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 המינויים פרסמה את רשימת המועמדים ל'מועצת החברים'וועדת 

וועדת המינויים לבחירת חברי 'מועצת החברים' החדשה סיימה את תהליך המיון והבחירה, ופרסמה בשבוע שעבר 
בדצמבר  6-מומלציה לכהונת חברי המועצה. מועמדים אלה יובאו לאישור האסיפה הכללית הבאה ב 42את רשימת 

 [38בידיעון מס' ה קראו ]על עבודת הוועד

החברים שהציגו את מועמדותם. כל אחד מהם רואיין  66לאחרונה נערכו ראיונות עם כל 
אנוש. סיכומי כל -יועץ מתחום משאבי-ע"י שניים מחברי הוועדה, בנוכחות מומחה

הראיונות נדונו אח"כ במליאת הוועדה, אשר בחרה את המועמדים המומלצים. האתגר 
זאת,  -היה, כמובן, איזון וייצוג לכל המגזרים של חברי האגודה. דובר הוועדה הסביר, עם

כי נותרו שני אזורים, בהולנד ובגרמניה, ללא ייצוג, משום שאיש מבין תושביהם לא הציג 
ים אינם מיוצגים מספיק משום שלא היו משם מספיק את מועמדותו. אזורים אחר

עציץ, לצעירים ולנשים, מחוסר מספר -מועמדים ראויים, וכן נוצר ייצוג חסר למגדלי צמחי
 מספיק של מועמדים ממגזרים אלה.

 הערבה, מגדל חמניות.-את ישראל מייצג ברשימת המועמדים המומלצים אבנר שיר, איש פרחי

הסבר . בקישור זהתמונותיהם והפרופיל של כל אחד מהם ]מה הוא מייצג[ אפשר למצוא את רשימת המומלצים, עם 

  .בדף זה א על המשך התהליך ועל שיקולי הוועדה אפשר למצואמל

 RFH Nieuws 01/11/2018המקור: 

 פלורהולנד מגלה את חזונו לעתיד הארגוןמנכ"ל רויאל 

הדגש על שיתוף הפעולה בין  ם את[, בו ש  44בידיעון מס' בהמשך לראיון העיתונאי עליו דיווחנו כאן בשבוע שעבר ]
להעניק  הוסיף Steven van Schilfgaarde  הגורמים השונים בענף, מנכ"ל רויאל פלורהולנד סטיפן ואן סכילפחארדה

 המצב שלו לגבי עתיד הארגון אשר בראשו הוא עומד.-ראיונות, ולהביא לידיעת הציבור את עמדותיו, ואת הערכות

, מסביר סטיפן כי הגידול בשוק העולמי לפרחים בשנים הבאות אינו Growולנד, פלורהרויאל בריאיון לעלון הפנימי של 
 - צפוי להתרחש ב'מגרש הביתי' של המכרזות במערב אירופה, אלא במדינות מזרח אירופה, ברוסיה, ועוד יותר מכך

סין צפוי להגיע מקוון ב-במדינות אסיה, וסין בראשן. להמחשה הוא מביא נתון מדהים: היקף מכירות הפרחים במסחר
יותר מהיקף היצוא השנתי של פרחים , €מיליארד  7.5לכדי  2019-ב

 , בצדק,מהולנד...  הוא מסביר גם שמגדלי הפרחים במזרח אפריקה רוצים
לכך, על -להפנות תוצרת לסין, ולא הגיוני עבורם להגיע לשם דרך הולנד. אי

והדרך  ;האלכפלורהולנד להיערך ולהציע שרותי שיווק גם ליצרנים רויאל 
יכול כל מגדל  Floridayלעשות זאת היא ע"י פיתוח הזירה הדיגיטלית. דרך 

ברחבי העולם להציע את תוצרתו לקונים מכל העולם; וזוהי החשיבות 
האמתית של ההיערכות ל'עידן הדיגיטלי' ]גישה זו שונה מההנחה שרווחה 

פיזור אזוריים בשווקים -פלורהולנד להקים מרכזיאל רויבעבר, כי על 
פלורהולנד מחזיקה נציגות רויאל זאת, סטיפן מספר כי -המרוחקים[. עם

קבועה בסין, הפועלת בשותפות עם גורמים מקומיים לחבר בין מגדלי ולקוחות 
כספים ]ופעילות זו אינה -המכרזות לבין גורמים מסחריים בסין, ולהבטיח לסוחרים ההולנדים שרותי לוגיסטיקה וגביית

שיו( של סטיפן עצמו על הימנעות מוחלטת ממעורבות בפעילות מסחרית בכל מה ממש תואמת את הצהרותיו )ומע
 שקורה "לאחר רגע המכירה במכרזה"[

נשאל ואן סכילפחארדה כיצד הוא רואה את עתיד הארגון שלו.  Financieele Dagbladבריאיון לעיתון הכלכלי החשוב 
גיטליים והרחבת המסחר המקוון, כתנאי להשתלבות הוא חזר גם כאן על התפקיד המרכזי שיהיה לפיתוח הכלים הדי

תתחיל לפעול 'המכרזה הארצית', שתהיה מלווה בהספקה מהירה יותר  2020-בשוקי העתיד בעולם. הוא צופה כי ב
מקוון מתוך מלאי שלהם שיוחזק במכרזות. השינויים הללו מחייבים -של התוצרת. מגדלים יוכלו למכור ישירות במסחר

בשלושת המכרזות  €מיליון  100-פלורהולנד בשנה הבאה כרויאל גיסטית משופרת, ולכן תשקיע גם היערכות לו
+ מ"ר(. רוב המימון להשקעה יבוא 100,000וחלוקה )-+ מ"ר( ושטחי האחסון8,100הגדולות, להגדלת שטחי הקירור )

 שנסגרה. התכנית כולה תובא לאישור 'מועצת החברים' החדשה. מתמורות המכירה של המבנים של מכרזת בלאסוויק

 + Vakblad vd Bloemisterij/BPN 29/10/2018  RFH Nieuws  23/10/2018 :ותהמקור

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1838.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1838.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1838.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/advisory-councils/members-council/register-for-members-council/view-the-candidates
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2018/week-44/nomination-committee-selects-42-members-for-appointment-in-the-members-council
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1844.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1844.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1844.html#green1
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 זכתה בפרסים; הכירו אותה ביריד! Floridayמערכת 

, ראש המערכת הדיגיטלית ברויאל פלורהולנד Gerhard van der Bijlגרהרד ואן דר בייל 
ב בהולנד כ'מנהל המחשוב של שנת חשּועת מקצועי של ענף המ  -]בתמונה[, הוכתר ע"י כתב

 Floridayבחברה. ומערכת  ות'; זאת כהערכה להישגיו בהטמעת מערכות דיגיטליות חדש2018
זכתה בפרס השני למערכות תקשורת נתונים של השנה )במקום הראשון זכה נמל התעופה 

 סכיפהול(.

פלורהולנד ביריד המסחרי ויאל רלקהל הרחב בביתן  Floridayג את מערכת ואן דר בייל יצי
הוא ירצה באנגלית. במשך כל ימי התערוכה  ,08:00בשעה  ,9/11, באלסמיר השבוע. ביום שישי

בגרסתה העדכנית, ויענו לשאלות  Floridayיציגו מומחי המערכת את כל החידושים במערכת 
 .  www.floriday.io כת זו באתרהמגדלים. אפשר לקרוא ]באנגלית[ על מער

כל המידע אודות היריד באלסמיר זמין בשפה האנגלית בדף כן, -כמו
royalfloraholland.com/tradefairaalsmeer  

 RFH Nieuws 30/10/ + 01/11/2018המקור: 
 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 לירידת מחירים בשוק גרמועודפי וורדים מקניה 

האוויר בקניה, לאחר -מגדלי הוורדים בקניה חוו לאחרונה עלייה יחסית ביבולי הוורדים; זאת בעקבות התחממות מזג
+ מעל הכמות הרגילה לתקופה. 50%-תוספת היבול התבטאה בכמה מקרים ב מהרגיל בחודשי הקיץ.תקופה קרירה 

נובמבר בשוק באירופה המצב לא השתפר, משום -גם לקראת חגי ראשית עודף ההספקה גרם למחירים נמוכים בשוק.

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.floriday.io/en
https://events.royalfloraholland.com/tradefairaalsmeer/en/
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על רמת המחירים  גם עהשהביקוש השנה היה מאכזב, מסביר כרוז ממכרזת ריינסבורג. כמובן שלמחירי הוורדים השפ
 סוף דצמבר.-בינתיים כבר ניכרת ירידה בהספקה מקניה, והיא צפויה לעלות שוב לקראת אמצעהכוללת בשוק. 

 Floridata 02/11/2018המקור: 

           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. כלוליםאכן גן, אך הם 
 

מחירי הפרחים בשעונים עלו. הממוצע   43בשבוע מס' 
+ יותר מזה של 16%סנט לגבעול;  כמעט  29.4עמד על 

השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה דומה 
 . 42+( לזו של שבוע 0.1%)

 

-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב

      -7%-+, והכמות נמוכה ב4%

 

 43מזה שהיה בשבוע  -9%-המחיר היה נמוך בשיעור כ
 .2016בשנת 

 

מחירי הפרחים בשעונים ירדו, הממוצע  44בשבוע מס' 
פחות מזה של השבוע  -12.5%סנט לגבעול;  26עמד על 

        -15%-יתה נמוכה בהקודם. וזאת כשהכמות הכללית הי
 . 43מזו של שבוע 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

+, בעוד הכמות הייתה 8%-היה הממוצע גבוה ב משמאל[

 .-8%-נמוכה ב
 

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2016בשנת  44+ מזה שהיה בשבוע 4%-המחיר היה גבוה ב
 

 .2016 -( ל-0.5%פחות מאשתקד, והוא דומה ) -1.3%השנה עומד עתה על מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית 
 RFH Markt & Informatieמקור: ה
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 רגל בקניה השתלטו על השטחים-עובדי חווה פושטת

סים מזה כההודית, אשר נמצא תחת כונס נ Karuturiעובדי משק הוורדים הגדול בעולם, של חב' קארוטורי  2,500-כ
כמה שנים, הודיעו שהם נוטלים לידיהם את החממות הנטושות, ויחלקו ביניהם את השטח לחלקות קטנות, בכדי לגדל 
לעצמם מזון למחייתם. העובדים לא קבלו את שכרם במלואו, והם טוענים כי נזנחו ע"י החברה, כשעוד הייתה פעילה, 

ים אשר ניסה ללא הצלחה להפעיל את המשק, ולאחרונה הסתלק מהשטח. נראה שזו הפעם הנכס-וגם ע"י כונס
 הראשונה בהיסטוריה של קניה, שפועלים נוטלים לידיהם את נכסי המעביד שקרס. 

מהחברה  2013-נרכש ב Sher-Karuturiקרוטורי -משק הוורדים שר 
שהקימה אותו, ע"י איש העסקים  Barnhornהמשפחתית ההולנדית 

זמנית גם שטחים גדולים באתיופיה. הוא -ההודי רם קארוטורי, שרכש בו
הפך, תוך 'רעש וצלצולים', למשק הפרחים הגדול בעולם, עד שהחברה 
הפכה חדלת פירעון, ובית המשפט בקניה החרים את נכסי החברה 

סביב  רועיםלטובת הבנק הנושה ]ראו דיווח אחרון על השתלשלות האי
 [   13בידיעון מס'  הפרשה

הדיונים המשפטיים נמשכים עד היום. המשק כבר הועמד למכירה 
פומבית, אך החברה ההודית הצליחה כנראה להוציא צו עיכוב, והתהליך 

; ומי או נגנב כי חלק מהציוד במשק נמכרהוקפא. העובדים טוענים 
שנותרו ללא פתרון הם כמובן אלפי העובדים, אשר חלקם כבר מתו 

 ברעב, לדברי נציגם.

 קשה לדעת מה בדיוק קורה סביב משק קארוטורי כיום[ –]נציין כי למרות הפרסומים התכופים ברשת 

 The Star, Kenya 01/11/2018 המקור:

 חים מאתיופיהנסיגה של ממש ביצוא הפר

, הסתכם 2018ביולי  7-נתוני היצוא שפרסמה ממשלת אתיופיה מראים כי בשנת הכספים האתיופית, שהסתיימה ב
מההיקף אותו הציבה הממשלה  68%לעומת אשתקד, ורק  -17%-מיליון $; ירידה של כ 229-היצוא של פרחים לסך כ
היקף יצוא הפרחים גדל  2016-17בעונת היצוא כיעד לשנה זו. נזכיר כי 

 275, והסתכם לכדי לעומת השנה הקודמת 20%מאתיופיה בשיעור 
זאת לאחר עלייה מרשימה מדי שנה: לפני עשר שנים עמד  מיליון $.

 מיליון $.  131היקף היצוא על 

המקורות הרשמיים באתיופיה מונים את הגורמים שהביאו לתוצאה 
ם, אשר הביאו לשביתות שבטיי-שקט פוליטי ומאבקים בין-המאכזבת: אי

 והשבתות, אך גם שיטפונות שגרמו נזקים לגידול באזורי הגידול.

לאחרונה אמנם נשמעים קולות אופטימיים לגבי היציבות הפוליטית 
[ אך 36בידיעון מס' במדינה, ובאשר להשקעות זרות חדשות בענף ]ראו 

קשה לדעת עד כמה המידע אמין, משום שהן הממשלה והן החברות 
הזרות המושקעות באתיופיה מעוניינות ליצור אווירה של שקט תעשייתי, 

 וסביר שידווחו בהתאם. 

 newbusinessethiopia.comloralDaily / F   02/11/2018 המקור:

 'מסחר הוגן' לא תמיד מביא ברכה לעובדי המשקים

ירקות ופרחים בתנאים ידידותיים  , ושאר התוויות המעידות על ייצור שלFairtradeתוויות 'מסחר הוגן' 
הייצור, נעשו פופולריות בקרב הצרכנים במערב, וכנראה שמביאות להעדפה של הצרכנים, -לסביבה ולעובדי

פלורהולנד, מעודדים את רויאל ולעתים גם למחיר קמעונאי גבוה מהרגיל. ארגוני מגדלים וגופי שיווק, כולל 
כן, רשתות שיווק גדולות מעמידות כתנאי -על-אלה. יתרמגדלי הפרחים להצטרף ולקבל הסמכה של תוויות כ

 [ 29בידיעון מס' ודומיו ]ראו סקירה  MPSהכשרות' מטעם ארגון -להספקת תוצרת אליהם את 'תעודת

מצא כי לא תמיד העובדים  SOMOלמחקרים בינלאומיים אלא שמחקר מקיף שנעשה לאחרונה ע"י המכון 
במשקי הגידול, אשר התוויות קיימות לכאורה בכדי לדאוג לרווחתם, אכן נהנים מפירות ההצלחה של 
התוויות הללו... המחקר אינו מציין אילו מהמשקים, וכמה מהם, אינם דואגים להעביר לעובדיהם את 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange3
https://newbusinessethiopia.com/ethiopia-secures-229-from-flower-export-achieving-68-target/
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#orange1
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שאים ]והוא גם אינו מבדיל בין ענפי הירקות והפרחים[ אך הוא זורע ספק ה'בונוס' המתקבל מהתווית אותה הם נו
 באשר לאמינות התוויות ההצהרתיות הללו.

דווקא התוצאה הסופית שהיא -העובדה הקובעת היא יחסן של רשתות השיווק לתווית, ולאו –]נציין כי עבור המגדל 
 תוצאה המקווה...[ זאת, מצער לדעת שהמאמץ אינו מביא בהכרח ל-מביאה; אך בכל

 Vakblad v d Bloemisterij 22/10/2018המקור: 

 

 
 

 זכייה בפרס מגדילה את הביקוש לזן הזוכה 

זן שזכה בפרס כלשהו זוכה כמובן לתשומת לב רחבה; המטפח והמגדל זוכים להכרה 
הזכייה מגדילה את הביקוש לזן  – ציבור טובים. אולם מעבר לכך-בהישגיהם וליחסי

 הגדלת ההכנסות למי שמגדל ומשווק אותו. –הזוכה, ומכאן 

]בתמונה[  Echinacea Cara Mia Yellowאכיניצאה/קיפודנית מזן קארה מיה צהוב 
זכה במספר פרסים בתצוגות מאורגון, ארה"ב,  Terra Novaממשתלת טרה נובה 

בפרחיו היפים בצבע צהוב בהיר, גבעול ארוך, שונות. זהו צמח רב שנתי, שהצטיין 
 קטיף במשך כחמישה חודשים.-עלווה ירוקה יפה, ותפוקה שופעת של פרחי

באוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב, ומאז צוין  2018הזן נחשף לראשונה באפריל 
, בתצוגה 2018לשבח בכמה הזדמנויות; בראשן פרס 'בחירת הקמעונאים' לשנת 

 Rebecca Orrבארה"ב. "מאז הזכייה", מסבירה רבקה אור המסחרית המובילה 
 נובה, "אנו עדים לעלייה מתמדת בהזמנות; והמגמה נמשכת".-מחב' טרה

 / www.terranovanurseries.com FloralDaily  25/10/2018המקור: 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

http://www.terranovanurseries.com/

