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 שנתי -המפגש האזורי החצי

מגדלים -שנתי של נציגי ההנהלה עם חברים-כמתוכנן המפגש החצי ח"ן-בגבעתהתקיים  ,04/05/2017ביום חמישי, 
 [ 18בידיעון מס' ראו  –בישראל ]על התכנית ורשימת הנציגים שהגיעו מהולנד 

[ המנהל 17בידיעון מס' ]את עיקרי הדברים פרסמנו  2016נמסרו פרטים על התוצאות הפיננסיות של הארגון בשנת 
 הפיננסי הראשי סקר גם את העמידה ביעדים מבחינת התקציב והחיסכון.

רון ק'מועצת הפיקוח' מסר על עבודת הגוף הזה, אשר בעייו"ר 
הוא מפקח על ביצוע המדיניות כפי שקובעת האסיפה הכללית. 
מטבע הדברים הפורום הזה בודק ומנסה לייעל את מעורבות 

 מגדלים בהחלטות הארגון.-החברים

הוצגה הגרסה העתידית של פלטפורמת הסחר האלקטרוני 
ותר רחבה, ותפתח יותר אפשרויות, 'פלורהמונדו' שתהיה הרבה י

 .ילקראת העידן הווירטואל

ם נציגי היצואנים ושה"מ. חבל ת  מגדלים, וא   30-נכחו במפגש כ
טרחו לבוא ולנצל את ההזדמנות לשמוע ממקור  שרבים לאמאוד 

 ראשון על הנעשה בארגון, בתחומים כה חשובים לכל מגדל. 

חברות היצוא,  חברי המשלחת הספיקו גם להיפגש עם נציגי
 ולבקר בשלושה משקי גידול.

  נמסר ע"י ירון כוכבי

 ממדינות אחרות" ה כולהשלנו בא הצמיחהפלורהולנד: "צריך לומר ביושר: ויאל רמנכ"ל 

פוס את עמדתו באשר למקומו של הארגון בענף הפרחים  מבהיר לוקאס Growפלורהולנד רויאל  ןבטור שכתב לביטאו
הבינלאומי. "בכדי להישאר גורם מוביל בעולם עלינו לקשור אלינו גורמים מובילים בינלאומיים, אפילו כשאלה לפעמים 

 מתחרים ישירות במגדלים שלנו", הוא מצהיר.

העולם והשוק משתנים, ועלינו להשתנות עמם. אנחנו אמנם עדיין 
החשוב ביותר בעולם לסחר בפרחים, אך זה יכול המרכז 

להשתנות במהירות אם לא נשכיל לשרת את הגורמים החשובים 
 ואת השחקנים החדשים בענף, הוא אומר.

ובכדי להסיר ספק הוא מסביר כי אקוודור היא גורם מוביל 
ואנו חייבים לקבל את התוצרת שלהם "בהספקת וורדים בעולם, 
. הפרחים "בקניה לא ממש יאהבו את זהגם אם חברינו המגדלים 

 הללו יגיעו לשוק בכל מקרה; אזי עדיף שיגיעו לשם דרכנו.

ק פ  לוקאס מצהיר גם כי הזירה של רויאל פלורהולנד פתוחה לכל ס  
שמקבל עליו את כללי המשחק. איננו צריכים להגביל את הגידול 
שלנו במכירות לתוצרת של חברים בלבד. הוא גם מסביר 

ון יתאים את עצמו לכך שלקוחות מכל העולם יוכלו לרכוש שהארג
רק פרחים ישירות במכרזות. "נגביל את עצמנו לעיסוק בתוצרת 

 עד לרגע המכירה; כל מה שקורה אח"כ הוא בתחום הטיפול של לקוחותינו", הוא זורק הערה להרגעת ציבור הסוחרים...

יושר כי הגידול העולמי בענף קורה בעולם הגדול, לא עוד בהולנד; ולחברי הקואופרטיב ההולנדים הוא אומר: "יש לומר ב
 כירות; לאו דווקא במספר החברים".מעלינו להכיר בכך, ולהתנהג בהתאם". וגם: "המטרה היא גידול במחזור ה

מסחר דיגיטליות בכל -פלורהולנד אינה ללא תחליף. עלינו ללמוד מן ההתפתחות העצומה של זירותרויאל הזירה של 
בבא, ולהתפתח בכיוון "עוד יותר דיגיטלי", כדבריו. השוק הוא שיכתיב את המאפיינים הפיזיים -ועלי E-Bayכמו  העולם,

השוק שלנו; אך עלינו להישאר נאמנים לעצמנו, ולהמשיך להיות שחקן מוביל על במת הפרחים העולמית, -של זירת
 מסיים לוקאס פוס.

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1718.html#green4
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1717.html
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שנים.  30-40צת מאווירת הוויכוחים סביב פתיחת המכרזות ליבוא מלפני ]לוותיקים שבינינו יכולים הדברים להזכיר ק
 אולי זה מעיד על כך שהוויכוח הפנימי בהולנד לא לגמרי הסתיים...[ –ייתכן שאם המנכ"ל טורח להסביר 

 Grow, May 2017המקור: 

 'ניידת הדוגמאות' מפסיקה את ביקורי הלקוחות

עוד אחד מסימני השנויים: לאחר כעשר שנים תופסק מעתה פעילותו של 
'אוטובוס הדוגמאות' של רויאל פלורהולנד. המיניבוס, מלא בדוגמאות של 
צמחי בית וגן, ערך סבבים בין לקוחות המכרזות באזורי אלסמיר, 

 ריינסבורג, ונאלדוויק, והציג בפניהם מוצרים חדשים או פחות ידועים.

האחרון הורגשה נסיגה בעניין שמגלים לקוחות בשרות שמציעה בזמן 
'ניידת הדוגמאות', וגם המגדלים גילו פחות עניין לספק דוגמאות. הכל 
כתוצאה מהנגישות למידע ולתמונות במסלול דיגיטלי, המייתרת את 

 השרות. ההוצאה הכרוכה בהפעלת הניידת כבר אינה מוצדקת.

פנים' -אל-ות רבה של 'מפגש פניםפלורהולנד רואה, עם זאת, חשיברויאל 
של הלקוחות עם המוצרים ועם המגדלים, ולכן תמשיך להשקיע באירועים 
כמו ירידים מסחריים, שבהם ניתנת ההזדמנות למגדל לקדם את מוצריו 

 תוך מגע אישי.

 RFH Nieuws 01/05/2017המקור: 

 מאפשרת תיקון תעודה בערב FloraMondoמערכת פלורהמונדו 

המכרזה -מעתה יכול המגדל לבדוק את תעודת
האלקטרונית שלו, ולבצע בה תיקוני טעויות עד השעה 

שעון ישראל, באמצעות  21:00שעון הולנד =  20:00
 .’update-EAB‘תפריט 

עבור המגדל הישראלי זוהי דרך פשוטה לתקן שגיאות שיצר 
הפורק בהולנד, וגם לערוך שינויים בתעודה של עסקה 

מקרה של שינוי בהסכם עם הקונה שנקבע לאחר ישירה, ב
בר הונפקה. אלא שבעוד המגדל ההולנדי יכול כשהתעודה 

על הישראלי לדאוג לכך שהפורק  –לבצע את התיקון בעצמו 
 יבצע את השינוי.

זוהי כמובן דרך יעילה למנוע חיובי קנסות על טעויות. ניתן 
גם לבחון את איכות התמונה ]לחיצה על התמונה 

וזערת מגדילה אותה לממדים ראויים לצפייה[. מומלץ הממ
 לאמץ נוהל קבוע של בקרה יומיומית.

 

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 תזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה סגורות בשבועות הקרובים

 שבוע מס' תאריך יום החג

 21 במאי 25 חמישי חג העלייה לשמיים 

 23 ביוני 5 שני היום השני של 'שבועות הנוצרי'
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

 'בשוקי הפרחים באירופהשינויים בתוכן הפרק '

לצערנו, בפלורהולנד הוחלט להפסיק את פרסום   ., ככל הנראהולנד לפרחי קטיף' לא יתפרסם יותר'מדד פלורה
  –אנו עדיין מנסים לחדש את קבלת הנתונים, ואם נצליח  הנתונים המאפשרים את הפקת העקומה )גרף( הזו.

 .השבועי נחדש את הפרסום

מחירים  בסיס הנתונים היחיד שנותר חופשי לפרסום, במסגרת 'מדיניות פרסום הנתונים' של פלורהולנד, הוא '
ת הדוח  ' המתייחס למחירי השעונים בלבד, ללא נתוני 'מכירה ישירה'. אוכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  כך שמעתה הוא יתייחס תמיד לשבוע האחרוןהשבועי הזה אנו מצליחים לאחרונה להפיק בימי שני בבוקר, 
 האחרון כפי שהיה נהוג עד כה. כלומר: נביא נתונים 'טריים' יותר.-שלפני פרסום הידיעון, ולא עוד לשבוע לפני

 תפרסמו ויגיעו לידינו.פעם סקירות מהנעשה בשווקים, ככל שאלה י-אנו נמשיך להביא מדי

 מערכת הידיעון
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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 

 

המשיכו המחירים לעלות. הממוצע לפרחי  17בשבוע מס' 
+ מזה של השבוע 11%קטיף בשעונים היה גבוה בכמעט 

 סנט לגבעול.  24.6הקודם, ועמד על 
, -6%בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך בשיעור 

. המחיר היה זהה לזה שהיה -15%תוך ירידה כמותית של 
 . .2015-בשבוע זה ב

 

, לראות בטבלה שכאן משמאלכפי שניתן , 18בשבוע מס' 
הוסיפו המחירים, כצפוי, לעלות. הממוצע לפרחי קטיף 

זה של + יותר מ14.4%סנט לגבעול,  28בשעונים היה 
 +.11%שבוע הקודם, תוך עלייה כמותית של ה

, וגם -3%-היה המחיר הממוצע נמוך ב בהשוואה לאשתקד
 . -12%הכמות הייתה נמוכה יותר, בשיעור 

 הצבעונים אשר שמרו על ממוצע כללי סביר, בעוד הוורדים, החרציות, והגרברה פיגרו הרבה אחרי אשתקד.היו אלה 
 

  Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland: ותהמקור
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 פרחים לזכר הנופלים

אלף צרורות פרחים על קברי הנופלים  130ניחו האנשי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון כבכל שנה, 
ובעולם. לקראת יום הזיכרון, הניחו נציגי האגף דיגלון עם סרט שחור, נר נשמה וצרור פרחים על קברו של כל  בישראל
גבעולי חרציות, עדעד, וורדים, וגרברות ממגדלים  300,000-נמסר כי משרד הביטחון רכש לקראת הטקסים כ נופל.

 בישראל.

דריכי וחניכי תנועת הנוער העובד והלומד בשיתוף אגף ההנצחה מ
פרחים ליד כל המצבות, הניחו במשרד הביטחון וארגון מגדלי הפרחים 

 .'זר לנופל'במסגרת מיזם 

מי שפוקד את בתי העלמין הצבאיים ביום הזיכרון לא יכול לפספס 
, לבושי חולצה 'הנוער העובד והלומד'אותם: נערים ונערים מתנועת 

כחולה ושרוך אדום, עומדים בפתח עם ערימת זרי פרחים ומעניקים זר 
 5,000-לכל משפחה שבאה לפקוד את קבר בנם או בתם. לא פחות מ

, כשהם 'זר לנופל'שתתפו השנה במבצע החניכי וחניכות התנועה 
בתי עלמין ברחבי הארץ, ויחלקו מעל מיליון פרחים.  107פרושים על 
על הצורך של המשפחות השכולות, המבצע הזה הוא גם  לצד מענה

חוויה עבור בני הנוער, פעילות של הבעת הזדהות ושותפות עם מי 
 שאיבדו את היקר מכל.

 פרחיםמעטים יודעים שעל המבצע הזה מנצח שמעון אהרון, מגדל 
שנה שהוא מרכז את  36ממושב כפר רות הסמוך למודיעין. כבר 

המבצע, בשנים האחרונות בכובע רשמי מטעם משרד הביטחון, והכל 
בהתנדבות. חודשים לפני הוא מסתובב בין מגדלי פרחים ברחבי הארץ 
ובודק שהפרחים יהיו מוכנים למבצע. בימים שלפני מגיעים הפרחים 

נשזרים לזרי פרחים. בימים שלפני  לקירור במסוף מרכזי, שם הם
 –המבצע מתחילה העמסת הזרים על משאיות שנעות לבתי העלמין 

 .ממטולה ועד אילת

 israel21c.org + nrg  27/04/2017 ראשון +-דבר :ותהמקור

 

 גם מכרזת פלנטיון תנהיג 'מכירה מוקדמת בשעון'

בשבוע שעבר שהיא  ההולנד, הודיע ה, במרכזד  א   הריהמכרזה ההולנדית העצמאית 'פלנטיון' שבעי
מאס. זאת -מתחילה להפעיל 'מכירות מוקדמות בשעון', כפי שכבר עשתה לפניה מכרזת ריין

פלורהולנד. ההפעלה תחל בקרוב, כאשר מערכת רויאל בעקבות הצלחת המסלול הזה במכרזות 
 המחשבים תותאם לפעילות זו.

ה במחיר שהוא קובע, לפני תחילת מכירה מוקדמת מאפשרת למגדל להציע חלק מתוצרתו למכיר
פעולת השעון. לקונה המסלול מאפשר להבטיח מנה בסיסית של הספקה. הדרישה להפעלת 

 מכירה מוקדמת באה מלקוחות וממגדלים.

פלנטיון תנהיג את מסלול המכירה המוקדמת בהדרגה; ככל הנראה יחלו בוורדים, אשר הספקתם 
 סדירה ומספקת.

 

  Nieuwe Oogst 02/05/2017המקור: 

 'עיר האדמוניות' בסין תייצא לאוסטרליה 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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מזרח -במרכזש Henanאשר במחוז הנן  Luoyangבאזור העיר לואויאנג 
שנים, והיא  1,500סין ]מערבית לשנגחאי[ מגדלים פרחי אדמונית כבר 

נודעת ברחבי סין כ'עיר האדמוניות' עוד מימי הקיסרים שראו בפרח זה סמל 
 יוקרתי.

ממשלת המחוז, מתארגן לראשונה יצוא מסודר ומאורגן של פרחי ביוזמת 
אדמונית לאוסטרליה. השלטונות מארגנים את המגדלים, ומכשירים אותם 

 הצומח לצרכי יצוא.-לעמוד בתנאי הגנת

מיליון  20גודל של -השנה כמיליון פרחים, ולהגיע לסדרלייצא מתכננים 
ונית כיום בסין הוא שווה בשנה, בתוך מספר שנים. המחיר הקמעוני לאדמ

. מצפים שהמחיר למגדל יוכפל עם היצוא לאוסטרליה, שם $ 0.40-ערך ל
. השלטונות נערכים להרחבת שטחי $ 2.25מגיע המחיר הקמעוני לכדי 

 הגידול בהתאם.
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