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 ' 2020-סדנאות האזוריות עם צוות 'הקואופרטיב בל יש המשך

' סבב נוסף )השישי במספר( של מפגשים 2020-במשך חודש נובמבר מתכנן צוות ההיגוי של פרויקט 'הקואופרטיב ב
אזוריים, לדיון במודל הרצוי למבנה העתידי של הארגון. במפגשים הבאים יציג הצוות את הצעתו הסופית, כפי 

 שהתגבשה בדיונים עד כה, ובסדנאות האזוריות. 

שי, שנערך במשך חודש ספטמבר העלה מספר הסבב האחרון, החמי
מנחים הנתמכים ע"י רוב המגדלים שהשתתפו בסדנאות, אשר -קווים

 אותם מתמצת הצוות בשני נושאים עיקריים:

פלורהולנד ויאל רהמגדלים מגלים הבנה לצורך האסטרטגי של  .1
קובע מחירים השוק -מנת לשמר את מקומה כמוביל-לגדול, על

רבים סבורים שהצמיחה של הארגון זאת מגדלים -הוגנים. עם
 עצמה.-היא אמצעי, ולא מטרה בזכות

ת באופן כללי ישנה תמיכה בקרב המגדלים במודל החברּו .2
והתעריפים שהוצג; אך מגדלים רבים סבורים שהמודל יוצר 

שעון קטנים ובינוניים. -מידה רבה מדי של הבדלים לרעת מגדלי
פני -של חברים על רוב המגדלים עומדים על כך שיישמר היתרון

 ספקים שאינם חברי הקואופרטיב.-מגדלים
[. הם Communityפרטים נוספים על סיכומי הצוות את סבב הסדנאות האחרון טרם פורסמו למעשה ]אולי רק באתר  

 .40בידיעון מס' נמסרו במצגת למשתתפי הסדנאות בישראל. על המפגשים הללו בישראל אפשר לקרוא  

ההיגוי הזה מתבטא בהקמתה ]המידית[ של 'בימת צעירים' בארגון. שלושה מחברי צוות -ן נוסף של פעילות צוותפ  
'מועצת זים כבר את פעילות הפורום הזה, ומשמשים 'הנהלה יומיומית'. בתחילת החודש כונסה לראשונה ּכההיגוי מר  

 חברים, אשר אמורה לייצג את האינטרסים של הצעירים בתוך הארגון.  10הצעירים', המונה 

, אשר ידון בתוכן שיינתן 35בנובמבר מתוכנן 'כנס צעירים' אליו מוזמנים כל חברי האגודה שטרם מלאו להם  30-ב
 . 32בידיעון מס' לפורום הצעירים.  עוד על היוזמה אפשר לקרוא 

 RFH Nieuws  11/10/2017 המקורות:

 כבר בשער –היריד המסחרי הבינלאומי השנתי של פלורהולנד 

ן לאירוע כבר הפך מזמRoyal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 2017 היריד המסחרי הבינלאומי באלסמיר 
והמזרח התיכון. שבוע היריד, תמיד בתחילת נובמבר, מרכז סביבו גם אירועים  ,אפריקההענפי המרכזי של אירופה, 

 נוספים, ומהווה מוקד משיכה למגדלי פרחים ולשאר העוסקים בענף מכל העולם.

בנובמבר  10-, ו9, 8היריד יתקיים השנה בימים רביעי, חמישי, שישי; 
סמיר. כרגיל, יציגו שם מאות מגדלים, מטפחים, במתחם מכרזת אל

וספקי שירותים הולנדים ואחרים את מבחר הפרחים והצמחים אשר 
רויאל מהווים את ההיצע העשיר של רויאל פלורהולנד. 'בית 

פלורהולנד' יציג את כל החידושים, ויאפשר מפגש עם מובילי 
ילות השינויים העוברים על הארגון, וכמובן עם אלה המנהלים את הפע

היומיומית. במקום תתקיימנה סדנאות והרצאות, ויוקרנו מצגות 
בנושאים כמו: מסחר מקוון, קידום מכירות לפרחים,  'איך ייראה 

ת בעולם, ', השתלבות הענף בקידום הקיימּו2050-העולם ב
 התנהלות ללא פסולת, המגמה/'טרנד' בשזירת פרחים, ועוד. 

, וגם מפת אולמות התצוגה, אל רשימת המציגיםאפשר לגלוש אל 
 כמבקר ביריד.  להירשם באופן מקוון

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1740.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1732.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/media/9380090/Deelnemerslijst-op-standnummer
https://www.royalfloraholland.com/media/9380090/Deelnemerslijst-op-standnummer
https://www.royalfloraholland.com/media/9380110/Plattegrond-totale-beurs.pdf
https://www.royalfloraholland.com/media/9380110/Plattegrond-totale-beurs.pdf
https://www.eventpartners7.nl/floraholland/Aanmelden/event/tradefair/lang/EN
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קי תשומות לענף. המרכזת בעיקר ספ   IFTFהסמוכה גם תערוכת  Vijfhuizenבמקביל ליריד באלסמיר תתקיים בעיירה 
האירועים. שני האירועים משלימים זה את זה, וביחד 'מכסים' את כל פעילויות תחבורה מאורגנת מקשרת בין שני 

 .  אתר המידע של התערוכההענף. לכל הפרטים, ולהרשמה מוקדמת, מומלץ לגלוש אל 

הפסגה -ום לפני פתיחת התערוכות הנ"ל, תתקיים במתחם מכרזת אלסמיר 'ועידתבנובמבר, אחה"צ, י 7ביום שלישי, 
. אותה מארחת רויאל פלורהולנד, וישתתפו בה ארגונים בינלאומיים כמו World Floral Summitהעולמית לפרחים' 

Florint, CIOPORA, Fleuroselect, AIPH, Union Fleursיום ההרצאות -ינים יכולים למצוא פרטים וסדרי. המעונ
 .באופן מקווןלהירשם גם ו  www.ciopora.orgבאתר 

 RFH 12/12/2017: ותהמקור

 מנהל מערכות המידע של פלורהולנד זכה בפרס 'מחולל השינוי'

, האחראי למידע ולדיגיטציה ברויאל פלורהולנד זכה לפני ]בתמונה[ Gerhard van der Bijlייל גרהארד ואן דר ּב
התחרו הוענק לו כאשר מולו  הפרס'. 2017'מחולל השינוי בתחום מערכות המידע כשבועיים בפרס ההולנדי היוקרתי 

 הוא נבחר; , אשר השלימו תהליכי שינוי גדולים בארגונים שלהםמנהלי מערכות של הדואר ושל כמה בנקים על התואר
 פלורהולנד טרם הושלם למעשה...רויאל למרות שהשינוי ב

, פלורהולנדרויאל הזכייה מהווה הכרה ביעילותו של התהליך העובר עתה על 
ולמעשה גורר אחריו את ענף הפרחים כולו. המנכ"ל לוקאס פוס אמר 

פלורהולנד, וכי האיש זכה בפרס בזכות עוצמת רויאל שהזכייה הביאה כבוד ל
בזכות המנהיגות הטבעית שהפגין, וחולל בתוך שנה אחת בלבד, שהשינוי 

 וכשרונו לבחור צוות מוצלח, ולסחוף אחריו את המערכת כולה.

 ראיון נרחב במגזין הענפי, לרגל המאורע. הוא אמרזכה להזוכה עצמו 
פלורהולנד אשר רויאל שהזכייה היא למעשה של הצוות כולו, ושל הנהלת 

הפגינה נחישות בהחלטות, ומאפשרת את השינויים. לדבריו, בשנה הבאה 
למערכת אחת, ואז יבוא העכשוויות תאוחדנה כל המערכות למסחר מקוון 

 השינוי האמתי לידי ביטוי.  

  RFH Nieuws 05/10/2017 + Vakblad vd Bloemisterij 13/10/2017 : ותקורהמ

  

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2017/holland/?page=vis
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2017/holland/?page=vis
https://www.ciopora.org/single-post/2017/08/15/World-Floral-Summit
https://fd8.formdesk.com/floraholland1/World_Floral_Summit_registration
https://fd8.formdesk.com/floraholland1/World_Floral_Summit_registration
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 מחירים גבוהים יותר לפרחי קטיף  – 10תקופה מס' 

לפרחי  –התאפיינה בביקוש טוב משנים עברו  -באוקטובר(  6 –בספטמבר  11) 37-40שבועות מס'  -'  10'תקופה 
+ מזו של התקופה המקבילה אשתקד ]וזאת למרות הירידה החדה 5%-קטיף; מה שהתבטא ברמת מחירים גבוהה ב

, כך שמחזור מכירות 2%-, כפי שניתן לראות בעקומת המחירים שכאן בהמשך[. הכמות הכללית ירדה ב39-40בשבועות 
+. במגזר הצמחים היו התוצאות דומות מאוד לאלו של אשתקד. מצטבר מתחילת השנה עומד עכשיו 3%-ב הפרחים עלה

 + יותר מאשתקד.1.4%על  הכולל מחזור המכירות

זוהי 'עונת החתונות' במערב  –זוהי בד"כ תקופה שקטה בשוק הפרחים והצמחים, עם מעט 'ימי פרחים'. לעומת זאת 
ש לפרחים. אין בפי המומחים בהולנד הסבר מושכל למחיר הגבוה דווקא בתקופה זו. נראה אירופה, המוסיפה כמובן ביקו

 אוויר והנפח הכללי של הספקה לשוק הם אלה שעושים את ההבדלים.-שהשילוב של תנאי מזג

 הפרחים.מכלל מכירות  31.2%לא ניכר שינוי מהותי בשיעור הגידול של מכירות ישירות בפרחי קטיף; הוא עומד עתה על 

+; זאת למרות שחודש ספטמבר עצמו 6%-היצוא ההולנדי של פרחים וצמחים מתחילת השנה עד סוף ספטמבר גדל ב
 . €מיליארד  4.7-+ בלבד. המכירות הסתכמו ל4%רשם גידול של 

   RFH Nieuws  + VGB/Floridata 13/10/2017המקורות: 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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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

 

-מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםגן, אך הם 

 

המשיכו  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 40בשבוע מס' 
מחירי הפרחים בשעונים לרדת. הממוצע לפרחי קטיף עמד 

פחות מהשבוע הקודם. הכמות  -6.8%סנט;  25.5על 
 +(.0.4%עלתה מעט )

, עם עלייה -18%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב
 +.6%בכמות בשיעור

  
עלו מחירי  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 41בשבוע מס' 

+ לעומת 5.5%הפרחים בשעונים בשיעור ממוצע של 
 .-5.5%-השבוע הקודם, בעוד הכמות הכללית ירדה ב

, עם -17%-היה המחיר נמוך בבהשוואה לאשתקד אך 
 +.4%בשיעורעלייה בכמות 

 .2015+ מהממוצע שהיה בשבוע זה בשנת 10%-ועדיין, מחירי פרחי הקטיף היו גבוהים ב
 RFH Markt & Informatieהמקור: 

 
 

 

 לפיתוח ענף הפרחים ₪מיליון  10ממשלת ישראל תקציב 

שר החקלאות, אורי אריאל, ושר האוצר, משה כחלון, הצהירו על תוכנית "לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד 
 2019מיליון שקל. לפי משרד החקלאות, התוכנית תחל כבר השנה וצפויה להימשך עד שנת  160היצוא", בהיקף של 

 ."ו"אף מעבר לכך בהתאם להצלחתה בשטח

מענק על ההשקעה בהקמת עסק חדש בחקלאות. בנוסף, חקלאים ותיקים  40%-ש יקבל כפי התוכנית, "חקלאי חד-על
שישתמשו בטכנולוגיה חדשה, מיכון חדש, יגדלו גידולים חדשים או גידולי פרימיום, יזכו למענק מיוחד". כמו כן, 

 ."בענף הפרחים יקבלו מענקים מיוחד "חקלאים שיפתחו זנים חדשים

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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מיליון יוקצו לכלל  45-מיליון שקל, כ160-: "מתוך השקעות ומימון במשרד החקלאות, אמרלהצביקה כהן, סמנכ"ל בכיר 
מיליון שקל למגדלי הפרחים", ענף שלדבריו נמצא בירידה בשנים  10-החקלאים לטובת מיכון וטכנולוגיות חדש, נוסף ל

 האחרונות.

הוא מציין כי "לפני שנים הפסיקו בישראל לייצר מסות של פרחים כמו ציפורן, ועברו בעיקר לגידולי נישה" ומוסיף: 
"חשבנו לשים על ענף הפרחים את הפוקוס להשקעות הון ונישות חדשות, אם נשקיע בו עוד קצת נוכל לייצב אותו". 

ביצוא עם כמות זהה גם בשוק המקומי. פעם היצוא היה פי היה בעבר ענף ענק, "כחצי מיליארד פרח  זהכהן מוסיף כי 
 שלוש ממה שהוא היום".

 15/10/2017המקור: גלובס 

 'אביב' פורצת 'מחוץ לאגרטל'

מחוץ ' ,רעיונות יצירתיים 22קידום של  המבוסס עלאביב בקמפיין ללקוחות בכל רחבי העולם  'לפני כשבועיים יצאה חב
 ההכנות לתערוכת אלסמיר הקרובה. מ חלק הואלשימוש בפרחים. הקמפיין  ,לאגרטל'

של אביב משתלבת ותומכת באחד המאמצים  המבצעמסגרת  ,כמו בשנים עברו
להרחיב את השימוש בפרחי קטיף לקהלים  כולו, והענףפלורהולנד רויאל המרכזיים של 

 .ונים בענףהשבהחרפת התחרות בין השחקנים  להסתפק רקולא  ,ולשימושים נוספים
 .השנה גם בסינית...עברית, אנגלית, הולנדית, גרמנית ו :בחמש שפות מסע מופץה

השקה מתוקשרת של ספר שיכיל  תתקיים בנובמבר( 8-10) אלסמירביריד המסחרי ב
 .לשימוש 'אחר' בפרחים הרעיונות 22את 

קוחות, איסוף רעיונות מל ההכנות כללו .צוות אביב עובד על הפרויקט כבר כחצי שנה
לשם  ,של חלק מהרעיונות ותמצולמ הדגמותוביצוע  ,מגדליםמאנשי מקצוע ומ

 המחשתם בתמונות בספר.

 לבססמדובר במהלך אסטרטגי מתמשך שתכליתו "מסר כי  ,מנכ"ל אביב ,משה פרץ
רמוֺני' בחזית הקידום העולמי של הרחבת השימוש בפרחים בכלל ֵצב את המותג 'ה   ,ולמ 

ה בפרט.גומחה/ובפרחי   ניש 

במהלך העונה והשנה הקרובה צוות המכירות של אביב יפעל באופן  ו,במסגרת ז
ללקוחות שיפעלו  מכירות-קידוםואמצעי  ,אינטנסיבי ויתמוך במתן הנחות, פרחים

רעיונות מתוך הספר. הכוונה היא להניע, ללוות, לתמוך ולהגיע למצב  למימושבגזרתם 
 המופיעיםהרעיונות  22ות רעיון אחד 'משוגע' מתוך פועל מולנו יבצע לפחהשכל לקוח 

ותעשיית הפרחים  ,אביב, המותג הרמוני - אין לי ספק שאם נצליח לממש את זה בספר.
 ישראל יצאו מכך נשכרים".ב

רעיונות מקוריים נוספים  ל'אביב' ימים ועדיין ניתן לשלוח 10 -כ הספר יורד לדפוס בעוד
 ולהופיע בספר.לזכות בקרדיט  ,לשימוש בפרחים

    בדף הפייסבוק של הקמפייןוגם  באתר של אביבאפשר להתרשם מהמבצע ומתכניו 

  אביבהמקור: 

 ממשלת אתיופיה עושה הכל כדי לעודד השקעות בפרחים ליצוא

במטבע המקומי, במטרה לעודד את היצואנים,  15%בשבוע שעבר על פיחות של הבנק המרכזי של אתיופיה הכריז 
לדולר ארה"ב, לעומת   Birrיר ּב 26.9-אשר סובלים ממטבע חזק מדי בחמשת השנים האחרונות. השער החדש נקבע ל

בות שהיה נהוג עד עתה. הצעד ננקט בהתאם להמלצת הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, בעק 23.4שער של 
בהיקף היצוא הכולל של המדינה, הבנוי ברובו מתוצרת חקלאית  ןקיפאו
 .הטריי

ממשלת אתיופיה פועלת בשיתוף ממשלת הולנד לגיוס משקיעים הולנדים 
-םילכמה עשרות מגדל בנוסףבמשקים חדשים לגידול פרחים. זאת 

ייצור במדינה. בחודש שעבר -חוותמשקיעים הולנדים שכבר מחזיקים 
משקיעים הולנדים  14י הממשלות משלחת בה השתתפו ארגנו שת

פוטנציאליים )חלקם כנראה כבר מושקעים באתיופיה או בקניה(, אשר 
סיירו בשלושה אתרים חדשים בהם מציעה ממשלת אתיופיה אפשרות 
לרכוש קרקע ולזכות בהטבות מפליגות. אחד מהאתרים מתאים במיוחד 

 סוגי פרחים אחרים ולירקות.לגידול וורדים, ועוד אחד נמצא מתאים ל
משתתפי הסיור גם נפגשו עם הממסד  שדה.-השלישי מיועד לגידולי

http://aviv-flower.co.il/galleries/trade-fair-aalsmeer-2017
http://aviv-flower.co.il/galleries/trade-fair-aalsmeer-2017
https://www.facebook.com/pg/Aviv-Flowers-and-fresh-produce-376059059149960/photos/?tab=album&album_id=1547358998686621
https://www.facebook.com/pg/Aviv-Flowers-and-fresh-produce-376059059149960/photos/?tab=album&album_id=1547358998686621
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. לא נמסרו פרטים על ההטבות Rabobankהמקומי בכל אחד מהאתרים. לסיור הצטרף גם נציג הבנק ההולנדי 
 שמציעות שתי הממשלות למשקיעים.

 Agroberichten Buitenland 02/10/2017 + Reuters.com 10/10/2017 ות:המקור

 


