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 מפגשי המגדלים בישראל עם נציגי רויאל פלורהולנד 

המפגשים האזוריים שמארגנת 'מועצת החברים' בשיתוף ההנהלה ו'מועצת הייעוץ' במשך חודש נובמבר, במסגרת 
 ייערכו שני מפגשים כאלה גם בישראל. כפי שנמסר בהודעה שקבלו כל המגדלים בדוא"ל, הם יתקיימו:

 בגבעת חן 16:00בשעה   25/11מפגש ראשון ביום שני 

 בתלמי יוסף 10:00בשעה   26/11מפגש שני ביום שלישי  

הנושאים המרכזיים יהיו: ההיערכות לביצוע כל העסקאות בתהליך דיגיטלי 
. חומר רקע נוסף יימסר איכות / רישוי קיימּות-וחובת ההצטיידות בתווית

 בדוא"ל, ומידע כללי יפורסם כאן בידיעון.

חברים המעוניינים להעלות לדיון נושא כלשהו, או להפנות שאלות לנציגים 
לירון כוכבי   במשך השבוע הנוכחימתבקשים להעביר את בקשתם    –ואו  שיב

  . kohaviyaron@gmail.comאו   7920595-054

השתתפות החברים חשובה ורצויה; זו ההזדמנות שלכם להשפיע על 
 החלטות חשובות של הארגון.

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 מוצלח כרגיל   – היריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר 

בשבוע שעבר שוב התאספו הפעילים בענף הפרחים מכל רחבי העולם 
הדיווחים  , שהפך כבר ל'כנס השנתי' של הענף.ליריד השנתי באלסמיר

המפורטים מהיריד ומן האירועים סביבו טרם התפרסמו; אך אנו קוראים על 
  ועל פגישות מעניינות.אווירה טובה 

אלא שמגדלים מישראל, מסתבר, לא נהרו בהמוניהם... ההערכה היא שרק 
 מגדלים טרחו לבוא.  20-כ

 יצואנים 'מועצת הפרחים' ו'אביב' החזיקו דוכנים ביריד. ה

רויאל של  יםמבין חברות הפריקה היה ביתן רק למח' לטיפול בפרח
בשבוע הבא נביא את  ה.הם מסכמים את האירוע כהצלח פלורהולנד.

 ואת החוויות שאסף ניצן מוקסיי בביתן הזה. המפורט הדיווח

 המידע נאסף ע"י ירון כוכבי וניצן מוקסיי, והתקבל מידיעות שונות ברשת.

 עונה אושרה בהצבעה החוזרת -תכנית קידום המכירות לפרחי

אושרה התוכנית  2020-2022ימי פרחים' לשנים  365ההצבעה החוזרת לאישור הקמפיין '-בסבב
 .80%ברוב של 

בנובמבר ביריד  7-בהצבעה, שנערכה ב[ 44בידיעון מס'  ]על הרקע להצבעה החוזרת ראו כתבה
ף המכירות של קבוצות מהיק 35%-מצביעים, אשר מייצגים כ 247המסחרי באלסמיר, השתתפו 

 פקעת'.-עונה' ו'פרחי-'פרחי

כזכור ]ראו בכתבה הנ"ל[, שיעור הגבייה מהמגדלים לטובת תקציב קידום המכירות השתנה בהצעה 
בהדרגה של -עליה נערכה הצבעה חוזרת. מגדלים בעלי היקף מכירות גדול ישלמו שיעור מופחת

 היטל.ה
€  335,000-כנית המתוקנת מעריכים כי התקציב השנתי שייאסף מגביית ההיטל יסתכם לולפי הת
 בקמפיין הנוכחי(.   275,000)לעומת 

 Vakblad vd Bloemisterij 07/11/2019המקור: 

 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

mailto:kohaviyaron@gmail.com
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1944.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1944.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1944.html#green2
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 בדצמבר  12-ב  – 'יום הקואופרטיב' 

, יתקיים לראשונה אירוע 'יום הקואופרטיב' של רויאל פלורהולנד. זהו 2019בדצמבר  12חמישי,  ביום
 פלורהולנד. הנושא הפעם הוא 'עתיד פורח'רויאל יום עיון, המיועד לחברי ולקוחות 

A Blooming Future. 

ות, האירוע יתקיים בנאלדוויק, בשעות אחה"צ. לפרטים מלאים, שמות המרצים ונושאי ההרצא
  www.dagvandecooperatie.comולהרשמה מוקדמת, ניתן לגלוש אל 

 RFH News 23/10/2019המקור: 
 

 

 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה
 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.dagvandecooperatie.com/
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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
גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי  אינה: הטבלה  הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 
 

מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה  44בשבוע מס' 
סנט  30של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

. 43פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'    -13%לגבעול,  
מזו של  -3.3%-זאת בעוד הכמות הכללית הייתה נמוכה ב

 השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
+ מזו של 4%-ייתה גבוהה ב+, והכמות ה15%-גבוה ב

 אשתקד.  
 44+ מזה שהיה בשבוע מס' 24%-המחיר היה גבוה ב

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה  45בשבוע מס' 
 -5%סנט לגבעול,    28של השבוע הקודם. הממוצע עמד על  

. זאת בעוד 44פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 
מזו של השבוע  -9.5%-הכמות הכללית הייתה נמוכה ב

 שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
, והכמות הייתה -5%-היה המחיר הממוצע נמוך ב  משמאל[
 מזו של אשתקד.   -2%-קטנה ב

 

 45+ מזה שהיה בשבוע מס' 1.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד 1.9%עומד עתה על  ,פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.5%-+( והוא גבוה ב1.1%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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   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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 IFTFאווירה חיובית ביריד המסחרי 

פלורהולנד רויאל שנערך במקביל ליריד המסחרי של  IFTFביריד המסחרי 
הסמוכה, הייתה תחושה של אווירה  באלסמיר, והתקיים בעיירה פייפהאויזן

חיובית, למרות הצל הכבד הרובץ על מגדלי הוורדים הרבים שהציגו שם, אשר 
עוברים עונה קשה. המגדלים באפריקה ובדרום אמריקה מאמינים שהייצור העולמי 

ירודים לאחרונה. אולם משקיפים של וורדים הגיע לנקודת רוויה, והם חוו מחירים 
לא הביא את רובם לייאוש, אלא ליוזמות של יצירת מקורות הכנסה מציינים שהמצב  

נוספים. התופעה הבולטת שהתבטאה אצל המציגים בתערוכה הייתה יצירה של 
אגדים מעורבים במשקם, לשיווק ללקוחות באירופה, תוך ניצול היתרון של עבודה 

ול עצמי זולה לעומת אירופה. אך מגמה זו גורת אחריה בהכרח מגמה נוספת: גיד
 [ 35בידיעון מס' של מבחר פרחים, נוסף לוורדים, הדרושים להכנת האגדים המעורבים. ]ראו כתבה בנושא 

 ות ביריד. בהקשר זה, יכלו המתעניינים לצפות גם במיכון חדש להכנת אגדים שהציגו חברות שונ

מבין החברות הישראליות נודע על ביתן ביריד זה של חב' 'דנציגר'. ניסינו לברר אילו חברות נוספות הציגו שם, אך 
 האתר של היריד היה בלתי נגיש בימים האחרונים...

 FloralDaily 07/11/2019 המקור:

 קניה מתמודדת עם קשיים בענף

שלטונות האיחוד האירופי שוקלים שוב להטיל מגבלות על יבוא תוצרת חקלאית טרייה מקניה. לאחר המשבר הקודם 
השחורה', ממנה הוצאה רק [ כעת קניה נכנסה שוב ל'רשימה 35בידיעון מס' שנמנע ברגע האחרון ]ראו כתבה נוספת 

בחודש ינואר האחרון. מוסדות הענף עושים מאמצים גדולים להסדיר את העמידה בדרישות ע"י היצרנים המקומיים. 
נראה שרוב הבעיות התגלו במשלוחי פירות וירקות, אך מהצעדים שיינקטו 
יסבלו גם מגדלי הפרחים, אשר תורמים את חלק הארי של יצוא תוצרת חקלאית 

יה. כזכור, גם היצוא מקניה לאוסטרליה נמצא בנסיגה לאחרונה, בגלל מקנ
החמרת הדרישות לניקיון ממזיקים, והטלת חובת טיפול באיוד על כל משלוחי 

   [.36בידיעון מס' הפרחים]ראו 
שהתקיים בקניה לאחרונה, והוקדש   Flower Logistics Africaבכנס בינלאומי  

ת, נמסר כי ענף הפרחים בקניה גדל בעיקר להתאמת הענף לדרישות הקיימּו
בשנה, והבעיה הדחופה שלו כיום היא מציאת שווקים  7%בקצב ממוצע של 

, מר קלמנט KFCקניה    חדשים ליצוא התוצרת. מזכיר ארגון יצואני הפרחים של
הצהיר בכנס כי המשימה הדחופה  ]בתמונה העליונה[ Clement Tuleziטולזי 

ביותר שלהם היא הסתמכות כמעט מוחלטת על השוק באירופה, שהפכה 
כן הם מתאמצים להגביר -למגבלה, והמצב מחייב אותם לגוון את השווקים. כמו

להכביד על מעבר התוצרת שלהם  את המכירות הישירות לבריטניה, לקראת פרישתה מן האיחוד האירופי, אשר יכולה
 לשוק האנגלי דרך הולנד.

סימן מעשי ראשון להרעה ברווחיות ענף הפרחים בקניה הוא ההחלטה של חב' 
שבמערב   Kerichoלסגור שתיים מחוות הפרחים שלה באזור    Finlaysפינלייס  

]בתמונה  עובדיהן 1,100-דונמים, ולפטר את כ 700-קניה, בשטח של כ
. החברה, נהל סטיב סקוט מודיע לעובדים על הסגירה[התחתונה: המ

שבבסיסה עוסקת בגידול וסחר בינלאומי של תה, מנתה בין הגורמים שהביאו 
החכירה של קרקע באזור. זאת בנוסף לירידה -להחלטתה גם את העלאת דמי

במחירי הוורדים באירופה, וההרעה בשערי המטבע הקנייתי מול היורו. החברה 
אמנם התמודדה גם עם שביתה ממושכת של העובדים, במחאה המסוימת הזו  

הדברה, שביתה שגרמה לחברה להפסד -על נזקי בריאות מחשיפה לחומרי
 הדאגה מחלחלת לכל השאר. –כספי גדול; אבל כשענק כזה מרים ידיים 

 FloralDaily 1+5/11/2019 :ותהמקור

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1935.html#purple1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1935.html#purple1
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 של מגדלי האדמונית בישראל   24-הכנס ה 

-לו לאחרונה הזמנה לכנס ארצי, אשר ייערך באולם הכנסים בקריה החקלאית בביתּבהאדמונית ק  מגדלי פרח  
 .09:00, החל מהשעה 2019בנובמבר  19דגן ביום שלישי, 

  בקישורית זואו בגלישה    meiravh@moag.gov.ilלפרטים ולהרשמה )ללא עלות( יש להתקשר בדוא"ל אל  

 נמסר ע"י יחיאל שטיינמץ, שה"מ
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https://survey.gov.il/he/admonit_seker

