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 אפשר להציג מועמדות לחברות ב'מועצת החברים'

חברי 'רויאל פלורהולנד' אשר מחליף את רוב תפקידי האספה הכללית. למעשה  42'מועצת החברים' היא, כזכור, גוף בן 
של הארגון ]ראו הסבר מפורט על המועצה  המייעצת' המקשר בין קהל החברים לצוות הניהול ול'מועצ-היא משמשת גוף

 אבנר שיר.   –[ כיום יש נציג ישראלי אחד במועצה 18בידיעון מס' ותפקידיה 

בתחילת השנה הבאה יסיימו את כהונתם שלושה חברים, ועד אז ייבחרו 
שלושה חברים אחרים במקומם. כל חבר רשאי להציג את מועמדותו 

 בספטמבר. 15מועמד, עד לתפקיד. מי שמעוניין להיבחר יכול להירשם כ

אנוש, -בחודש אוקטובר תקיים 'וועדת המינויים', בשיתוף מומחה למשאבי
ייבחרו ע"י חברי  הממוניםראיונות אישיים עם המועמדים, ובנובמבר 

 בדצמבר , שנקבע כ'יום הקואופרטיב'.  12-הוועדה. המינוי ייכנס לתוקף ב

 -ייה לתהליך ההרשמה כל המידע על המועצה, על דרישות התפקיד, והפנ
. התוכן כולו באנגלית; אך התנאי ההכרחי להיות חבר במועצה, בקישור זה
 בקואופרטיב, הוא שליטה באנגלית...ת מלבד חברּו

 RFH News 01/08/2019המקור: 

 עודפת'-עוסקים בבחינה ועדכון של 'מדיניות הספקה

השונות, ונערכו  FPCעדות המוצר' וופלורהולנד שורה של מפגשים עם 'רויאל בחודשים האחרונים ערכו כרוזים של 
כמויות  –עודפת' -וועדות בשעונים, במטרה לגבש מדיניות מוסכמת של הטיפול בבעיית 'הספקההלמידה של חברי -סיורי

 חריגות של תוצרת המגיעות במפתיע לשעונים ומשפיעות לרעה על המחיר.
נגרמת כאשר מגדלים מנסים להשתמש בשעון היתר -הספקתלמעשה מדובר ב

ם' שתקלוט פרחים שלא הצליחו למכור בערוצים הקבועים שלהם כ'מסלקת עודפי
כלומר: מביאים תוצרת לשעון רק כאשר לא הצליחו לָמְכָרה בעצמם. ז"א שהם 

]על הרקע לבעיית הספקה עודפת  מציפים את השעון דווקא כשהביקוש חלש.
 [ פלורהולנדרויאל באתר  בסרטון הוידאוו/או צפו  2016-2בידיעון מס' קראו 

[ על מחאת מגדלי צמחים על מקרה מסוים 24בידיעון מס' לאחרונה דיווחנו כאן ]
של הצפת כמויות שנגרמה ע"י מגדל 'אורח' מספרד; מה שהביא את צוות 

 ההנהלה לעסוק בנושא באופן קונקרטי, ולהצהיר כי יגבירו אכיפה בנושא.

עקבות המפגשים והדיונים המשותפים של כרוזים עם חברי 'וועדות המוצר' הוחל בהרצת ניסוי במוצר אחד, סחלב ב
פעמים בשנה. הניסוי  4פלנופסיס בעציץ, במסגרתו יכולים המגדלים לעדכן את מסגרת כמות ההספקה השוטפת שלהם 

 במוצרים אחרים. יימשך עד סוף השנה, ואח"כ ייערך דיון להסקת מסקנות באשר לנוהג

 RFH Nieuws 01/08/2019המקור: 

 תהלוכת הפרחים של ריינסבורג תוצג גם במכרזה

'תהלוכת הפרחים  74-באוגוסט, תצעד בפעם ה 10ביום השבת הבאה, 
של ריינסבורג' ברחובות ריינסבורג והכפרים הסמוכים. אך ביום השישי 

העגלות המשתתפות בתהלוכה, , יוצגו 16:00-18:30ערב, בשעות -לפנות
להנאת הקהל המתעניין, בלוויית מוזיקה ומופעים לילדים, בשטח מכרזת 

 הפרחים בריינסבורג.

עגלות מקושטות  12'תהלוכת הפרחים של ריינסבורג' תכלול השנה 
רכב מעוטרים בפרחים, שלוש תזמורות ע"ג -כלי 30ומעוצבות, ועוד 

וכת ריינסבורג'. נושא התהלוכה עגלות, וגם 'התיאטרון הנוסע של תהל
יד'. זוהי אחת מתהלוכות הפרחים היפות ביותר -השנה הוא 'משלחי

 בהולנד. אל תחמיצו, אם אתם בסביבה...

  RFH Nieuws  09/07/2019המקור: 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/vacancy-for-members-council-candidate
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1602.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1602.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1602.html
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2018/week-46/how-are-we-going-to-handle-excesses
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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 נזקים גדולים לסיפנים בגלל החום בהולנד

הסיפנים שהיו מוכנים לקטיף בשבוע שעבר בהולנד מיבול  50-60%מעריכים כי 
'נשרפו' בגל החום ששרר במדינה. עיקר הנזק נרשם במזרח המדינה, משום שמי 

הגיעו 3הבארות שם מכילים ברזל, אשר מגביר את הצריבות על העלים. בשבוע מס' 
 .40°הטמפרטורות בהולנד בכמה מקומות לכדי 

לא יגיעו סיפנים לשוק כמעט בכלל; כי המעט  31-32אנשי הענף העריכו כי בשבועות 
בפועל הגיעו לשעונים שייקטף יופנה לחוזים קיימים עם רשתות מרכולים בגרמניה. 

 אולישמה , +40%-קצת יותר סיפנים מאשתקד, אך המחיר היה גבוה ב 31בשבוע 
 פיצוי חלקי למגדלים על נזקי החום. הווהי

האחרון בהולנד לא הביא ל'ריצה' של חקלאים לבצע 'ביטוח מעניין לציין כי גל החום 
נזקי מזג אוויר מורחב', המכסה גם נזקי חום; נראה שהסיבה היא פרמיה והשתתפות 

 עצמית גבוהות מדי.

 RFH Persbericht  Vakblad vd Bloemisterij / VGB +17/07/2019 : ותהמקור

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

   

   בשוקי הפרחים באירופה 



 
 (2019) 32ידיעון מס' 

 

3 

 

   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

 

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

 

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לרדת  30בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  17.5לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. 29פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס'  -18.5%
מזו של  -7%-וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה ב

 השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע  
מזו של  -6%-יתה נמוכה ב+, בעוד הכמות הי4%-גבוה ב

 אשתקד.  
מזה שהיה בשבוע מס'  -14.5%המחיר היה נמוך בשיעור 

 .2017בשנת  30
 

מחירי הפרחים בשעונים  עלו לעומת  31בשבוע מס' 
+ 16%סנט לגבעול,  20השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 30יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+( לזו של השבוע 0.2%)כשהכמות הכללית הייתה דומה 

 שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
+, בעוד הכמות 21%-היה המחיר הממוצע גבוה ב משמאל[

 מזו של אשתקד.   -4%-הייתה נמוכה ב
 

 31מזה שהיה בשבוע מס'  -0.8%-המחיר היה נמוך רק ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד 2.1%ד עתה על מוע פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.4%+( והוא גבוה בשיעור 1.6%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 



 
 (2019) 32ידיעון מס' 

 

4 

 

 

   BBHפרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד.               המקור: -= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 עובדות מכרזות הפרחים בתורכיהכך 

באיסטנבול. מחזור  3מכרזות פרחים במדינה; מהן  18, מפעיל SS Floraקואופרטיב של מגדלי פרחים בתורכיה, 
באיסטנבול, מוכרת  Ayazaga$ ביום. הגדולה שבהן, ברובע  120,000-כירות הכולל של המכרזות הללו מסתכם לכמה

 $ ביום. 12,000-בהיקף של כ

יושבים הקונים  ונע, אשר משני צדדי-הפרחים מוצגים ע"ג סרט
]בתמונה[. זוכה ברכישה מי שמציע את המחיר הגבוה ביותר 

לה; זה אינו מוסבר במפורש העו-]ככל הנראה בשיטת המחיר
בקרוב לשינוע הפרחים בתוך דליים לעבור בכתבה[. חושבים 

 עם מים, בכדי לשמור יותר טוב על האיכות.

הפרחים מגיעים מאזורי הגידול בכל רחבי תורכיה; המגדל 
הבודד יכול לבחור לאיזו מכרזה הוא מפנה את פרחיו. החל 

ה, והמכירות לפנות בוקר מתקבלת תוצרת במכרז 3מהשעה 
 .09:00מתחילות בשעה 

הם כאלה  ביניהם מגדלי פרחים; רבים 3,000-בתורכיה כ
במשקי גידול פרחים,  כפועלים שנים בהולנדבמשך שעבדו 

מצריכת הפרחים במדינה, והשאר מגיע מיבוא. מעריכים את  70%-וחזרו עם הידע המקצועי לארצם. הם מספקים כ
, $ לנפש בשנה בלבד; לכן אנשי הענף מאמינים כי צפוי גידול משמעותי בענף 1-1.50הצריכה התורכית ברמה של 

 .החיים-שיבוא עם העלייה ברמת

 FloralDaily / AA + Milliyet 12+26/06/2019: ותהמקור

 אמריקה ובאפריקה לשפר את תנאי העובדים-לוחצים על מגדלי הפרחים בדרום

ובקולומביה, כמו גם עמיתיהם בקניה ובאתיופיה, נתונים בלחץ מתמיד להיטיב את תנאי מגדלי הפרחים באקוודור 
ההעסקה של עובדי הייצור שלהם. ארגונים בארה"ב ובאירופה משתמשים ברגישות שמגלה קהל הצרכנים לנושאי 

 לחץ שונים על המעסיקים במשקי ייצור הפרחים.-חברתי, ומפעילים מנופי-בריאות וצדק

ון ]ובהחלט לא הראשון[ בארה"ב נשען על מחקר שהתפרסם, לפיו ילדים באקוודור, החיים בקרבת משקי הגל האחר
-מנהל לאחרונה מסע Expofloresפרחים, סובלים משאריות של רעלים בדמם. ארגון יצואני הפרחים של אקוודור  

דייגו, הוא -, אשר בוצע ע"י ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה בסאןשהמחקרסיכויים, בטענה -הסברה חסר
חקלאיים בשטח פתוח, וכי דווקא בחממות הפרחים נוקטים -מטעה. הם טוענים שבסביבה שנבדקה גדלים הרבה גידולים

אמור, אין סיכוי גדול שההסברה הזו תמנע את הפגיעה אמצעים יעילים למניעת רחיפה של רעלים אל הסביבה. כ
 בתדמית שכבר נגרמה להם.

במסע  Hivos ואילו בהולנד יצא הארגון הבינלאומי למניעת אפליה
הסברה למען העלאת השכר לעובדות בקטיף פרחים בקניה. 
הארגון חישב ומצא שבכדי לשלם שכר הוגן לעובדות אלה, על 

 13-להעלות את מחירו של אגד פרחים לצרכן בהמרכולים בהולנד 
סנט בדיוק ]...[ הארגון עובד מול רשתות הסופרמרקט המובילות 
ולוחץ עליהן, לחץ פומבי כמובן, לגלות מעורבות במה שקורה לכל 
אורך שרשרת הייצור וההספקה של הפרח. הארגון מנסה לשתף 

ה זה ביוזמה גם את המגדלים באפריקה ואת המכרזות. "כמה קש
כבר יכול להיות?" הם שואלים מעל כל במה, וקוראים לבצע "שינוי 

צר הבדל גדול". באופן זה הם מפעילים, בעקיפין, לחץ יקטן שי
 ציבורי מצד הצרכנים על רשתות השיווק.

אלה הם רק שני סיפורים, עכשוויים, מתוך רצף של לחצים מתמידים, חלקם יזומים ע"י מגדלי פרחים בארה"ב 
טניה, כפי שדיווחנו כאן בעבר, המביאים את היצרנים במדינות מתפתחות להימצא באופן קבוע בעמדת התגוננות, ובברי

להוכיח שהם שומרים על זכויות עובדיהם ועל בריאותם. זאת בנוסף ל'האשמות' כי הפרח המוטס מאפריקה בניסיון ו
התעלמות מכוונת מצריכת האנרגיה הגבוהה הכרוכה ]וזאת תוך חממה ומקרב את קיצו של עולמנו... -גורם לפליטת גזי

 בגידול פרחים בחממות באירופה[

 BPNieuws 09/07/2019  Vakblad vd Bloemisterij + 18/07/2019 :ותהמקור

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190522162713.htm
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 פיזור בסין-יצואני הפרחים בקניה יפתחו במשותף מרכז

תחת המטריה של המוסד הממשלתי לקידום היצוא בקניה, יחד עם 'מועצת 
הפרחים של קניה', המאגדת את יצואני הפרחים הגדולים במדינה, ייפתח 

קונג, מרכז הפצה לפרחים -בקרוב במחוז הונאן שבדרום סין, צפונית להונג
 מקניה, אותו תנהל חברה מקומית.

ל פרחים מקניה לסין. זאת בעקבות מטרת היוזמה היא קידום היצוא הישיר ש
 והודות לכךמוצאים דרכם לסין דרך הולנד,  קניתיםת בה פרחים המציאּו

 לסין. יתעופה ישירים בין ניירוב-ישעומדים להיפתח קוו

]המעניין בידיעה זו היא העובדה שהענף בקניה מתארגן להקמת תשתית 
אין ספק שתשתית כזו משותפת לקידום היצוא בחו"ל. עד היום זה לא קרה. 

 תאפשר גם למגדלים קטנים, יחסית, להיות יצואנים[

 . 2017-25בידיעון מס' עוד על מאמצי יצוא פרחים מקניה לסין ראו 
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 קישוט ליצוא-בר לענפי-צמחיבקניה הופכים 

בר ומכירתם בשוקי -פרחים מקניה מארגנת איסוף צמחי-יוזמה חדשה של שני מגדלי
 יצוא חדשים.-היצוא, במטרה להופכם למוצרי

, שניהם מנהלים Waiyaki Ngugiווואיאקי נגוגי  Tom Finlayתום פינלי במדובר 
]'מסחר של  Two Chiefs Tradingבחברות גידול ויצוא גדולות, שהקימו שותפות בשם 

 Africanבר: גומא/פפירוס -יצוא של שני צמחי ,שני מנהלים'[ אשר יזמה, בינתיים
papyrus ף/קנה/אגמון מסוג 'זנב החתול' ]בתמונה העליונה[ וסּוcattail  בתמונה[

 וחות בארה"ב וביפן, וזוכים להצלחה.שנמכרים ללקהתחתונה[ 

נוער, אותם -את הצמחים הם אוספים מן הטבע, באזור ביצות, באמצעות קבוצת בני
הפיך לשטחי הגידול. לאור -הדריכו לביצוע איסוף זהיר, הקפדה על איכות, ומניעת נזק בלתי

ההצלחה הראשונית הם החלו לאחרונה להוסיף למשלוחי הניסיון גם פרחים נוספים, אותם הם 
 .  www.twochiefstrading.comמפרסמים באתר שלהם 

]אכן יוזמה מעניינת, המעידה על התקדמות והתפתחות של ענף הפרחים בקניה, שהוא כבר 'לא רק 
וורדים'. היוזמה גם מזכירה את ימיו היפים של הענף בישראל, כשהפך צמח בר בשם רוסקוס לצמח 

 קישוט מכובד בשוק הבינלאומי...[-, לענף1974-ואח"כ, בגן, 

 FloralDaily 21/07/2019 : המקור
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