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 'יום הקואופרטיב' התקיים לראשונה 

זו הוחלפה רשמית ע"י 'מועצת החברים', אשר החלה  אסיפה כללית. רויאל פלורהולנדהשנה, לראשונה, לא קיימה 
אישור [  בין השאר,  2018-22בידיעון מס'  ]על עקרונות 'מועצת החברים' ותפקידיה אפשר לקרוא    2019לפעול בתחילת  

 ע"י מועצת החברים. כיום התקציב והתעריפים, נעשה

בו ו שאליו הוזמנו כל חברי הארגון, ,'יום הקואופרטיב' אורגן לראשונהלכן 
, בנושאים בהם עוסק םהרצאות וסדנאות להעברת מידע לחברי התקיימו

מטרת האירוע הזה היא מתן הזדמנות לכל חבר לקבל   ויעסוק  הקואופרטיב.
מידע ממקור ראשון, ולהפנות שאלות והערות ישירות אל העומדים בראש 
הארגון. זאת בנוסף למפגשים האזוריים הנערכים במשך השנה.  מדווח 

 אבנר שיר, הנציג הישראלי ב'מועצת החברים':

 הנושאים שעלו בהרצאות ובסדנאות הם:

בו יש כוונה לעבור לאריזות  ,הכנה לעתיד הקרוב -אמנת הפלסטיק .1
 ידידותיות לסביבה.

 הרצאה כללית על מגמות בענף. -מגמות עתידיות .2

 נושא שהוסבר במפגשי החברים. –מעבר למסחר דיגיטלי  .3

לייעול האיסוף  ,, מתוך התעודות הדיגיטליותRoyal FloraHollandניצול המידע שבידי  –לוגיסטיקה חכמה  .4
 , והעברת משלוחים ישירות לקונים. מהמגדלים

 הרצאה על פיננסים בתקופה זו. .5

 כיום מעבר לנושאים שמופיעים ,הרצאה על קיימּות –של ענף ההורטיקולטורה על כדור הארץ  'הרגל-טביעת' .6
 .MPS -ו  GlobalGap בתעודות ההסמכה של

 ומצם מזה שהיה באספות הכלליות. הזדמנות לשאלות של חברים למנהלים בפורום יותר מצ  –שיחות עם ההנהלה   .7

שניים   אלה,  שהצטרפו למועצת החברים.  נציגיםבנוסף, היה זה היום האחרון לקיום הצבעה דיגיטלית לבחירת שלושה  
 , במקום שלושה חברים שפרשו. 2020בינואר  המגרמניה ואחד מהולנד, נבחרו ויצטרפו למועצ

ניתן משקל גדול יותר כאן  דירקטוריון( שאושר ע"י מועצת החברים.)ה 'מועצת הפיקוח'נמסר דיווח על שינוי במבנה 
 ה גם משך הזמן לכהונת דירקטור.  שּונ  ו ,לבחירת אנשי מקצוע

 , מנהלת התפעול של שדהBirgit Otto. שניים מקצועיים הפיקוח תחברים חדשים למועצ 3נמסר דיווח על בחירת 
וגם ב'אמזון', , מנכ"ל חברת השקעות ודירקטור בעוד שתי חברות, עם עבר ניהולי Piet Coelewij סכיפהול;התעופה 
 , שהיה פעיל בוועדות שונות ועבר השתלמות לחברי דירקטוריון.Evert van Helvoortחבר מועצת החברים,    מגדל צעיר
 ופרטיב.אפשר ללמוד על כיווני הפיתוח העתידיים של הקוא מועצת הפיקוחשל חברי  התמחותםמנושאי 

, המחליפה את האספה הכללית, מחייבת שמירת קשר עם החברים באמצעות 'מועצת החברים'הקמת :  לסיכום
 ובאמצעות "חגיגת יום הקואופרטיב" לקראת סיום כל שנה.   האזוריים, פעמיים בשנה,המפגשים 

          מקישור זהסרטון וידאו אודות אירוע 'יום הקואופרטיב' ניתן לצפייה 

 אבנר שיר –כתב 

 ת תוצג תמיד בשעוןהרישוי לקיימו - תווית

יופיע בחזית השעון   –, וכל האחרות  MPS  ,GlobalG.A.P  –מעתה, לכל מגדל שמחזיק ברישוי לאחת מתוויות האיכות  
אוטומטי, מתוך רשימת הזכאים של כל אחד מהארגונים המעניקים ציון ברור על זכאותו לתווית זו. ציון ההודעה יהיה 

 תוויות כאלה.

תוויות רישוי, אשר תחול על כל ספקי רויאל פלורהולנד. כאמור: בזהו עוד צעד לייעול המהלכים, לקראת חובת הצטיידות  
 . 2021, וחובת רישוי לתווית כזו החל מסוף 2020חובת הרשמה לתווית החל מסוף 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1822.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1822.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1822.html#green2
https://youtu.be/DGI9LVxSztI
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 . בקישור זה נדבאתר רויאל פלורהול נושא ההיערכות לחובת הרישוי הזו אפשר לקרוא ]באנגלית[הכל על 
פלורהולנד לפישוט והקלת תהליך הרישוי, להוזלתו, ולסיוע רויאל רים', נערכים בפי המלצת 'מועצת החב-על

 למגדלים בהתארגנות לקראתו. 

התייחס לאחרונה לנושא בהרצאתו ב'יום  Steven van Schilfgaardeהמנכ"ל, סטיוון ואן סכילפחארדה 
ופי המסחר הקואופרטיב', והבהיר כי הוא מצפה מכל השותפים לשרשרת הטיפול בפרחים, כלומר ג

פלורהולנד רויאל , המשותף לFSIוהלוגיסטיקה, להיות מחויבים לכללי הקיימות וליעדים אותם הגדיר פורום 
 ולארגוני הסוחרים.  

 RFH News 11/12/2019 + Hortipoint 16/12/2019: ותהמקור

 מחמירים את כללי הבטיחות ואת הפיקוח על קיומם 

במכרזות רויאל פלורהולנד יחולו  2020בינואר  1-החל ב
בטיחות חדשים, אשר יחייבו את כל מי שנמצא -כללי

בזמן יוגבר הפיקוח -בשטחי העבודה של המכרזות. בו
ותהיה הקפדה על התנהגות בהתאם לכללים הקיימים 

 והחדשים.

מדובר בתקנות כמו חובה לנעול נעליים בטיחותיות, מניעת 
בן כללי תנועה כניסת ילדים קטנים לשטח התפעולי, וכמו

ברכב. מומלץ מאוד למי שמתכנן לבקר באחת המכרזות 
ולעבוד או לסייר באזורי התפעול לקרוא ]באנגלית[ את 

רויאל  בדף המיוחד באתרכללי הבטיחות החדשים 
. הדף כולל גם שאלות ותשובות לרוב. שמרו על פלורהולנד
 עצמכם!  

 www.royalfloraholland.com  11/11/2019 המקור:

 סגורות למכירות בשבועיים הקרובים תזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה 

 שבוע מס' (2019תאריך ) יום  החג 

 52 בדצמבר 25 רביעי חג המולד

 52 בדצמבר 26 חמישי חג המולד/'יום הקופסאות'

 1 בדצמבר 31 שלישי ערב השנה החדשה  *

 1 בינואר 1 רביעי 2020ראש השנה 

 בידיעון מהשבוע שעבר...אנו מתנצלים על כך שהלוח הזה נשמט מהפרסום 

 בדצמבר 31מאס תפעל גם ביום שלישי -*  מכרזת ריין

 
  

https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-45/royal-floraholland-makes-environmental-certification-mandatory-by-the-end-of-2021
https://www.royalfloraholland.com/media/13396047/royal-floraholland-veiligheidsregels-qa-en.pdf
https://www.royalfloraholland.com/media/13396047/royal-floraholland-veiligheidsregels-qa-en.pdf
https://www.royalfloraholland.com/media/13396047/royal-floraholland-veiligheidsregels-qa-en.pdf
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 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 
 

 

 

  

    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
גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי  אינה: הטבלה  הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 
 

מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה   50בשבוע מס'  
סנט לגבעול,  30.5של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת בעוד 49+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  6%
+ מזו של השבוע 4%-הכמות הכללית הייתה גבוהה ב

 שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -11%-תה נמוכה ב+, ואילו הכמות היי8%-גבוה ב

 אשתקד.  
 50+( לזה שהיה בשבוע מס' 0.9%המחיר היה דומה )

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים  51בשבוע מס' 
בהרבה מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

+ יותר מהמחיר הממוצע של 24%-סנט לגבעול, כ 38
לית הייתה גבוהה . זאת בעוד הכמות הכל50השבוע מס' 

 + מזו של השבוע שעבר. 19%-ב

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
+, ואילו הכמות 25%-היה המחיר הממוצע גבוה ב  משמאל[

 מזו של אשתקד.   -10%-הייתה נמוכה ב
 

 51+ מזה שהיה בשבוע מס' 18%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד 2.2%עומד עתה על  ,פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.9%-+( והוא גבוה ב1.5%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 בפרחים הגדולה בעולם פורש מנכ"ל חברת המסחר  

 Dutchהמנכ"ל והשותף הבכיר בחב' ]בתמונה העליונה[  Marco van Zijverdenמרקו ואן זייוורדן 
Flower Group  –  DFG שהיא כיום החברה הגדולה בהולנד, ומן הסתם בעולם כולו, למסחר סיטוני ,
נוי, הודיע על פרישתו מתפקיד המנכ"ל, ומעבר לפעילות ב'מועצת הייעוץ' של החברה. -בפרחים וצמחי

שבא מתפקיד בכיר ]בתמונה התחתונה[  Jan van Damיחליף אותו בניהול החברה יאן ואן דאם  
. החילופין בפועל יתבצעו בתחילת Albert Heijnהיין  -בינלאומית אלברט-נדיתברשת המרכולים ההול

 ואן דאם כמנהל מסחרי ראשי בחברה.עד אז ישמש  .2021

הפרישה מהתפקיד מתרחשת שנה לפני המועד המתוכנן; מרקו הצהיר בעבר כי יפרוש מתפקיד 
רת לחילופי הגברי היא הרצון . הסיבה המוצה59, אך הוא עושה זאת בגיל 60המנכ"ל כשיגיע לגיל 

שרשרת, אשר הפכו למרכיב חשוב בקרב לקוחותיה -לצרף את ואן דאם, בגלל ניסיונו הרב בחנויות
 .DFGשל 

דה כעת את אחד ּבדובר מטעם החברה טרח להבהיר כי להודעת הפרישה אין קשר לכך שהחברה א  
 Intergreenאינטרגרין    –  DFGהבריטית. חב' הבת של    Tescoרשת טסקו    –הלקוחות הגדולים שלה  

 70%-רגרין כטשנה; זה היה לקוח שהביא לאינ 30-הייתה ספק הפרחים הבלעדי של טסקו במשך כ
 מהיקף המכירות שלה.

, Rosalink, רוזהלינק DFGעם או בלי קשר, בשבוע שעבר נודע כי אחת החברות מ'משפחת' 
ופן עצמאי. מייסד החברה, שהתמזגה לפני כשנתיים עם אחת פעל מעתה באתמתנתקת מהקבוצה, ו

שליטה ברוזהלינק, -, רכש בחזרה את המניות בחברה המשותפת, והפך לבעלDFGמהחברות של 
 אשר עוסקת ביבוא והפצה של וורדים ממזרח אפריקה. 

Dutch Flower Group מסחרית לחברות -היא חברה משפחתית, המשמשת 'מטריה' תפעולית
-עובדים, והמכירות המצטברות שלהן ב 4,500-מדינות, מעסיקות יחד כ 100-ת, הפועלות בכמתמחו
 מיליארד €. 1.65יסתכמו לכדי  2019

 BPNieuws 19/12/2019  Floribusiness 9+10/12/2019 +:ותהמקור

 הצרכנים ההולנדים עוברים לקנייה מקוונת של פרחים 

+ 29%נרשם גידול של    2018שיעור הצרכנים המזמינים פרחים ברשת האינטרנט בהולנד הולך וגדל בהתמדה. בשנת  
, ובעשרת החודשים הראשונים של 2017במספר החיפושים ברשת לעומת  

+. כך עולה מתוך מחקר 17%-נמשכה המגמה, אך הקצב הואט ל 2019
 שים בגוגל.שסוקרת את החיפו Marktdataהשוק -של חב' מחקרי

הסוקרים מסבירים כי הסקר שביצעו אינו מאפשר לקבוע את ההיקף הכספי 
של הרכישות, אך הוא מצביע על מגמות בהתנהגות הקונים ובהעדפות 
שלהם. אחרי מעקב רציף במשך כמה שנים, ובתוספת מדדים נוספים 

נמצאות  של פרחים שנאספו, קובעים מבצעי הסקר כי רכישות מקוונות
 במגמת עליה קבועה בשנים האחרונות.

מחנויות הפרחים בהולנד קשורות   85%לא מפליא, אפוא, ללמוד גם כי כיום  
 60%שנים היו רק  10עם חברות המבצעות משלוחים לבית הלקוח. לפני 

 מהקמעונאים מקושרים לחברות כאלה.

 BPNieuws   13/12/2019 המקור:

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות
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 ת הפרחים באגד מפתחים חיישן להצגת טריו 

, פיתחה, יחד עם חברה העוסקת בייצור חיישנים לטריות מזון, FMAאמריקאית לשירותים לטיפול בפרחים ההחברה 
הפרחים העומדים ת של חיישן המודבק לעטיפת אגדי פרחים, אשר נותן אינדיקציה ברורה ובולטת לעין על מצב הטריּו

למכירה בחנות. הפיתוח הוצג בכנס מקצועי בקליפורניה באוקטובר, וייכנס לראשונה 
 .2020לשימוש מסחרי ניסיוני בתחילת ינואר 

מדובר במדבקה ]בתמונה[ המשנה את צבעה עם חלוף הזמן, ובהתאם לטמפרטורת 
ה 'ימי אגרטל' הסביבה. במהלך השינוי ההדרגתי בצבע, מאפור לצהוב, ניתן לדעת כמ

נותרו לאגד הזה, ובהתאם לכך להוריד את מחירו כדי 'להיפטר ממנו' במחיר מוזל 
מועד, או למנוע מכירתו כאשר עבר זמנו. החיישן מבוסס על אבקת אלומיניום -בעוד

טרם נצבר ניסיון מעשי היכול  –ה'נאכלת' בהדרגה ע"י הדבק של המדבקה. כאמור 
 של השיטה. להעיד על האמינות והיעילות 

 המתאר את פעולת החיישנים.  בסרטון וידאואפשר לצפות 

FloralDaily / www.fmaflowers.com 28/11/2017 :המקור 

 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://youtu.be/z7LlqOLEMg8
http://www.fmaflowers.com/

