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 אושר, עם השלמת המידע אודות גניבת כספים 2018מאזן 

ביולי, קבלה דיווח מלא על תוצאות החקירה בדבר גניבת הכספים שהתגלתה ברויאל  10-החברים' בישיבתה ב'מועצת 
; אישור אותו השעתה המועצה עד 2018פלורהולנד.  עם קבלת המידע, אישרה המועצה את הדוחות הכספיים לשנת 

 לבירור הנזק הכספי שנגרם מהגניבה.

גניבת כספים, וכי עובד של בחודש מאי הודיעה ההנהלה כי התגלתה 
[. מאז נערכה 20ידיעון מס' פלורהולנד נעצר לחקירה ]ראו רויאל 

חקירה פנימית, בעזרת גורמים מקצועיים, וזו העלתה כי עובד של מח' 
ומים קטנים אשר הצטברו הכספים בארגון העביר לחשבונו הפרטי סכ

, עד אשר נתגלו 2018הגניבות התבצעו בין אוגוסט €. מיליון  4.3לכדי 
. שיטת הגניבה המתוחכמת הצריכה ידע ספציפי והיכרות 2019במאי 

מעמיקה עם מערכת הכספים של הארגון, ואותו העובד אכן החזיק בידע 
ל לבדו. הזה מתוקף תפקידו. העובד, שמשפטו ייפתח בחודש הבא, פע

 הוא לא עבד זמן רב בארגון.

נמסר כי ההנהלה רואה באירוע תקלה חמורה "אשר לא הייתה צריכה 
להתאפשר", וכי בעקבות המקרה הוחמרו הנהלים וחודשו, באופן שלא 

פלורהולנד מבוטחת נגד גניבות רויאל יאפשר הישנות של אירוע כזה. 
פועלים מול התביעה הכללית לפתיחת תהליך שיביא  כאלה, וכעת פועלים לקבלת הפיצוי מחב' הביטוח. במקביל

 להחזר הכספים שנגנבו. 

גם בשלב זה נמנע צוות הניהול למסור יותר פרטים על השתלשלות הגניבה ועל דרך גילויה, משום שהחקירה הפלילית 
 עדיין מתנהלת, ונמשך איסוף הראיות נגד החשוד.

 RFH persbericht + Vakblad vd Bloemisterij 11/07/2019: ותהמקור

 פועלים להבטחת המשך פעילות מכרזת אילדה

"רויאל פלורהולנד רוצה להקנות למכרזת אילדה מבנה עתידי", כך אמר בראיון עיתונאי המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה 
Steven van Schilfgaardeמזרח -, השוכנת בצפוןונה[הזו ]בתמלכך פועלים עכשיו להוסיף למכרזה הקטנה -. אי

הולנד, פונקציות נוספות, כגון אלה הנהוגות כבר במכרזות הגדולות, בתחום המכירות והלוגיסטיקה. צוות הניהול של 
 הארגון הקדיש לנושא ישיבה מיוחדת, וקיבל החלטות ברוח זו.

המנכ"ל הסביר  כי הוא רואה חשיבות לפעילותה של מכרזה זו, אשר 
פלורהולנד באזור המרוחק יחסית, ובאזור רויאל ת מממשת את נוכחו

הגרמני שמעבר לגבול בצפון. "יהיה חבל מאוד אם המכרזה הזו 
תיעלם", אמר. "עכשיו התקבלו החלטות חשובות באשר לעתידה, 

 ועתה ניגש לצעדים המעשיים למימוש החלטות אלה", הוסיף.

מערכת השעונים של אילדה תסונכרן עם המערכות של שאר 
. זה נושא שכבר בוצעו אודותיו כמה 'מחקרים', אך המיזוג המכרזות

בין המערכות עדיין אינו עובד. מגדלים ולקוחות רואים בשילוב 
 המערכות תנאי בסיסי להמשך פעילותה של מכרזת אילדה. 

 Vakblad vd Bloemisterij 04/07/2019המקור: 

 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1920.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1920.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1920.html#green3
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 'חיזוק השעונים'המגדלים שהתלוננו יצורפו לצוות 

[ את מחאת מגדלי צמח 24בידיעון מס' לפני כחודש הבאנו כאן ]ראו 
על הצפת השוק ע"י 'מגדל אורח' מספרד, ודרשו   , אשר זעמּוסנדווילהה

פלורהולנד לאכוף באופן יעיל את הכללים נגד 'הספקה רויאל מהנהלת 
 עודפת'.

המחאה ההוא, -נציגי צוות ההנהלה קיימו שיחות עם יוזמי מכתב
במסגרתן הודתה ההנהלה כי אכן נפלו טעויות ביישום הכללים למניעת 

-רונה נציג מהקבוצה לצוותהספקה. כתוצאה מכך צורף לאח-עודפי
פלורהולנד העוסק בנושא 'חיזוק השעונים', והוא רויאל החשיבה של 

 ישתתף בתכנון הצעדים המעשיים למניעה יעילה של 'הספקה עודפת'.

שלהם, דנים בימים אלה  FPCקבוצת המגדלים, יחד עם 'וועדת המוצר' 
 בבחירת נציגם לצוות 'חיזוק השעונים'.

 Vakblad vd Bloemisterij 01/07/2019המקור: 
 

 

 
 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

   

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1924.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1924.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1924.html#green1
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   מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה

 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי
 

 ושיעורי והמחיר,מופיעים ערכי הכמות  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 מעט לעומת  27בשבוע מס' 
סנט לגבעול, כמעט  21השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 26+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 8%
מזו של השבוע  -2.5%-כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב

 שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -4%-, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-5%-נמוך ב

 אשתקד.  
 27מזה שהיה בשבוע מס'  -14%-המחיר היה נמוך ב

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים עלו עוד לעומת  28בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  23-השבוע הקודם. הממוצע עמד על יותר מ

+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 11.5%עט כמ
מזו של  -7%-. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב27

 השבוע שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
+, בעוד 14%-היה המחיר הממוצע גבוה ב משמאל[

 מזו של אשתקד.   -5%-הכמות הייתה קטנה ב
 

 28ה שהיה בשבוע מס' + מז7.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד )פרחי קטיף 1.7%עומד עתה על  ,פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.9%+( והוא גבוה בשיעור 1.1%בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 מגדלי פרחים של שה"מתזכורת: כנס 

 כל מגדלי הפרחים קבלו כבר לפני כשלושה שבועות הזמנה לכנס ארצי של מגדלי הפרחים. 

באולם הכנסים שבמשרד  09:00, החל מהשעה 2019ביולי  17הכנס יתקיים השבוע, ביום ד',  להזכירכם:
 .דגן-יתבהחקלאות ב

עובדים זרים, אקריות, חיטוי קרקע בבתי צמיחה, ושיווק הנושאים שעל סדר היום הם, בין השאר: הקצאת 
 .]בהשתתפות פאנל אנשי שיווק[ פרחים

 . ilmeiravh@moag.gov. 050 ,-4104139 -מירבאו אצל  survey.gov.il/he/kenes_prahim נא להירשם כאן 

 . 050-6241480לפרטים ושאלות נא לפנות למירב או ליחיאל שטיינמץ  

 נמסר משה"מ

 גנוי תתקיים בספטמבר בבייג'ינ-הוועידה הבינלאומית השנתית של מגדלי פרחים וצמחי

, באתר בספטמבר בבייגינג 11-13' בימים 2019הודיע על כינוס 'פסגת חקלאות הנוי  AIPHארגון המגדלים הבינלאומי 
Yongning ]ביולי. 31. הרשמה להשתתפות באירוע תהיה פתוחה עד ]בתמונה 

הפסגה תעסוק במגוון נושאים, כמו טיפוח, גידול, מדיניות, ומסחר; בדגש על 
 השוק הסיני. 

, אשר יתקיים AIPHשל ארגון  71-הוועידה תתקיים במקביל לקונגרס השנתי ה
בספטמבר. שני האירועים מאפשרים ביקור ביריד  9-13בביג'ינג בימים 

 אי עד תחילת אוקטובר()המתקיימת מסוף מ Expo 2019 Beijingהבינלאומי 

בין השאר ינאמו בוועידה מנכ"ל חב' הטיפוח והשתלנות הבינלאומית 
Dümmen Orangeהגדולה בעולם  ההולנדית , מנכ"ל חב' המסחר בפרחים

Dutch Flower Group ומנהל אגף צמחי הנוי בחברת המסחר המקוון ,
 .Alibabaעליבאבא 

; וליריד הבינלאומי  www.aiph.orgבאתר –פרטים והרשמה לוועידה ולקונגרס 
- expo2019.org-www.horti  . 

 AIPH 04/07/2019המקור: 

 לא ממש 'ארץ פרחים'... –דרום קוריאה 

; וזאת למרות 2005-צריכת הפרחים בדרום קוריאה נמצאת בנסיגה בשנים האחרונות. היא נמוכה כיום ממה שהייתה ב
 .OECDשרמת ההכנסה הפנויה של האזרחים עלתה מאוד מאז. זוהי תופעה הפוכה מן המאפיינים של רוב מדינות 

מהצריכה מגיעה מסקטור  80%המאפיין העיקרי הוא העובדה כי 
והצרכן הקוריאני אינו נוהג לרכוש  –משרדים ואירועים  –העסקי 

זאת, היבוא של פרחים למדינה -פרחים לשימוש אישי בביתו. עם
 דווקא גדל...

מומחים טוענים כי הקהל המקומי "איבד את אמונו" במגדלים 
ו את המצב להעלאת מחירים, ולא המקומיים, לאחר שהם ניצל

זאת, כי לאחרונה ישנם -השקיעו בגיוון התוצרת. הם מציינים, בכל
סימנים לכך שהקהל הצעיר מתחיל להתעניין בפרחים, ומשפחות 

; מגמה צעירות נרשמות כמנויים להספקת פרחים שבועית לביתן
 חיובית שעדיין אינה מתבטאת בנתונים הכלליים.

המאפיינים אינם דומים למדינות מתקדמות גם בגידול הפרחים 
-אחרות: מספר המגדלים הצטמצם בעשר השנים האחרונות, מ

; וגם היקף שטחי הגידול 2017-ב 7,400לכדי  2011-ב 10,000
 ד' בתקופה הנ"ל. 49,000ד' לכדי  68,000-נמצא במגמת קיטון: מ

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://survey.gov.il/he/kenes_prahim
mailto:meiravh@moag.gov.il
http://www.aiph.org/
http://www.horti-expo2019.org/


 
 (2019) 29ידיעון מס' 

 

5 

 

נמנעות רשתות הסופרמרקט המובילות מלהציע פרחים. עוד גורם  –צריכה מוסדית בעיקר  –כתוצאה מאופי הצרכנות 
 שאינו מעודד הגדלת הצריכה הספונטנית של הקהל הרחב.

היבוא גדל מאוד בשנים האחרונות.  –היבוא של פרחים מגיע לקוריאה מסין, מקולומביה, מתאילנד, ומהולנד. כאמור 
. באופן מוזר, ישנו גם יצוא מסוים של פרחים 2018-מיליון ב 35-הוא הגיע לכדי כ 2011-מיליון $ ב 5.3מהיקף של 

 מקוריאה לשכנותיה.

 שהוכן ע"י שגרירות הולנד בסיאול, וזמין לכל ]באנגלית[ באינטרנט. בדוח מיוחדהנתונים הללו, בפירוט רב, נכללים 
זאת, האופטימיסטים ימצאו -]נציין שלא מצאנו שם נתון של ערך הצריכה הכוללת של פרחים וצמחים בקוריאה... עם

 שר טרם למדו לצרוך פרחים[מיליון אזרחים, בעלי הכנסה גבוהה יחסית, א 51.5בסקירה הזאת פוטנציאל אדיר: 

 FloralDaily 26/06/2019המקור: 

 

 

 

 שקופים-מפתחים פאנלים סולאריים חצי

חלקית, -בעולם קיימים כבר כמה דגמים של פאנלים סולאריים שהם שקופים
נערכים ניסויים בגידולים  .ומעבירים חלק ניכר מקרני האור הפוגעות בהם

שונים ביוון ובארה"ב, לבחינת האפשרות למקם פאנלים כאלה על גגות של 
 חממות.

ההולנדית  WURלאחרונה החלה מח' המחקר של אוניברסיטת ווכנינגן 
מחקר מסודר לבדיקת ההתאמה לגידולי ירקות ופרחים שונים לסוגים -במעקב

 השונים של הפאנלים, בתנאי הולנד.

 2017-הישראלית פרסמה כבר ב https://azrom.comשה, חב' 'עזרום' למע
שתוכננה להפיק חשמל סולארי מבלי  Coral Solarעל זמינות חממה מדגם 

 לפגוע בגידולים, אשר נוסתה בהצלחה בגידול פלפל במושב חצבה בערבה
  תחתונה[ ]ראו בתמונה ה

פניו נראה כי השיטה יכולה להתאים לגידולים אוהבי צל, כמו רוסקוס -]על
הרי שזו יכולה להוות הזדמנות  –למשל, בתנאים של ישראל. ואם אכן כך 

מעניינת לחקלאים, מבלי שיצטרכו לוותר על שטח הקרקע עליו הם מציבים 
 מערכות סולאריות )?([

Wageningen University & Research  02/07/2017 :המקור 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/documenten/rapporten/2019/06/26/report-2019-korean-flower-marketfocusing-on-cut-flower
https://azrom.com/he/product/coral-solar/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/show-wpr/Transparent-solar-panels-on-the-greenhouse-roof.htm

