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 שואף לאחדות בין כל זרועות ענף הפרחים בהולנדהמנכ"ל 

בריאיון ארוך ומפורט שהתפרסם לאחרונה במגזין הענפי, פורש מנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיפן ואן סכילפחארדה  
Steven van Schilfgaarde  שוב את ה'אני מאמין שלו', ומסכם את הישגי הארגון בשמונת חודשי כהונתו. אין בריאיון

[. הוא  25מס'  -וגם   35מס' נות חדשות, מעבר לאלה שפרסמנו כאן בכתבות קודמות ]ראו בידיעונים הרבה תוב
  FloraHolland 2020 המתוקנת שחלה התקדמות בשלושת הנושאים להם נתן עדיפות בתכנית האסטרטגיתמסביר 
 שהציג:

מתגבשת והולכת במהירות; בששת החודשים האחרונים גדל מספר העסקאות שבוצעו   Floridayמערכת  .1
+. הוא מאמין שעד סוף השנה יהיו כל המגדלים 25%-+, ומחזור המכירות צמח ב35% רבמערכת זו בשיעו

שימוש שוטף. כעת אנו ערוכים  בה מקושרים למערכת זו, והוא שואף לכך שלפחות מחצית מחברי הארגון יעשו
 מסחר אחרות.-ליצור קשר ישיר עם זירות

 ממסירות התוצרת לקונים מתבצעות בזמן. 95%-השירותים הלוגיסטיים הולכים ומשתפרים. כיום כבר יותר מ .2

תהליך האחדת המערכות הדיגיטליות בין המכרזות השונות מתקדם יפה. זה יאפשר הכנסת שיפורים בעבודת  .3
 השעונים, ובראשם 'שעון ארצי'. 

הוא מסביר שחיזוק מעמד השעון יבוא "מהתאמת הביקוש להיצע בשעונים", ולא ע"י פיקוח על 
ומר שבכך הם משקיעים מאמץ, אך אינו מפרט או מפרש כיצד לדעתו יושג ההספקה. הוא א

 היעד הזה ]אולי משום שהמראיין לא ידע לשאול את השאלה הנכונה...[

אך המאמץ ההסברתי הראשי בריאיון זה נעשה, הן ע"י המראיין והן ע"י המרואיין, במתן 
תמשיך לממן בעצמה  פלורהולנד לארויאל פרשנות להכרזתו של המנכ"ל בשבוע שעבר לפיו 

]ראו בידיעון BBH את פעילות קידום המכירות המתבצע ע"י 'המוסד לקידום מכירות פרחים' 
הוא מרחיב את היריעה, ומסביר את החשיבות העליונה שהוא רואה בהמשך [. עכשיו  35מס' 

שרות. בזה, -מגדלים, סוחרים, וספקי –הפעילות המאוחדת של כל השחקנים בסקטור הפרחים 
ייחלש מעמדה של הולנד כמובילה  –הפעולה ייפגם -ואם שיתוף ;לדעתו, כוחו של הענף ההולנדי

הסיר חששות מלב הסוחרים, ולהסביר שהוא שואף עולמית בענף. ניכר בדבריו מאמץ ל
ולהשאיר בידי  –הספקת שרותי מכירה ושינוע  –להתמקד בתפקידה הבסיסי של המכרזה 

 הסוחרים את כל מה שקשור למכירות, שיווק, וקידום מכירות.

, Bluerootsהאלקטרוני החדשה -פלורהולנד לזירת המסחררויאל כך שקיים מתח גדול בין -הריאיון מלא רמזים על
]על  Floridayבבעלות מספר חברות מסחר גדולות, כל עוד לא הגיעו להסכמות על שיתוף וסנכרון עם המערכת של 

טרם הושגו הבנות, וכי הנושא הוא, ככל [. ניתן להבין 'מבין השורות' כי 9בידיעון מס' ריבוי הזירות הדיגיטליות ראו 
הנראה, 'שיחת היום' בחוגי הענף. סטיפן עושה מאמץ הסברתי ניכר להבהיר שהוא דוגל בכך שכל מגזר ממרכיבי 

 הענף יעסוק בתחום התמחותו, וכי יגיעו במהרה להבנות באשר למימון שוויוני של הוצאות קידום המכירות.

ה מנוס מאכיפת תקנות איכות אשר יבטיחו מכירת רק תוצרת נקייה משאריות חומרי המנכ"ל גם שב ומדגיש כי לא יהי
 איכות מתאימה.-הדברה; וזאת כנראה ע"י חובת הספקה תחת תווית

  Vakblad vd Bloemisterij 24/08/2018 המקור:

 נפרדים מדירק יאנסן

שאינה  ,מהמכרזה ויוצא לדרך חדשהנפרד  Dirk Jansenיאנסן שנות שירות ברויאל פלורהולנד, דירק  37אחרי 
מרגע זה ואילך הם תורמים את וקשורה כלל וכלל לענף הפרחים. הוא ואשתו קיבלו החלטה על שינוי מהותי בחייהם, 

 מרצם וזמנם בעשיית טוב לאחרים.

בו הוענקה לו סיכת היהלום של רויאל פלורהולנד, עיטור הכבוד השמור רק  ,ס מרגשקנפרדנו מדירק בט שעבר שבועב
 במשך השנים. לארגון על פועלו ותרומתו  ,מעט-למתי

מנת -, אחרי שנקרא מאלסמיר לנאלדוויק, עלFHS' לטיפול בפרח השירות אתבשש השנים האחרונות דירק ניהל 
קה בתקופה הכי קשה שלה, ועמל יום ולילה להפוך כל אבן הוא קיבל את המחל להרים, ולהצעיד את המחלקה קדימה.

שרות לטיפול ה'לסתת, לישר, לבנות להרים וללטש את היהלום שנקרא מחלקת היבוא, שלימים שינתה את שמה ל
 הצוות שלו, הוא גרף באמונתו זו.  ,וגם אותנו ;לפנינה המחלקהמתוך אמונה שניתן להפוך את  בפרח',

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1835.html#green1
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https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1825.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1835.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1835.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1835.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1809.html#green2
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https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1809.html#green2
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אך  ,ודרש מאתנו לחשוב במספרים, לבנות חשיבה והתנהלות עסקית אותנו דירק לימד
יחד עם זאת לא וויתר והטיף לנו שחשוב לא פחות להקשיב להגינות הפנימית שבנו, 

 לרגשות שלנו, ולבטן הרכה שלנו ושל הלקוחות שלנו כאחד.

הערכים אותם הביא עמו, שהם חלק בלתי נפרד מהאני המאמין שלו, ערכים של כבוד 
אדם, שקיפות, אמיתות, עזרה הדדית, שיתופי פעולה, גמישות מחשבתית, פתיחות ועוד, ה

גם חלחלו מעבר לכותלי המחלקה ו ,נגעו לליבו של כל אחד מאתנו, בנו אותנו כצוות
 למשפחות שלנו, לחברים שלנו ולסובבים אותנו. 

כל  .לישראלזיקתו ואהבתו  משם נבעה ;מאמין נוצרילהזכיר את היותו  אאי אפשר של
 ושארנסיעה שלו לארץ הייתה עבורו חגיגה אמתית, והקשר שלו עם המגדלים, היצואנים 

חלק בלתי נפרד מהארץ  מכך שהםביחס מיוחד מאוד, שהושפע  המלוו ההעוסקים בענף הי
 ,ישראל", ואת אלוהים הוא כינה "אלוהי ישראל"-אותנו  כישראלים, הוא כינה "בני הקדושה.

נמצא עם " בנוכי עכשיו  –עם אובדן בנו הוא התבטא לא אחת  ,וגם בשעתו הקשה ביותר
 . "אלוהי ישראל

מאחלים  אני בטוחה שרבים יסכימו איתי אם אומר: דירק, היה מדהים לעבוד אתך ולצדך.
 בריאות וסיפוק בדרכך החדשה. לך

 וינר בשם הצוות: אפרת

 loridayFמחפשים מתנדבים להשתתף בפיתוח מערכת 

, במטרה לעשות אותה Floridayהצוות המקצועי עובד קשה בימים אלה על שיפור ושכלול מערכת 
יעילה, נגישה, ונוחה למשתמש. בעת פיתוח הפונקציות השונות יש לצוות צורך בקבוצת מגדלים 

ומכל מתנדבים, מכל הגדלים -חוזר לניסיונות השונים. מחפשים לשם כך מגדלים-אשר יספקו היזון
 הגידולים, אשר יסייעו באופן מעשי לבחינת הפעילות.

הנושא הנבדק כעת הוא 'מילוי אוטומטי של נתוני הפריט'; כלומר: פונקציה שתראה באופן אוטומטי 
 את העובדה שהפריט אזל מן ההיצע של המגדל.

 .Bas La Graauwאל מתכנן המערכת, באס לה חראו  לשלוח הודעה מקישורית זומי שמוכן להתנדב ולסייע מתבקש 

 RFH News  30/08/2017המקור:

 

 

 

 

 1826הקיץ החם בהולנד מאז 

לפי השרות המטאורולוגי ההולנדי, לא נרשם רצף כזה של טמפרטורות גבוהות מאז 
. עם זאת, בעיניים ישראליות, לא מדובר בערכים מוחלטים גבוהים 1826שנת 

שנתי עומד -בעוד הממוצע הרב; C 19°במיוחד... הטמפרטורה הממוצעת הייתה 
 .18.6°הממוצע ; אז היה 2003-. הקיץ החם ביותר הקודם היה ב17°על 

, )השיא 38.2°שיא החום השנתי בשלושת חודשי הקיץ שנמדד השנה בהולנד היה 
 .20°( וטמפרטורת הלילה הגבוהה ביותר הייתה 38.6°של כל הזמנים היה 

 מ"מ גשם, לעומת ממוצע 105ירדו רק בקיץ . 1906הקיץ הזה היה היבש ביותר מאז 
 מ"מ. 225של  שנתי-רב

באוגוסט נפגעו שישה משקי פרחים באופן חמור  25-26של  השבוע-זאת, בסוף-עם
 . ק"מ במרכז המדינה 6רוח, אשר זרעה הרס לאורך רצועה של -מסופת

 Vakblad vd Bloemisterij 27+31/08/2018: המקור

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

mailto:bas@floriday.io?subject=Aanmelding%20online%20testpanel%20artikelen%20samenstellen
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 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

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

 

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לעלות.   34בשבוע מס' 
+ יותר מזה 9%סנט לגבעול;  30הממוצע עמד על כמעט 

של השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה 
 . 33שבוע + מזו של 5%בכמעט 

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה 
. את הממוצע -6%-+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב6%-ב

משכו למעלה בעיקר החרציות; בעוד הוורדים דווקא ירדו 
 במחיר. 

 

בשנת  34+ מזה שהיה בשבוע 15.5%-המחיר היה גבוה ב
2016. 

 

מחירי הפרחים בשעונים נותרו יציבים.   35בשבוע מס' 
+ יותר מזה של 1.4%סנט לגבעול;  30.2הממוצע עמד על 

 -השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב
 . 34מזו של שבוע  -3%

 

+ )!( בעוד הכמות הייתה 23%-היה הממוצע גבוה ב ]ראו בטבלה כאן משמאל[ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

 . -13%-כה בנמו

 

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2016בשנת  35+ מזה שהיה בשבוע 27%-המחיר היה גבוה ב
 

 .2016-( ל-0.2%פחות מאשתקד, והוא דומה ) -1.4%מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה עומד על 
 

 RFH Markt & Informatieמקור: ה
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 היה גרוע לענף הבוסתנאות בהולנד 2018הרבעון השני של 

עולה כי הכנסות ענפי הפרחים והירקות בהולנד נפגעו קשה ממזג האוויר  Rabobankסקירת כלכלני הבנק ההולנדי מ
החם והיבש ששרר במדינה בקיץ הנוכחי ]ראו גם ידיעה במדור מזג האוויר בידיעון זה[. המאפיין היה קיום פערים 

 גדולים מאוד בהכנסות בין הענפים השונים והגידולים השונים.

ם היו מחירים טובים לחרציות בין גידולי הפרחים ההולנדים העיקריי
 ולליזיאנטוס, בעוד הגרברה וסחלבי פלנופסיס בלטו במחירים נמוכים במיוחד.

השפעת מזג האוויר גדולה במיוחד בגידולים בשטח פתוח, כמובן; בעוד 
-החממות סבלו פחות. הנזקים התבטאו הן בפגיעה באיכות, והן ביצירת שיאי

ירים כלפי מטה. לגידולי שטח פתוח הספקה שגרמו לעודפים ולחצו את המח
נגרמו גם הוצאות גבוהות מהרגיל, בעיקר עלויות שאיבת מים להשקיה. כאן 

 היו הפרשים גדולים בין אזורים שונים.

 ]הבנק אינו מתייחס, משום מה, להשפעת מזג האוויר על הביקוש, אלא לגורמי הייצור בלבד[

 Vakblad v d Bloemisterij 27/08/2018 המקור:

 'פורום הפרחים הבינלאומי' יתכנס בהולנד בנובמבר

 סוחריבנובמבר, יכנס ארגון  6בהולנד, ביום ג'  IFTFערב פתיחת התערוכה הבינלאומית לענף הפרחים 
את  Vijfhuizenבמתחם התערוכה בעיירה פייפהאויזן  Union Fleurs הפרחים הבינלאומי יוניון פליירס

 .Floriculture Forum 2018'הפורום לענף הפרחים' 

הפורום יעסוק בהשפעה המסחרית של התגברות מדיניות ההגנה על יבוא )צעדי דונלד טראמפ, והשלכות 
פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי(, בשינויים הלוגיסטיים שעלולים לנבוע מהם, וכן בהשלכות מגמת 

 מובילות בעולם.המיזוגים של חברות טיפוח 

היום, ובטיפול במשתתפי הכינוס. -בימים אלה עוסקים בארגון בהתקשרות עם מרצים מובילים, בתכנון סדר
 www.floriforum.comפרטים והרשמה בדף האינטרנט המיוחד של הפורום 

  FloralDaily 27/08/2016 המקור:

 רות בקרב משקיעים בענף הפרחים באתיופיהבהי-שקט ואי-אי

חודש בשנבחר , Abiy Ahmedחוץ לפחות, כמבטיח ביותר. הנשיא אבי אחמד -המצב הפוליטי באתיופיה נראה, כלפי
האויבת -האחות-מרץ השנה, כבר הביא לשינויים קיצוניים במדיניות החוץ של המדינה, ואפילו להסכם שלום עם השכנה

אווירה מזמינה לגורמים בינלאומיים להגביר פעילות כלכלית. אלא שבמישור הפנימי מתגלים  –אריתריאה. לכאורה 
 תבונן מבחוץ.מוקדי מתח טורדניים, אשר לא תמיד מובנים נכונה ע"י מי שמ

 3.7מצד אחד מפרסמת ממשלת אתיופיה כי משקיעים זרים הבטיחו הזרמת 
מיליארד $ במשך שנת הכספים הנוכחית. דובר הרשות להשקעות מודה שזה 

אבל מדגיש שזהו  –מיליארד  4.6 –פחות מהיעד השאפתני שהציבו לעצמם 
 ודו, ומתורכיה.הישג לא מבוטל בהתחשב בקשיים. רוב ההשקעות יגיעו מסין, מה

ל האווירה השוררת בקרב עמצב -ואילו שגרירות הולנד פרסמה לאחרונה סקירת
הגופים ההולנדים אשר מושקעים באתיופיה, וכאלה שמתכננים השקעות 
חדשות. מנהלי חוות מרואיינים, ומספרים על קשיים ושביתות תכופות. מסתבר 

ר כוללת, וכאשר ההעלאה שווא על הכפלת שכ-שגורמים פוליטיים הפיצו שמועות
הייתה אכזבה ואורגנו הפגנות מחאה. רבים מתושבי  –בלבד  20%-הסתכמה ב

את המשקיעים  תםקמו משקי פרחים הולנדים מזהים בתודע םהאזורים בה
הזרים עם השלטון הקודם, ועם עוולות שנעשו כלפי חקלאים שגורשו מאדמותיהם ]אשר היו בבעלות הממשלה[. כל אלה 

 בקשיים כלל.  כה-עד יציבות; אם כי ישנן גם מספר חוות גדולות שלא נתקלו-שקט ולאי-רמים לאיועוד גו

הן השגרירות והן בעלי המשקים אינם מזהירים מפני השקעות, אך מביעים דאגה, ומפצירים בממשלה להחזיר לעצמה 
 ב מעורפל'. שליטה בנעשה באזורי הפיתוח. הרושם מקריאת הדיווחים השונים הוא אפוא של 'מצ

 NRC 15/08/2018  + BPN 17/08/2018 FloralDaily +:ותהמקור
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