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 במאי 31-ב –האסיפה הכללית 

 במאי, בשעות הערב. 31שנתית של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד תתקיים ביום ה', -האסיפה הכללית החצי

במרכז סדר היום, לדיון והצבעה, יעמוד נושא הקמת 'מועצת חברים', והשינוי בתקנון הדרוש לשם הענקת סמכויות לגוף 
 של האגודה נמצאת, כידוע, במרכז דיוני המפגשים האזוריים בימים אלה.  הייעוץ'כזה. הצעת 'מועצת 

, ויימסר דוח על פעולות ההנהלה, כולל אודות 2017כן יובא לאישור האסיפה הדוח הכספי של הארגון לשנת -כמו
 הפעולות בשטח לחיזוק מעמד השעונים.

בהתאם לדרישת החברים והבטחות ההנהלה, 
אשר נבצר מהם להשתתף יתאפשר מעתה לחברים 

באסיפה להצביע מרחוק, באמצעות רשת האינטרנט, 
בעזרת יישומון/אפליקציה מיוחדת. פרטים מלאים 

 יתפרסמו בשבועות הקרובים.

אם ההצעה להקמת 'מועצת חברים', כחלק משינוי 
ת', אכן תאושר, תוצג גם הצעה ב'מבנה המשילּו

להקמת 'ועדת מינויים' אשר תכין את רשימת 
 ועמדים לכהן כחברים במועצה זו. המ

פרטי התוכן של הנושאים שעל סדר היום יימסרו 
למשתתפים בסדנאות שתערכנה, גם בישראל, בזמן 
הקרוב. ללימוד הפרטים )באנגלית( אפשר לגלוש 

 לכתובות הבאות:

• Information GMM – .מידע על האספה הכללית 

• 2017 tAnnual repor –  2017הדוח הכספי השנתי לשנת. 

• Members' Council Pilot in short -Royal FloraHolland  –  .'על פעילות 'מועצת החברים הניסיונית 
 RFH News 02/05/2018המקור: 

 מחר ומחרתיים –תזכורת: הסדנאות הבאות 

 [  14בידיעון מס' בסבב הראשון דנו בנושא המשילות וחיזוק השעון ]ראו סיכומים 

 נושאים הבאים:ב נדון ,מהלך סבב המפגשים השניב

 מסקנות מהישיבה הקודמת והמשך הדיון . –חיזוק השעון  •

 בעתיד.  המועצהאפשרויות להחליף את הבמשילות: הרמה הרצויה של השפעת החברים ומעורבותם, ו המשך דיון •

 2017אסטרטגיה של רויאל פלורהולנד והצגת המאזן של שנת ה •
 :![שימו לב לשינוייםהנציגים הבאים מהולנד ] שתתפו בדיוןנציג ישראל במועצה המייעצת. י ,את הדיון ינחה רותם דביר

 נציגת 'מועצת המפקחים' ]בתמונה[ Rosaline Zuurbierביר  רוזלין זור .1
 המייעצת המועצהחבר  Peter van de Polפטר ואן דר פול   .2
 נציג ההנהלה  Fred van Tolפרד ואן טול  .3
 המחלקה המסחרית Tino Rikkersטינו ריקרס  .4
 מארגן הסדנא Iman Stratenusאימן סטרטנוס  .5

 :מועדיםבדפוס! אנו מתנצלים[ -, בכמה הודעות קודמות חלה טעותלב-שימו]המפגשים ייערכו 

 יוסף-בתלמי 10:00, בשעה במאי 9, רביעי ורד,  וביום-בעין 15:30בשעה  במאי 8 שלישיום י
 

  yaronkohavi@royalfloraholland.comלירון  הירשם על ידי משלוח מייל לנא 

 השפעת החברים ולחיזוק השעון ! ל באשר כםאת ההזדמנות להביע את דעת ונצל

 + מידע שהועבר מירון כוכבי מתוך הזמנה שנשלחה לחברים בדוא"ל

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/general-members-meeting/
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/advisory-councils/members-council/members-council-summary/
http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
mailto:yaronkohavi@royalfloraholland.com
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 תזכורת: ימים בהן המכרזות תהיינה סגורות למכירות בשבועות הקרובים

 שבוע מס' תאריך יום החג 

 19 במאי 10 חמישי חג העלייה לשמיים * 

 21 במאי 21 שני היום השני של 'שבועות הנוצרי'

 האם.-במאי, יום העלייה לשמיים, בגלל הקרבה ליום 10-* במכרזת אילדה תתקיים מכירה בשעונים ב

 בימים ללא מכירה המכרזות תהינה פתוחות להספקת תוצרת. על כל אחד להתעדכן מול הפורק שלו.

 גרמניצבי שטייניץ זכה לתואר כבוד 

הוותיקים שבינינו ישמחו ודאי לשמוע כי חברנו צבי שטייניץ, מן האבות המייסדים של ענף הפרחים ליצוא בישראל, זכה 
המחוז ברנדנבורג שבגרמניה. האות הוענק לו בשגרירות גרמניה -כבוד מטעם ממשלת מדינת-בשבוע שעבר בתואר

יוחד למטרה זו. אות ההוקרה הוענק לצבי עבור תרומתו בישראל, ע"י ראש ממשלת ברנדנבורג, שהגיע לישראל במ
 ספר בגרמניה.-להסברת נושא השואה בקרב תלמידי בתי

צבי שטייניץ שרד כנער את השואה, דרך כל מדורי הגיהינום שלה. הוא עלה ארצה לאחר 
המלחמה, ועם הזמן היה לאיש הביצוע המרכזי במערכת יצוא הפרחים, מימיה 

במגוון תפקידים ניהוליים באגף הפרחים ב'אגרקסקו' ובמועצת  הראשונים. צבי שימש
הפרחים, ובשנים האחרונות לעבודתו היה משולב במערכת היצוא למכרזות. במשך כל 

 השנים היה הסמכות המקצועית בכל הקשור לאיכות והטיפול בפרחים ליצוא.

לכתוב את , החל צבי 1995רק אחרי פרישתו לגמלאות, בשנת שנות שתיקה,  50לאחר 
קשה יצא לאור  נפשי יאמן של קורותיו בימי השואה. בסופו של תהליך-הסיפור הבלתי

ספרו המרתק, בעברית ובגרמנית. חוקר אקדמאי בגרמניה התרשם מאוד  2003-ב
מהספר, דאג לקדם את מכירתו בגרמניה, ויזם את הזמנתו של צבי לספר את סיפורו 

 לקהלי מורים ותלמידים גרמנים.

ההרצאות זכו להצלחה גדולה, וצבי הוזמן להרצות בפני תלמידים מספר פעמים בכל 
שנה. הגרמנים גם יצרו סרט שליווה את צבי אל מחוזות ילדותו בפולין, והסרט זכה 

 ...בגרמניה בפרסים; מה שהפך את צבי לדמות עוד יותר ידועה

ם )בגרמנית(; ועד הספר הפך להצלחה בגרמניה, וצבי כבר כתב מאז עוד מספר ספרי
על בגרמניה לאחרונה, למרות מצבו הבריאותי שהתרופף, המשיך להתראיין ולהרצות 

]את  , זכה כאמור להכרה והוקרה רשמית מהממסד הגרמני.93השואה. עכשיו, בגיל 
 הרגע המרגש צילם ירון לנדסברג[

מכירה, בחנות הספרים 'רובינזון' ברח' עולם', נמצא עכשיו שוב למספרו של שטייניץ, שנקרא 'מקום אליו לא שבתי 
   www.robinson.co.ilבת"א, וניתן להזמנה גם דרך אתר האינטרנט של החנות  31נחלת בנימין 

ארוכים, וזוכרים לו את פלורהולנד, אנו מאחלים לצבי בריאות טובה וחיים רויאל בשם ציבור מגדלי הפרחים, ובשם צוות 
 תרומתו הייחודית להקמת ענף הפרחים ליצוא בישראל.

 מערכת הידיעון 

  

 
 

 מסתמן מחסור בוורדים ליום האם 

. וזאת דווקא אזורי גידול בקניה, הספקת הוורדים משם נמוכה מן הצפויכמה אוויר סגרירי ב-בעקבות מזג
 לקראת יום האם הולך וגדל.  לוורדים בעת שהביקוש

בנוסף לעננות והטמפרטורה הנמוכה, יחסית, הביאו הגשמים הרבים גם לנגיעות מוגברת בבוטריטיס ושאר 
מחלות, מה שמקטין עוד יותר את כמות הוורדים הראויים לשיווק. לפיכך נוצר לחץ בשעונים, גם ע"י לקוחות 

מגדלים, ומסתמנת עליית מחירים; ממנה נהנים כמובן המגדלים שלא מצליחים לרכוש וורדים ישירות מה
 באזורים בהן מזג האוויר פחות גשום, אשר מצליחים לייצא כמויות גדולות.

האם השנה. המגדלים מקווים, בינתיים, -מקום, רק בשבוע הבא נדע מה היו התוצאות של מכירות יום-מכל
 מחירים, אולי מעבר לשיעור המתחייב מהכמות בפועל... כי עצם המידע על מחסור בוורדים יגרום לעליית 

 BPN 03/05/2018המקור: 

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.robinson.co.il/default.aspx
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 הצרכן ההולנדי משלם כיום יותר על פרחים

עולה כי בשנתיים האחרונות ניכרת מגמת עלייה במחירים  CBSשנתי מתמשך של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהולנד -מסקר רב
זאת לאחר יציבות שאפיינה הקמעוניים של פרחים וצמחי נוי בהולנד. 

 .2015עד  2013את השנים 

+ יותר עבור 13%-בממוצע, שילמו הצרכנים בהולנד במרץ השנה כ
+ 6%-, וכ2015פרחים וצמחים מאשר המחירים אותם שילמו במרץ 

 . 2016בהשוואה למרץ יותר 

]המוסד אינו מספק הסברים באשר לגורמים לעלייה זו. הסטטיסטיקה 
ראה שעד סוף אפריל היה ממוצע המחירים פלורהולנד מרויאל של 

-זהה לזה של אשתקד, ואכן גבוה בשיעור כ –הכולל לו זכו המגדלים 
. עם זאת, המחיר המצטבר במכרזות השנה היה 2016+ מזה של 5%

; כך שהעלייה החדה במחיר הקמעוני, 2015נמוך מעט מזה של 
אותם  , אינה קשורה ישירות למחירים הסיטוניים,2015-בהשוואה ל

 מקבלים המגדלים )?([

 Vakblad vd Bloemisterij 04/05/2018המקור: 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית
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           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

 
 

 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 

 

מחירי ]כפי שדווח כאן בשבוע שעבר[  17בשבוע מס' 
סנט  23הפרחים בשעונים המשיכו לעלות. הממוצע עמד על 

+ יותר מזה של השבוע הקודם; זאת תוך 16%לגבעול, 
 .-8%ירידה בכמות בשיעור 

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ]ראו בטבלה כאן 
כמות , בעוד ה-6%משמאל[ היה הממוצע נמוך בשיעור 

 .-10%-הייתה נמוכה ב
היה המחיר נמוך בשיעור  2016בשנת  17בהשוואה לשבוע 

12%-. 
  

מחירי הפרחים בשעונים עלו, כצפוי,   18בשבוע מס' 

+ יותר 21%-סנט לגבעול; כ 28והממוצע עמד על כמעט 

 +.23%מהממוצע בשבוע הקודם. הכמות עלתה בשיעור 
  

, בעוד הכמות -1%היה הממוצע דומה; נמוך בשיעור  בטבלה כאן משמאל[]ראו ובהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

: מוצרים/פרחים שהמחיר והכמות שלהם היו דומים לאשתקד, הערה בתשובה לשאלותהכללית הייתה כמעט זהה. ]

 בטבלה זו[ בד"כ אינם נכללים –ונמכרו בכמות קטנה 

 ]ראו באיור למעלה מימין[ -4%-היה המחיר הממוצע נמוך בכ 2016בשנת  18בהשוואה לשבוע 
 

בעקבות המחירים הנמוכים מאשתקד במשך השבועות האחרונים, ולמרות העלייה במכירות הצמחים , מחזור המכירות 
פחות מאשתקד. היקף המכירות המצטבר נמוך בשיעור  -1.6%הכולל המצטבר מראשית השנה עדיין עומד עתה על 

 .2016מזה של  -0.4%
 RFH Markt & Informatieהמקור: 

. 
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 ' נפתחה להרשמה2019תחרות 'המגדל הבינלאומי לשנת 

, בתמיכת 'רויאל פלורהולנד', את התחרות לקבלת AIPHבפעם העשירית יקיים השנה ארגון מגדלי הפרחים הבינלאומי 
באסן,  IPM. הזוכים יוכרזו בזמן התערוכה הבינלאומית 2019, לשנת IGOTY'המגדל הבינלאומי של השנה'  תואר

 .2019בינואר  22-גרמניה, ב

 נושאים, בקטגוריות הבאות:-התחרות מחולקת לתת

 מוכנים לשימוש הצרכן –צמחים ועצים 'מוגמרים'  •

 נוי-שתילים וייחורים של פרחים וצמחי •

 לקישוט ביתי –קטיף, ענפי קישוט, ופקעות -פרחי •

 תעבור רעיונות מקוריים לעידוד נושא הקיימּו –ת הקיימּו פרס •

 10-עסקים קטנים )המעסיקים פחות מ –עסקים מעוררי השראה  •
 עובדים( המפגינים איכויות וחדשנות

רונן -אשתקד, כזכור, היה בין הזוכים גם מגדל ישראלי, משק סעידי
 . 5בידיעון מס' ; ראו ]בתמונה[ ניצן-משדה

 -ביולי, דרך אתר האינטרנט  13הרשמה לתחרות אפשרית עד יום 
Award.International Grower of the Year   

 Floribusiness 01/05/2018 המקור:

 יציב -יצוא פרוטיאות מדרא"פ 

+ משנה קודמת. מעריכים 3%-מיליון פרחי פרוטיאה; עלייה של כ 3.43אפריקה לרחבי העולם -ייצאה דרום 2017בשנת 
מיליון ראנד =  130-בערך כולל של כ – Fynbosהנקראים בשם הכולל 'פינבוס'  –כי המדינה מייצאת צמחים מקומיים 

 טונות. 4,200מיליון $ בשנה, במשקל  10.6

אפריקאים מראים כי הביקוש לפרחי הפרוטיאה שלהם -סקרים שעשו הדרום
נותר יציב, גם בקרב צעירים הצורכים פחות פרחים מבני הדור המבוגר. הם 

ת' ]משום ימּומייחסים את הביקוש הטוב לדימוי ה'טבעי' ו'הגידול בתנאי קי
בר, או גדלה בשיטות חקלאות -שאכן רוב התוצרת מדרא"פ נאספת משטחי

מחיר הנוח, ומבחר ההמדף הארוכים, -כן תורמים לביקוש חיי-מסורתית[. כמו
 הצבעים. הפרוטיאות למיניהן פופולריות באירופה במיוחד לשימוש בחתונות.

מיליון ד'  2-כ בר שמשתרעים על-בדרא"פ אוספים צמחי 'פינבוס' משטחי
מיליון ד'...[ שטחים אלה הוכרזו  5.5 –באזור הכיף ]לפי גרסה אחרת 

ד'  10,000-כשמורות טבע, והאסיף בהם כרוך ברישיון מיוחד. לצדם ישנם כ
רות', בשיטות חקלאיות. המוצרים כוללים, ּוצמחים אלה 'בׁש םבהם מגדלי

נדרון, לאוקוספרמום, כאמור, פרוטיאות מסוגים שונים, בנקסיה, וכן לאוקד
 ומיני 'ענפי קישוט' המשמשים למילוי באגדים מעורבים וסדירות.

]לא נמסרו נתונים על הצריכה והשוק המקומי של פרחים אלה, מלבד נתוני 
היצוא הנ"ל. למתעניינים: נתונים מפורטים, לפי זנים, של ייצור ויצוא ניתן 
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