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 בישראל התקיים בהצלחהסבב סדנאות שני 

', לדיון במבנה הארגוני 2020-בשבוע שעבר התקיימו, כמתוכנן, עוד שלוש סדנאות בהנחיית צוות 'הקואופרטיב ב
בכל  יוסף.-ידידיה, ובתלמי-רפהס, בכ-העתידי של רויאל פלורהולנד. הסדנאות התקיימו בכפר

 מגדלים ואנשי חברות היצוא.חברים;  16-20מפגש השתתפו 

 הגיע מוכן היטב לדיונים, וניהל אותם באופן יעיל למופת. ,ים ונציגותנציג 6, שמנה הצוות ההולנדי
ם של מפגשים אלה, ואינה חוסכת מוקיו תםפלורהולנד משקיעה בהכנרויאל ניכר המאמץ הרב ש

המשתתפים קבלו לידיהם חוברת  באמצעים בכדי לשתף חברים בתהליך החשיבה וההחלטה.
סיכום הסדנאות הקודמות בעברית. בעת הדיונים הוקרן סרטון וידאו בעברית  צבעונית מהודרת עם

, והדיון התנהל אלקטרוני המתאר את הנושא שעל הפרק. כל משתתף קבל לידיו 'מכשיר הצבעה'
גבי -ע"י הצגת שאלות רבות עליהן התבקש כל אחד לענות באמצעות המכשיר; כך ניתן לראות על

אמת, ולסכם את עמדות המשתתפים לגבי הנושאים -בעה' בזמןמסך ההקרנה את תוצאות 'ההצ
שבדיון. התרגום של דברי האורחים לעברית, ושל דברי המשתתפים לאנגלית, לא מאפשר תמיד 

 אולם הצוות המיומן אכן עשה הכל כדי להתגבר על מחסום השפה. יש מקום לשיפורים. דיון 'זורם';

חברים בישראל -םלקבוע כי רמת העניין אשר מגדלימהאזנה לתגובות החברים בעת הדיון אפשר 
מגלים בנושא הדיון אינה גבוהה במיוחד... קיימת נטייה להאמין כי "ההולנדים שולטים במערכת, 
והשפעתנו היא מזערית". זאת לעומת תחושתם של הנציגים הישראלים במוסדות הקואופרטיב, 

הם מעלים; ועד כמה הם חשים כי הם אשר ניסו להסביר כמה קשובה הנהלת הארגון לבעיות ש
; שהרי הם חברים בגופים מצליחים להשפיע, למרות שאין להם מעמד רשמי של 'בעלי סמכות'

. מסתבר שחברים רבים חשים כי אין חשיבות למבנה הארגוני מייעצים, ולא גופים מחליטים
 ת התאגידית', משום שבכל מקרה לא נוכל להשפיע.ול'משילּו

הפתיעו גם תוצאות המשאלים בדבר רמת המידע שמגיע אל המגדלים מן הארגון ומנציגי ישראל בארגון. תחושתם 
של רבים היא כי אין להם מספיק מידע; זאת למרות המאמץ המושקע, באמצעות הידיעון, להביא את כל המידע הזמין 

קבל הצעות מהחברים כיצד לדעתם ניתן לידיעת כלל החברים, בעברית, ובאופן שוטף ]מערכת הידיעון תשמח ל
 לשפר את הזרמת המידע, או לפחות לשמוע מהם מה חסר להם, לתחושתם[. 

הפתיעה גם האדישות היחסית של המשתתפים לגבי האיזון בין האינטרסים השונים בתוך הארגון. אפשר היה לצפות 
גון ]כמו למשל דרך העיקרון המקודש של שמגדלים יביעו חשש מהשתלטות המגדלים הגדולים על סדר היום של האר

'יוצר ההוצאה הוא הנושא בתוצאה' אשר מאיים להטיל את כל הוצאות הפעלת השעונים על אלה שנזקקים להם, 
ולשחרר מהנטל את 'הגדולים', למרות שאלה נהנים באופן עקיף מעצם קיום השעון והמבחר העשיר שהוא מציע[ אלה 

 בנה הארגוני של קבלת החלטות בארגון.הם נושאים המושפעים מאוד מהמ

זאת, המסר החשוב כנראה אכן הועבר לחברי הצוות: החברים -עם
קבלת ההחלטות   בישראל חשים שאין להם השפעה מספקת על מהלך

פלורהולנד; הם מאמינים שהארגון עדיין "יותר מדי הולנדי רויאל ב
-פרטיב בופחות מדי בינלאומי". אפשר לקוות לכן כי צוות ההגוי 'הקואו

 ' ינסה להציע פתרונות ארגוניים אשר יתנו מענה לתחושות אלה.2020

לקראת הסבב הבא, שיתקיים בסוף הקיץ, נמסרו במפגש, במצגת 
ובדף מסכם בעברית, המאפיינים של 'סוגי' המגדלים השונים, ונתונים 
על שיעורם מכלל החברים, בכדי לאפשר הבנה וניתוח של הפתרונות 

ביטוי לקבוצות השונות, ולהטלת עמלות והוצאות  המתאימים למתן
 ת שונים.בהתאם, ואולי גם למתן אפשרות של סוגי חברּו

סיכום ומסקנות של הצוות מסבב הסדנאות הזה יובאו בקרוב בעברית לידיעת החברים בדיוור ישיר, ועיקריהם 
 יתפרסמו בידיעון כאשר יהיו זמינים.

 המקורות: משתתפים במפגשים

 ן לקבוע בקלות את שיעור הפרחים המוצעים למכירה מוקדמת בשעוןמעתה נית

במרץ מאפשרת מערכת 'פלורהמונדו' לקבוע את % הפרחים שמציע המגדל למכירה מוקדמת בשעון  9-החל מ
(, לגבי כל ההספקה העתידית, עד לשינוי הנתון ע"י המגדל. כלומר אפשר לקבוע הנחייה שתתפוס לכל )ממ"ש

האצוות/קבוצות המכירה הכלולות בתעודת המשלוח האלקטרוני, ואין צורך לתת הוראה מחדש לכל אצווה או לכל יום. 
  לממ"ש לגבי כל אצווה בנפרד.מדובר ביעילות ונוחיות; עד כה היה צורך לקבוע את שיעור הכמות המוצעת 

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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אותם ניתן להציע למכירה מוקדמת;  Lotמכל אצווה/ 34%כזכור, קיימת מגבלה של 
 טאך המגדל יכול לקבוע שיעור נמוך יותר, לפי בחירתו. כרגע מתקיים ניסוי/פיילו

בכמה גידולים בהם ניתן להציע שיעור גבוה יותר לממ"ש; המוצר היחיד בניסוי 
מכל  70%שראל הוא קאלה; ניתן להציע קאלות לממ"ש בשיעור עד המסופק גם מי

 אצווה.

כזכור, לכל מגדל ישנה אפשרות להציע למכירה מוקדמת, במחיר שנקבע על ידו, עד 
מכירה הנשלחת לשעון, לאחר שזו הופיעה בתעודת -מכל אצווה/קבוצת שליש

ד לפני תחילת המשלוח האלקטרונית. הקונים יכולים לרכוש את התוצרת המוצעת ע
המכירות, ולקבל את הזמנתם יחד עם הקניות שעשו בשעון, ללא חיוב נוסף. פרחים 

עוברים אוטומטית לשעון, עם שאר  – מראש שהוצעו למכירה מוקדמת ולא נרכשו
 [ 2015-48בידיעון מס' ראו  FloraMondo.  ]עוד על מכירה מוקדמת בשעון באמצעות מערכת האצווה

 RFH News 09/03/2017המקור: 

 תזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה סגורות בשבועות הקרובים

 שבוע מס' תאריך יום החג 

 16 באפריל 17 שני היום השני של פסחא

 17 באפריל 27 חמישי ההולנדייום המלך 

 21 במאי 25 חמישי חג העלייה לשמיים 

 
 

 
 

 צרפת עברה את בריטניה בהיקף יבוא הפרחים מהולנד

+ לעומת אשתקד. רוב הגידול נבע מיצוא פרחי 7%-עד סוף פברואר גדל יצוא הפרחים והצמחים מהולנד לצרפת ב
מהיצואנים זוקפים את הגידול בעיקר לזכות הגידול במכירות לרשתות המרכולים, בעוד אחרים מייחסים קטיף. חלק 

אותו להתרחבות במכירות באינטרנט. עכשיו צרפת תפסה את מקומה של בריטניה כיעד היצוא השני בהיקפו. היצוא 
 בהשוואה לאשתקד. -12%-לבריטניה נסוג בתקופה זו ב

הסתכם,  2017חודשיים הראשונים של כל היצוא של הענף ב-סך
+ לעומת 9%; גידול של €שנה זו, ביותר ממיליארד -לראשונה בתקופת

 אשתקד.

+ יותר מאשתקד. ואילו 11%; €מיליון  702-יצוא פרחי קטיף הסתכם ב
מיליון. הגידול בהיקף היצוא  319-+ והגיע ל4%-יצוא הצמחים צמח ב

נבע מעלייה  ,2017ם של בחודשיים הראשוני בכלל, ולצרפת בפרט,
 במחירים, והוא נוצר כולו בחודש פברואר.

יצואנים מציינים גידול מהיר במספר הלקוחות הצרפתים הנוהגים 
לרכוש בעצמם פרחים באופן ישיר בשעונים, דרך מערך 'קניה מרחוק' 

KOA .תוך שימוש בשרותי תשלום ולוגיסטיקה של יצואנים הולנדים ,
נמסר כי מספר הלקוחות המחוברים למערכת  פלורהולנדרויאל מ

 + לעומת אשתקד.10%; גידול של 3,000-הקניה מרחוק כבר הגיע ל

 Vakblad vd Bloemisterij/VGB 15/03/2017המקור: 

 

 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1548.html#green3
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  



 
 (2017) 12ידיעון מס' 

 

4 

 

 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 של  באופן יחסישסופקו,    הכמויות

נקודות )%(, כך שכאשר הקווים  100-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
 . 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)
 (.קטנים היו אשתקד

 

כבר אחרי שיא הרכישות לקראת יום  ,10בשבוע מס' 
האישה הבינלאומי, ירדו המחירים, כצפוי. הממוצע לפרחי 

 -11%סנט לגבעול; כמעט  25.5קטיף בשעונים עמד על 
פחות מזה של השבוע הקודם, תוך ירידה בכמות בשיעור 

11.3%-. 
+, 10%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

זאת, המחיר הזה היה נמוך -. עם-6%-עבור כמות שפחתה ב
 .2015בשנת  10מזה של שבוע  -7.6%-ב
 

פחות מזה של  -9%-סנט לגבעול; כ 23המשיכו מחירי פרחי הקטיף בשעונים לרדת. הממוצע עמד על  11בשבוע מס' 
 +.8%השבוע הקודם, תוך עליה בכמות הכללית בשיעור 

. משכו את הממוצע כלפי מטה  -2%-תה פחותה ב, וגם הכמות היי-2%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע נמוך ב
 הצבעונים; בעוד הוורדים הגדולים היו יקרים בהרבה מאשתקד.

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקורות: 

 
 

 

 משרד האוצר ישקול הטבות מס ליצוא חקלאי 

שינה את גישתו ומוכן לתמוך בגיבוש חוק חדש לעידוד השקעות הון בחקלאות, בדומה לחוק  הישראלי משרד האוצר
ה באוצר הייתה שההשקעות בחקלאות ייעשו הקיים לעידוד השקעות הון החל על ענף התעשייה. עד כה התפיׂש

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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ממילא, מכיוון שבניגוד לתעשייה, אי אפשר להעביר את החקלאות לחו"ל. תקציב המענקים למינהלת מרכז 
 ההשקעות במשרד החקלאות לא נכלל בבסיס התקציב של משרד החקלאות בשנים האחרונות. 

והלובי החקלאי, הובילו לשינוי גישה.  ,, חקלאיםמשבר היצוא של החקלאים, לצד לחץ מתמשך של משרד החקלאות
על רקע הצעת חוק פרטית שמתוכננת לעלות בוועדת השרים לחקיקה, נמסר כי משרד האוצר מוכן לדון עם משרד 
החקלאות על החוק החדש או על הצעת חוק ממשלתית חדשה, ובלבד שיימצאו להם מקורות מימון. אלה יכולים לבוא 

ביית המסים השנה. הצעת החוק הממשלתית תוכל להיות דומה לחוק החל על התעשייה, ולפיה גם מהעודף הצפוי בג
 מתוצרתו יהיה זכאי לתשלום מס מופחת.  25%או  20%–חקלאי שייצא יותר מ

. עם זאת, משרד האוצר מתנגד לאישור של הצעת החוק הפרטית בדבר תמיכה ממשלתית בהשקעות הון בחקלאות
כ משה גפני ויו"ר השדולה החקלאית בכנסת, ח"כ איתן ברושי, מציעה הטבות מס ומענקים הצעת החוק, שיזמו ח"

בתנאים נוחים לחקלאים, ומענקים לתמיכה באלה שיקדמו חקלאות בעלת תועלת אקולוגית וכזו שמתאימה עצמה 
 לדרישות הגנת הסביבה.

  The Marker 19/03/2017המקור: 

 בחירותהחקלאים ההולנדים מרוצים מתוצאות ה

פשרו לימין הקיצוני, ארגון החקלאים של הולנד הזדרז להביע שביעות רצון מתוצאות הבחירות במדינה, אשר לא א  
רס, להיות גורם מכריע בשלטון. הנושא שהפחיד את הסקטור החקלאי לא היה דווקא שנאת מפלגתו של חירט ווילד  

האירופי. הולנד, כיצואנית האיסלם של ווילדרס, אלא קריאתו ליציאה מן האיחוד 
בעולם, זקוקה לסחר בינלאומי חופשי, וכל איום על  ההתוצרת החקלאית השניי

 .בכלל זהחופש המסחר מפחיד מאוד את המגזר החקלאי, ואת מגדלי הפרחים 

לפני הבחירות הייתה 'מתקפה' של סיורים במשקים חקלאיים ע"י פוליטיקאים מכל 
-לחות רמותשבחממות... מגדלים רבים הופתעו ע"י מהמגזרים; הם אהבו להצטלם 

דרג. בסקרים שלפני הבחירות בלטה סלידתם של החקלאים מ'מפלגת העבודה' 
שר הכלכלה לענייני חקלאות, -, אשר נציגה בקואליציה כיהן כסגןPVDAההולנדית 

ופעל כנגד עמדות החקלאים, במיוחד בנושא הגבלות השימוש בחומרי הדברה. 
 נחלה כישלון חרוץ בבחירות; מן הסתם היה לחקלאים חלק בכך...מפלגה זו 

 ה שניצח[ט  ראש הממשלה רּו –ווילדרס שהפסיד, ומשמאל  -]בתמונה: מימין
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 המשבר הפוליטי בין תורכיה להולנד מדאיג את ענף הפרחים

רים תורכים להולנד ערב הבחירות הביא את הולנד ותורכיה סביב מניעת כניסת של ׂשהמשבר החריף בין ממשלות 
לאיים בסנקציות כלכליות נגד הולנד.  מיד נשמעו קולות בענפי הפרחים והירקות ]בתמונה[ נשיא תורכיה ארדואן 

 פעולה בענפים אלה בתורכיה.-שהביעו דאגה מהמצב; שכן לאחרונה מתקיימת תנופת שיתופי
הולנדי שמגדל פרחי אדמונית בתורכיה יצא לעיתונות הענפית עם ביקורת חריפה על 
התנהגות ממשלת הולנד בפרשה; לדעתו "משיקולי בחירות", והביע חשש כבד להמשך 
התנהלות העסקים. "אם היו מרשים לשרים התורכים לנאום כאן זה היה נגמר בשני כנסים של 

מהר. וראו איזה תסבוכת יצרו בגלל שיקולי יוקרה", כמה מאות משתתפים, והכל היה נשכח 
 הוא אמר לעיתונאי.

גורמים אחרים בענף הביעו הערכה שהמשבר לא ממש יפגע בקשרים הכלכליים. בעיקר משום 
יבוא מנהל האיחוד האירופי, ולא ממשלת הולנד. כיום -שאת המו"מ המתקדם על הורדת מכסי

בכניסה לתורכיה, וצמחים פורחים משלמים  49%-חייבים פרחי קטיף במכס יבוא בשיעור כ
 לתורכיה של . בהחלט מחסום מהותי. אבל רוב האינטרסים הם בתחום יבוא25%כמעט 
 ושם אין בעיה של מכס, אלא של אווירת שיתוף פעולה עסקי. , חומרי ריבוי, וידע;תשומות

 Moniqueבארגון, מוניק היימסקרק  רויאל פלורהולנד לא פרסמה תגובה עד כה; אולם מנהלת 'צוות תורכיה'
Heemskerk התראיינה לאתר אינטרנט ענפי, והעריכה שהעסקים לא ייפגעו באפן רציני "משום שתורכיה נחושה ,

(, והם 2023מיליון עד  500כיום לכדי  €מיליון  80-בדעתה להרחיב באופן ניכר את היקף יצוא הפרחים והצמחים )מ
 של הולנדים". תוכספי תמקצועי תמיכהללא אינם יכולים להשיג יעד כזה 

אנשים שעוסקים בטיפוח קשרי השוק  7פלורהולנד מחזיקה צוות של רויאל כי  במסגרת הריאיון גילתה היימסקרק
מיליון תושבים, ועם  80התורכי, ועוסקת בהסרת חסמים ובעידוד שת"פ לטובת כלל הגורמים בענף. תורכיה, עם 

פלורהולנד כיעד עדיף, לצד סין, לפיתוח שווקים רויאל פוטנציאל לגישור מסחרי ליבשות אסיה ואפריקה, סומנה ע"י 
 חדשים מחוץ לאירופה. אין בכוונת פלורהולנד לסגת ממדיניות זו, קבעה הדוברת.
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