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Royal FloraHolland40 – מצעד הלהיטים של הפרחים המצליחים 

בגרמניה, חשפה רויאל פלורהולנד את פרויקט הדירוג החדש לפרחים חדשים בשוק, תחת  IPM ESSENבזמן תערוכת 
 הלהיטים'. , אשר אמור לפעול במתכונת 'מצעדRoyal FloraHolland40השם 

מטפח באירופה עבור פרחים -בקשות לזכויות 1,600-, וכVBNבקשות לקודים חדשים של  1,500מדי שנה מוגשות 
נוי. נתון זה ממחיש את היקף התחדשות המבחר בענף. פלורהולנד רואה מתפקידה לייצר את הקשר בין הלקוחות -וצמחי

 והחידושים בענף.
 

לכן נוצר אינדקס לדירוג ההצלחות של המוצרים החדשים, אשר הוכנסו לשוק 
האחרונות. המדד מבוסס על יצירת המחיר, הכמויות שנמכרו, בשלוש השנים 

המוצרים המדורגים ראשונה בקטגורית פרחים  40ומחזור המכירות, ויוצגו בו 
 ניתן להשוות פרח לפרח וצמח לצמח. ובקטגורית צמחים.

 

פי שיפוט -פי נתונים אובייקטיביים, ולא על-כך מדורגים המוצרים על
 סובייקטיבי. 

 

ש מאפשר למטפחים, מגדלים, וסוחרים להעריך את הפוטנציאל המדד החד
 בנתון אובייקטיבי כשהם מנסים לקדם את המוצר. להיעזרשל מוצרים חדשים, וגם מאפשר להם 

 ', ובמשך השנה יעוצב המודל הקבוע.betaרסת תוך כדי לימוד הנושא תפורסם לניסיון 'ג  
 RoyalFloraHolland40רסת הניסוי גלשו לדף לעיון בג  

 FH News 28/01/2016המקור: 

 מכתבים שהתקבלו בדואר

   בעקבות שאלות של חברים הננו להסביר: פלורהולנד בדואר.רויאל מכתבים מ בלו המגדליםק   לאחרונה
 

  .ממכרזת ריינסבורג )פלורה( ובו סיכום חשבונאי שנתי של הפעילות מכתב אחד נשלח
 

 ושהופרש םמימפרט את הסכו המסמך .קרן החיסכון / חבר-רוט הלוואתיפ הכספים, ובוממחלקת  נשלחהשני המכתב 
 של כספים אלו. ההחזר מועדיואת  ,לפי שנים

 

קרן החיסכון מ ההחזר:לזהות  זאת לפי מועד  אפשר .רוט של חלוקת הרווחיםיובו פ ,דף נוסף בלוק  חלק מהמגדלים 
 שנה. 20 מתבצעת לאחרים חחלוקת הרוואילו ו ,שנים 8הוא אחרי  ההחזר למגדל

בכפוף להחלטת , מגדלכל בהתאם לפדיון של  לחברים, הרווח מחולק – ברווח כספי שהסתיימהבכל שנה  :רווחים]
 האסיפה הכללית[

 נמסר ע"י ירון כוכבי

Floranext גם בטלפון החכם : מחיריםפלורהנקסט 

מחירים היומיים גם בנייד ב לצפות מעתה יכולים ט'פלורהנקס' שרות מגדלים המנויים על
שאפשר להפוך את  בכך . החידוש הואמון/אפליקציה של פלורהולנדיישוהבאמצעות 

את נתוני המכירה  רואים מוןהיישושבפתיחת כך  ,לדף הבית הגישה לפלורהנקסט
 בארבעה צעדים: מוןלעדכן את היישו יש. לשם כך האישיים

 שנפתח יש ללחוץ על שלושת הקווים שנמצאים בצד השמאלי העליון של הצג. במסך .1
 Settingsבמסך שנפתח יש לבחור באפשרות:   .2
 Select start screenבמסך שנפתח יש לבחור באפשרות:  .3
 Price informationבמסך שנפתח יש לבחור את האפשרות:  .4

 
 נמסר ע"י ירון כוכבי

 
  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/novelties/royalfloraholland40/#Bloemen
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 ז"להמגדל בני אבא אלי הלך לעולמו 

 
 ,דרכובבלבד.  53( בהיותו בן 2/2/2016כ"ג בשבט תשע"ו ) -בני הלך מאתנו בפתאומיות בבוקר יום שלישי 

אך כשהגיע לבית  ,לאחיו שלמה שיזמין אמבולנס להתקשרלחלקת הנוריות חש ברע, הספיק  ,כמידי בוקר
 החולים נפטר.

   

ממקימי המושב, יחד עם אחיו שלמה ושלוש אחיותיו.  ,יצחק למשפחת אבא אלי-נולד וגדל במושב שדהז"ל בני 
ולאחר  ז"ל, את שירותו הצבאי עשה בשריון. בהמשך התמקד בעבודה במשק, תחילה בניצוחו של אביו יחזקאל

כך הם חילקו ביניהם את העבודה  .יחד עם אחיו שלמה, לטפל במשק במקצועיות רבה ,בני משיךה מות האב
 ;שבני היה אחראי על הקטע הגידולי ושלמה עסק בשיווק והנהלת חשבונות. הם גידלו מגוון רחב של פרחים

ובשנים האחרונות מגדלים בהצלחה  ,שנים רבות גידלו ציפורן, בהמשך עברו לסולידגו, היפריקום, נץ חלב
 לצד מלפפונים. ,מרשימה נוריות

  

הן  ;בני הוא דמות ידועה בענף הפרחים בישראל
-תבוועדובזכות תרומתו לענף כמשתתף פעיל 

 ,כמו דוביום בהם עסק,מגדלים של הגידולים 
ויותר מכך בזכות נועם הליכותיו, מזגו  ;ועוד ,נוריות

המתמיד שקרבו אותו לכל הנעים, טוב ליבו וחיוכו 
מגדלים, ספקים, משווקים,  ;הסובבים אותו

 מדריכים ולקוחות.
 

בנו משפחה חמה ואוהבת וגידלו  טיןב   אשתוובני 
ילי, ; הבן אריאל והבנות ש  ארבעה ילדים לתפארת

משפחתו. ל. בני נהג להקדיש זמן רב נופר וליאור
הוא אהב את הארץ ואת הטבע וטייל עם משפחתו 

תמיד ברקע השמיע את שירי ארץ ו ,הארץ ברחבי
 במיוחד אהב לשמוע את מאיר אריאל. .ישראל

 

חברי ילדות,  ;לבני היה לב פתוח לעזור ולתמוך במשפחתו בחבריו הרבים שאותם הכיר לאורך כל השנים
 מהצבא ומהעבודה. לכתו הפתאומי משאיר אותנו כואבים.וחברים 

 

אדם טוב לב, אנושי, נעים הליכות, צנוע, איש משפחה חם, אוהב ומכבד  –ת אנו נזכור אותך בני בדיוק כפי שהיי
 את הזולת. כך נזכור אותך וכך תישאר בליבנו תמיד.

 ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא ..."  איפהכמילות השיר של נתן יונתן "
 

 .משתתפים בצער בני המשפחה, ושולחים להם תנחומים , עם חבריו המגדלים,ההנהלה וצוות עובדי פלורהולנד
 

 ברוך. ויהי זכר
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פלורהולנד לפרחי קטיףרויאל מדד   

 
 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 



 
 (2016) 6ידיעון מס' 

 

4 

 

  :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
 ייםהשבוע מחירי וגם, האחרונים השבועות 12 של נתונים
 אפשרית מגמה שמסמן מה – הקודמות בשנתיים יםהבא

 .(היסטוריים נתונים לפי)
 

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

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

 

עלו מחירי הפרחים בשעונים לעומת שבוע  4בשבוע מס' 
+ גבוה 10%סנט לגבעול;  23. הממוצע עמד על 3

 .-5%-מהשבוע הקודם, תוך עליה כמותית של פחות מ
 2013-+(. גם בהשוואה ל0.7%, עבור כמות דומה )-5.5%-אולם בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד המחיר מפגר ב

 (.-2.8%המחיר נמוך )
 

+ יותר מהממוצע בשבוע 29%סנט לגבעול,  30 כמעט זינקו מחירי הפרחים בשעונים. הממוצע עמד על 5בשבוע מס' 
 לעומת השבוע שעבר. 24%-ב –הכמות בשעונים גם היא עלתה יפה . הקודם

 +.18%-+, והכמות גבוהה ב22%-ע גבוה בבהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצ
 ]ראו בעקומת המחיר שלעיל[ 6לרמה שהיו אשתקד בשבוע מס'  5בשבוע  למעשה הגיעו המחירים

+, היא שמשכה את הממוצע כלפי מעלה. אבל גם רוב הפרחים האחרים 50%העלייה במחיר הוורדים הגדולים, בשיעור 
 גבוהים בשבוע שעבר.פדו מחירים 

 

מכירות ישירות; במיוחד כמובן בתחום הוורדים האדומים.  בהזמנות של 4מכירות יום וולנטין כבר היו מורגשות בשבוע 
 החלו המחירים בשעונים לעלות, ברוב המוצרים; כל יום היה יקר מקודמו. 5בשבוע 

 8התחושה בחוגי המסחר לקראת יום האוהבים היא אופטימית ביותר. צופים שיום השיא בהספקה יהיה היום, יום שני 
 בפברואר.

כך שאין צופים 'הצפה' של פרחים מדרום אמריקה בשוק האירופי. זאת למרות  ;ידיעות אופטימיותגם מארה"ב מגיעות 
 שבשבוע שעבר עדיין היה לחץ כמויות של וורדים מאקוודור שהקדימו לפרוח.

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 5: ותהמקור
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 יצואנים במצרים מתכננים לחדש את יצוא הפרחים 

לאחר הפסקה של כמה שנים, מתכננת חב' היצוא 'אל פאדי' המצרית לחדש את יצוא הפרחים ליפן ולהולנד. כך מסר 
 מנכ"ל החברה קמאל מנקריוס.

, עד שהמשבר 2005-2008החברה ייצאה פרחים באופן סדיר בשנים 
, 2011-והיצוא פסק. יותר מאוחר, ב ,העולמי פגע ברווחיותהכלכלי 

הבעיות הפוליטיות הפנימיות מנעו את חידוש היצוא. עכשיו הבשילו 
 התנאים להתחיל לייצא פרחים שוב.

 

העדן ליפן. -גן-בעשור הקודם מוצר היצוא העיקרי של החברה היה ציפור
צוא של כל מבחר עכשיו מתוכנן חידוש יצוא הסטרליציה ליפן, יחד עם י

הפרחים הזמין דרך המכרזות ההולנדיות. הם עומדים לייצא ]או לנסות 
לייצא[ בחורף סיפנים, שושן, חרציות, וורדים, וציפורן; ואילו בקיץ ישלחו 

 חמניות, טוברוזה, מונסטרה, ואספרגוס. 
 

שמייצרים פרחים ברמה  מגדלים במצריםלדברי מנכ"ל החברה ישנם 
ם פתוחים והן בחממות. הם נמצאים בהדרכה ופיקוח גבוהה, הן בשטחי

של גורמים מקצועיים, המוודאים שרמת האיכות תשמר כנדרש בשוק 
 הבינלאומי.

  FloralDaily 25/01/2016המקור: 

 

 Floricodeומון חדש מאפשר גישה למאגר הנתונים ייׂש

קוד של זני פרחים גם מטלפון חכם -של שמות ומספרי Floricodeמעתה ניתן לגשת למאגר המידע 
 או טאבלט.  

 

שהושק לאחרונה מאפשר גישה מידית למאגר הנתונים האלקטרוני  FloriBookומון/אפליקציה הייׂש
 , אשר כולל גם תמונת הזן ותיאורו, קוד הצבע, והנחיות המיון לאיכויות.VBNשל ארגון המכרזות 

 

 יום בכל רישומי הזנים החדשים.-מדי תרסה הדיגיטלית מתעדכנהג  
 רסה באנגלית תוכן בהמשך השנה.ומון זמין לפי שעה רק בהולנדית. הג  הייׂש

 

 Bloembollen Viesie 25/01/2016המקור: 
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