי יפה שכדאי לאמץ... אתגר אמתי ל'שולחן הפרחים' לקראת הבחירות הבאות 

Daily Star 18/05/2015המקור: 

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות


