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 מפגשים עם נציגי 'מועצת החברים' וצוות ההנהלה

[ מפגשים עם נציגי ההנהלה ו'מועצת החברים', במסגרת הסבב הנוכחי, יתקיימו 18בידיעון מס' כפי שפרסמנו כאן ]ראו 
 בישראל במהלך חודש יוני. להלן הפרטים:גם 

 .16:00בשעה  הדיוניםתחילת ; התכנסות ורישום עם קפה ועוגה 15:30 ;בגבעת חן 19/06/2019ביום רביעי  •
; התכנסות ורישום עם קפה ועוגה 10:00; בתלמי יוסף 20/06/2019ביום חמישי  •

 .10:30בשעה  הדיוניםתחילת 
 היום: -הנושאים שעל סדר

תשובות , ופלורהולנדרויאל עדכון מהנעשה ב , 'Floriday פלורידיי , קיימּות
 .לשאלות

 ,ולקבל תשובות בזמן המפגש לדיון שאיםונ להציע שרוצים להעלות שאלות או חברים
 ירון כוכבי. אבנר שיר או אל אל  עוד השבוע מראש מתבקשים להעביר את השאלות

 רשימת הנציגים שיגיעו מהולנד תפורסם בשבוע הבא.

  נמסר ע"י ירון כוכבי 

 בנין משרדים חדש במכרזת אלסמירהחלה הקמת 

הציגו  Monique van der Valkמנכ"ל רויאל פלורהולנד סטיפן ואן סכילפחארדה, ומנהלת הנכסים מוניק ואן דר פאלק 
-את התכנית החדשה להרחבת מבני המשרדים באלסמיר. המבנה החדש, בצורת חצי םבשבוע שעבר בפני עיתונאי

 הכוונה]אכן, בהולנד זה כנראה אפשרי... אך נזכיר כי  2020ולהיות מוכן במאי מעגל, מתוכנן לקום בשנה הקרובה, 
 [ 2018-43בידיעון מס' ; ראו 2019-, לפני תחילת התכנון, הייתה בכלל לסיים את הבנייה כבר בתהמקורי

הבניין לא יחליף ולא יסתיר את בניין המשרדים הראשי, 
אשר הפך ל'סמל' של מכרזת אלסמיר, אשר בו יושבת כיום 

, יעבור 1972-הנהלת הארגון. המבנה הזה, שהוקם ב
בעתיד 'פיתוח מחדש' ]נזכיר כי התכנית שהוצגה אשתקד, 

, עוררה בזמנו זעם רב סלפיה היה הבניין הישן צפוי להיהר
לבסוף ירדה וקי הענף, בגלל ערכו ההיסטורי. מצד וותי

התכנית מן הפרק גם בגלל שהריסתו הייתה מחייבת פגיעה 
 מוחלטת בתשתיות התקשורת והחשמל של הקמפוס כולו[ 

אנשים, וכן חדרי ישיבות ומסעדה.  230-מ"ר, אשר יהיו בו מקומות עבודה ל 5,000מדובר במבנה בשטח של עכשיו 
בניה ירוקה' ברמה הגבוהה ביותר, ויתפקד תוך חיסכון באנרגיה ובמים. הבניין יקום מימין לכיכר הוא יוקם לפי כללי '

 הכניסה לשטח המכרזה, ויחליף חלק ממבנה המשרדים המשני הקיים.

 Vakblad vd Bloemisterij 22/05/2019המקור: 

 פלורהולנד אפשרית עוד השבוערויאל ההרשמה כמציג ביריד המסחרי של 

ביוני, עדיין אפשר להירשם כמציג ביריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר, אשר יתקיים, כמו  2-השבוע, לפני ה
 בחודש. 8-, ו7, 6בכל שנה, בתחילת נובמבר, בימים ד' עד ו', 

היריד הזה הפך כבר מזמן לאירוע הבינלאומי המרכזי של ענף הפרחים; 
ם. אשתקד שליש מהמבקרים באו הוא מושך אליו אנשי מקצוע מכל העול

מארצות חוץ. יעילותו עבור מבקרים אלה גדולה במיוחד, מאחר שאירועים 
גם התערוכה הפרטית -עיון שונים נקבעים במכוון בעיתוי של היריד, כמו-וימי

 זמנית.-בעיירה סמוכה המתקיימת בו

 .פלורהולנדרויאל בדף המיוחד באתר כל הפרטים על היריד נמצאים 

   .דף זהתצוגה, יש לגלוש אל -נת כמציג, ולשכירת שטחלהרשמה מקוו

  RFH News 21/05/2019המקור: 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1843.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1843.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1843.html#green2
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 ללקוחות שיא' עבר תוך עמידה ביעדי זמן מסירת הפרחים-עוד 'יום

ם בצרפת, היה 'יום השיא' השלישי בעונה, אשר בו הוחל הא  -במאי, שפתח את שבוע ההספקה ליום 20יום שני, 
במכירות בשעונים, בשלושת המכרזות הגדולות, בשעה אחת מוקדם מהרגיל. המערכת הלוגיסטית התחייבה בפני 

לו הקונים בכל המכרזות את כל תוצרתם בין ּבק   –. בפועל 13:00הלקוחות להעביר לידיהם את כל התוצרת עד השעה 
 מוקדם מהמועד שהובטח להם.  שעה לשעתיים

ביוני, היום שלאחר 'חג השבועות הנוצרי', שבו המכרזות סגורות למשך  11שיא הבא, יום שלישי -עכשיו נערכים ליום
 סוף שבוע ארוך שכולל את יום שני.

 RFH Nieuws 23/05/2019המקור: 

 הקרוביםתזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה סגורות למכירות בשבועות 

 שבוע מס' (2019תאריך ) יום החג 

 22 במאי 30 חמישי יום העלייה לשמיים

 24 ביוני 10 שני חג השבועות הנוצרי
 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 
  

   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 
 

מחירי הפרחים בשעונים עלו עוד לעומת  20בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  36.8השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 19+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 3.5%
מזו של  -10%כשהכמות הכללית הייתה פחותה בשיעור 

 השבוע שעבר. 

ובהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 

מזו  -15%-הייתה נמוכה ב +, בעוד הכמות21%-גבוה ב

 של אשתקד.  

 20+ מזה שהיה בשבוע מס' 17%-המחיר היה גבוה ב
 .2017בשנת 

 

הפרחים בשעונים ירד לעומת  מחירי 21 בשבוע מס'
 -15.5%סנט לגבעול,  31השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 20פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+ מזו של 6.3%-כשהכמות הכללית הייתה  גדולה ב

 השבוע שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ואילו 
+, בעוד 12%-גבוה בהממוצע המחיר היה  משמאל[

 אשתקד.  זו של מ -2%-נמוכה בהכמות הייתה 
 

 21מס' זה שהיה בשבוע + מ21.5%-גבוה בהמחיר היה 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

רויאל ב המצטבר מראשית השנההכללי מחזור המכירות 
, אשתקד+ ביחס לזה של 2.5%עתה על  עומד פלורהולנד

 .2017+ מזה של 2.0%גבוה בשיעור  והוא
  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 סין מסייעת למצרים בפיתוח ענף החממות

בעוד בישראל מתלבטים באשר למידת המעורבות הסינית בהקמת תשתיות, הרי שבמצרים השכנה הסינים מעורבים 
 והקמה של אלפי חממות לגידול ירקות, ואולי גם פרחים.חזק בפיתוח 

 90 ,ההולך ומוקם ענקמדווחת על פרויקט  Xinhuaסוכנות הידיעות הסינית 
יגדלו בהדרגה שחממות,  600מזרח לקהיר, אשר אמור לכלול -מצפוןק"מ 

 "יהפכו אדמת מדבר לגן פורח". ואלה דונמים, 10,000של  כולל לשטח

, להקמה 2017-סכם בין שתי המדינות שנחתם במדובר במימוש של ה
מיליון $, במטרה להחדיר חקלאות  400משותפת של מיזם בעלות של 

 30מודרנית למצרים. הסינים מנהלים את המיזם, ומחזיקים בשטח צוות של 
מומחים. מטעם הצד הסיני  50טכנאים, אשר בשיא העבודות הגיע לכדי 

המספקת חממות  Sinomach Heavy Industry אחראית לפרויקט החברה 
 סיסי.-ע"י הנשיא א 2018בטכנולוגיה מודרנית. הפרויקט נחנך בדצמבר 

טונות.  550,000כל הציוד וחלקי החממות הובאו מסין, במשקל כולל של 
 עובדים באזור. 6,000-הפרויקט אמור לספק עבוד ופרנסה ל

חממות, על פני שטח של  2,350עיליה, שאמור לכלול בנוסף, החברה הסינית מתכננת עוד פרויקט, באזור איסמ
 עובדים. 30,000-חממות, שיצרו תעסוקה ל 2,950דונמים, בסה"כ מתכננת החברה להקים במצרים  39,000

]הערת העורך: אנו מרשים לעצמנו לפקפק באמינות הנתונים, בזהירות הנדרשת תמיד כלפי כל פרסום סיני... זה נובע 
זאת, נראה שמדובר במיזם גדול -משתמשים ביחידות מדידה שונות מאלה הנהוגות במערב. בכל בעיקר מכך שהסינים

הסתם טכנולוגיה -צמיחה" זוהי מן-מדובר ב"טכנולוגיה מתקדמת של בתיר שא. נציין גם שכוחשוב לכלכלת מצרים
 הולנדית, אולי גם ישראלית, שהועתקה בזריזות ע"י הסינים...[

 Hortibiz / Xinhua 11/04/2019המקור: 

 בארה"ב דואגים שכל קבר של חייל יזכה לפרח ביום הזיכרון

במאי )תמיד ביום שני  27-יום הזיכרון לחללי המלחמות בארה"ב חל ממש היום, ב
בתי הקברות הצבאיים  40האחרון לחודש מאי(. אלפים מבקרים ביום זה את 

 ובפרח.ברחבי ארה"ב, ונוהגים לכבד את הקברים בדגל ארה"ב 

מסתבר שהספקת הפרחים לאירועים אלה מאורגנת, בשנים האחרונות, דרך 
Memorial Day Flowers Foundation  ארגון התנדבותי אשר דואג להתרמה

הוא  CalFlowersולהספקת פרחים לבתי העלמין. ארגון המגדלים של קליפורניה 
 300,000-הרוח החיה במערכת ההתנדבותית הזו. גם השנה הוזמנו מראש כ

 פרחים למטרה זו. 

שורה ארוכה של חברות לוקחות על עצמן תרומת פרחים, וארגון המתנדבים, 
ג ללוגיסטיקה המורכבת להנחת פרח על כל קבר של חייל בכל רחבי כאמור, דוא

מדינת הענק. הידיעה אינה מפרטת אם וכמה פרחים נתרמים ע"י מגדלים, או באילו 
תנאים נמסרים הפרחים למבצע, אך ברור שארגוני המגדלים מעורבים מאוד 

 במבצע השנתי הזה. 

הנה הקישור לאתר הארגון  –ולמי שחושב ללמוד מהאמריקאים ולאמץ את המנהג 
www.memorialdayflowers.org  וגם לדף הרלוונטי באתר של ארגון המגדלים

   www.cafgs.orgבקליפורניה 

 FloralDaily 20/05/2019המקור: 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.memorialdayflowers.org/
https://www.cafgs.org/memorial-day-flowers
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 קרון הפרחים ברכבת המהירה

 Chelsea Flower Showלרגל פתיחת תערוכת הפרחים הגדולה 
במאי, מצאו המארגנים  21-בלונדון, ב בבית האבות המלכותי צ'לסי

לב הקהל ולעודד ביקור -דרך ייחודית ומלבבת למשוך את תשומת
קרון נוסעים ברכבת המהירה היוצאת בפרחים בתערוכה: הם קישטו 

 מנמל התעופה היתרו העירה.

שעות,  4אנשים, שעבד במשך  8פרחים נשזרו ע"י צוות של  3,000-כ
 43מ', מכיל  23דשים. הקרון, באורך לאחר תכנון מדוקדק במשך חו

דקות, וכך נחשפו  15-נוסעים. משך הנסיעה ברכבת זו הוא כלכסאות 
נוסעים. האחראים למבצע  18,000-למופע המרהיב לא פחות מ

 לו מהנוסעים. ּבמדווחים על תגובות נלהבות שק  

 FloralDaily Daily Miror 23/05/2019 המקור:

 

 

 
 

 ביקוש גובר לגיפסנית צבועה

פרחי גיפסנית צבועים הפכו לפופולריים ביותר לאחרונה. כך לפחות טוען מנהל 
באקוודור, אשר הייתה מהראשונים להביא  Esmeralda Farmsחברת 'אסמרלדה' 

 לשוק סוג כזה של מוצר, וכיום מייצאת כמויות גדולות של גיפסנית צבועה.

בחיפוש אחר מוצרים ייחודיים לשוק הסיני, פיתחה החברה, בשיתוף הדוק עם לקוח 
, הזוכה ]ראו בתמונה[ Rainbowמשנגחאי, קו מוצרים הנקרא 'קשת צבעים' 

 דלה.להצלחה הולכת וג

, מספר שהם עברו תהליך Eduardo Chiribogaוגה המנהל, אדוארדו צ'יריּב
בהגמעה,  –וטעיה' לבחירת שיטת הצביעה הטובה ביותר -ממושך למדי של 'ניסוי

ובבחירת הצבעים המבוקשים. לבסוף התמקדו בתהליך צביעה ייחודי, המעניק 
ה, אך ההשקעה צבעים שונים לפרחים על אותו הגבעול. שיטה מורכבת ויקר

קונג הם מייצאים -הונגלסין ולביקוש מצוין בסין. מלבד ל תודותמצדיקה את עצמה 
גיפסנית צבועה גם לכמה מדינות באירופה ]הוא אינו מתייחס כלל לשוק האמריקאי, 
שהוא השוק העיקרי לפרחי אקוודור; גם לא לשוק הרוסי, הידוע בחיבתו לפרחים 

 צבועים[

   www.esmeraldafarms.comצריה אפשר לקרוא באתר עוד על החברה ועל מו

  FloralDaily 09/05/2019  המקור

 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://www.esmeraldafarms.com/gypsophilas-2/

