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 עדיין אפשר להצביע בבחירות הפנימיות 

, יכול כל חבר להצביע בימים אלה עבור המועמדים לכהן ב'מועצת החברים'.  45בידיעון מס'  כפי שנמסר כאן  
בבוקר    08:00בדצמבר, בשעה    10ההצבעה אפשרית עד יום חמישי,  

הצבעה בדוא"ל ובאמצעותו הוא יכול  -טופסל  ב  )זמן ישראל(. כל חבר ק  
הטופס מכיל גם קישור לאתר וסיסמה אישית    להצביע באתר האינטרנט.

 לצורך ההצבעה. 

לבחירה   עומדים  ועוד    7כאמור,  חדשים,  מכהנים  -חברים  5מועמדים 
ורשימות   על תהליך הבחירה  הכל  נוספת.  כהונה  המועמדים לתקופת 

   פלורהולנדרויאל  בכתבה באתר  המועמדים ניתן לקרוא ]באנגלית[ 

החדשים   מהמועמדים  שניים  רותם  להזכירכם:  ישראליים:  נציגים  הם 
 דביר ואורי ברוק.  

 נצלו את זכותכם להצביע ולהשפיע! 

 RFH News 09/10/2020המקור:  

 בדצמבר  10-'יום הקואופרטיב' ב תזכורת: 

בדצמבר אחה"צ את 'יום הקואופרטיב' השנתי. בתוקף הנסיבות האירוע יתקיים    10רויאל פלורהולנד תקיים ביום חמישי,  
 מקוון, ללא התכנסות פיזית. -באופן דיגיטליהשנה רק 

. כזכור,  Connect to growל'  דו  ג  הנושא של יום זה השנה הוא 'התקשר ל  
והזוכים בתחרויות   ל'מועצת החברים',  יוכרזו הנבחרים החדשים  זה  ביום 

כן ניתן  -.  כמוGreenovation Award'צבעוני הזכוכית' ובפרס החדשנות  
י הרצאות: 'מגמות בהעדפות צרכנים', ו'כוחה של  יהיה לצפות ולהאזין לשת 

 הטכנולוגיה בימי קורונה'. תהיה גם אפשרות ליצור קשר ולשאול שאלות. 

 ... האתר אינו מציין אם יהיו שרותי תרגום סימולטני. תהינה בשפה ההולנדית בלבד  , מלבד אחת,רוב ההרצאותלצערנו,  

 ולקבל קישור וסיסמה.  www.dagvandecooperatie.comלהירשם מראש בקישור   צריך  ןהמעוניי 

 RFH News 27/10/2020המקור:  

 הגבלת כמויות הופעלה לניסיון בגרברה 

פלורהולנד הגבלת כמויות ההספקה של  רויאל  בנובמבר התקיימה ב  25-ל  4בין התאריכים  
ריק של השעון'. זאת בעקבות ירידה  -גרברה. הפעולה ננקטה במטרה למנוע עודפים ו'סיבוב

 בביקוש בעקבות מגפת הקורונה. 

. הכרוז,  Crisis Management Team (CMT)את ההגבלה הזמנית יזם 'צוות ניהול המשבר'  
התייעצות מתמשכת עם יו"ר 'וועדת הגרברה' קבע הגבלה כמותית של ההספקה היומית.  ב

 המגבלה נקבעה על בסיס הכמות היומית שסיפק כל מגדל בתקופה המקבילה אשתקד. 

היא הופסקה.    –כאמור, ההגבלה נמשכה כשלושה שבועות, וכאשר ההיצע והביקוש התאזנו  
ם וחרציות, ובמוצרים אלה המגבלות הוסרו לאחר  עציץ של וורדי-צעד דומה ננקט גם בצמחי

 מספר ימים, מאחר וכמות ההספקה ירדה מעצמה. 

 .  פלורהולנד רויאל  בכתבה באתר  על פרטי הפרויקט ותוכנית הפעולה שלו אפשר לקרוא  

כוונות באשר לאפשרות נקיטת צעדים כאלה בעתיד.  -לקחים מן הפעולה, וגם לא הצהרת - עד כה לא התפרסמה הפקת
ישירות באתר  למעשה, גם הידיעה על הפסקת הניסוי פורסמה, בינתיים, רק באתר החדשות של המגזין המקצועי, ולא 

 את הצעד הניסיוני הזה בפרופיל נמוך.   בינתיים  של רויאל פלורהולנד; מה שמעיד אולי על רצון ההנהלה לשמור

 HortiPoint 26/11/2020המקור:  

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2045.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2045.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2045.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-49/your-vote-in-the-members-council-elections-counts??utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week49&utm_content=twocolomn&_cldee=Y2h1bWlfeUBuZXR2aXNpb24ubmV0Lmls&recipientid=contact-e28e0419f6dce811a986000d3ab31f97-aa886441106b4684a75aa78ab13856ea&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=d462bc04-4535-eb11-a813-000d3ab94bd3
https://www.dagvandecooperatie.com/en
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-45/supply-regulation-gerbera-pot-rose-and-pot-chrysanthemum-in-force-for-supply-from-4th-november
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 מקוון-עוד יריד מסחרי דיגיטלי

  The Social Trade Fairכמו כל האירועים ההמוניים המתבטלים עקב מגפת הקורונה, גם 'היריד המסחרי החברתי'  
של אלסמיר יתקיים בעונה הנוכחית רק באופן מקוון, בתצוגה דיגיטלית. היריד יתקיים  

 . 2021בינואר  11-16בימים  

חב'   עם  יחד  פלורהולנד  רויאל  היריד מארגנת  והוא מאפשר  Flower Factorאת   ,
דרך  למגדלים להציג את תוצרתם בדרכים שונות: מסרטון בהפקה עצמית של המגדל,  

שזירות שמבצעת החברה המארגנת, או סרטון פרסומת שמפיקה החברה, וגם ע"י  
 ראיונות מוקרנים עם המגדל. 

החברתיות   ברשתות  המארגנים  של  בערוצים  יופיע   ,Facebook  -היריד 
Instagram, LinkedIn  – עוקבים.  900,000-שנחשפים אל כ 

   tradefairaalsmeer.com כל הפרטים וגישה לתצוגות, דרך הקישור

  HortiPoint 20/11/2020   23/11/2020 +  RFH News:  ותהמקור 

 עלו לגמר בתחרות 'צבעוני הזכוכית' 

,צוות השופטים אמנם בחר את העולים לשלב הגמר  44בידיעון מס'  כפי שפורסם כאן  
סבבי   שני  לאחר  נבחרו  אלה  הזכוכית'.  'צבעוני  תחרות  של  הקטגוריות  בחמשת 

'צבעוני הזכוכית  פלורהולנד. מביניהם ייבחרו הזוכים בתואר  רויאל  הצבעה בין חברי  
בדצמבר, כלומר ביום חמישי    10-', אשר יוכרזו במסגרת 'יום הקואופרטיב' ב2021
 הקרוב. 

יחד    בדף המיוחד לתחרותאת רשימת המועמדים שזכו לעלות לגמר אפשר למצוא  
            עם שאר המידע על התחרות.

  FloralDaily 17/11/2020המקור: 

   Insightsעוד תזכורת: הדרכה לשימוש במערכת 
היישומון    Insightsהיישומון   את  לאחרונה  האישיים  Floranextהחליף  המכירה  נתוני  אחר  מעקב  מאפשר  הוא   .

כיצד   הדגמות,  בלוויית  בעברית,  מפורט  הסבר  עם  וידיאו  סרט  הכין  כוכבי  ירון  והכלליים. 
   .Insightsלהשתמש במערכת המידע 

לגלוש   וכדאי  בכל החידושים האחרונים    זה  קישור דרך  אפשר  ולהתעדכן  לצפות, להאזין, 

 שבמערכת חשובה זו. 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 דיגיטלי'  100%' -מעבר ל ל  האחרון   מועדהנדחה  

  100%'-[ הוחלט לאחרונה לדחות את המועד הסופי למעבר לעבודה ב44בידיעון מס' בהמשך למידע שהובא כאן ]ראו 
ל שתוכנן  לאפשר  2021במרץ    31ליום    עד  בינואר,  1-דיגיטלי'  כדי  וזאת    .

תפעול, יותר זמן  - המספקות להם תוכנותלמגדלים ולקונים, יותר נכון לחברות 
 להיערך לשינוי. 

המסורתית   המשלוח  לאחר   Connect-EABתעודת  גם  לשימוש  תתאפשר 
 שימוש בה תתייקר. ההמועד הנ"ל, אך עלות 

ראו  ] תהיה האפשרות היחידה לבצע עסקאות ישירות    דיגיטלי'  100%כזכור, '
שם   37בידיעון מס'   אלהסבר של ירון כוכבי על המשמעות עבור מגדלים מישר

ונזכיר: כל מגדל חייב  תמצאו גם קישור למדריך מפורט להתחברות למערכת[.  
למערכת   גישה  Floridayלהתחבר  שלו  לפורק  תתאפשר  כך  שרק  משום   ,

 מכרזה וכיו"ב. - הנפקת תעודתלמערכת, לצורך 

  2020בדצמבר    17, להסברת תהליך המעבר לתפעול דיגיטלי מלא יתקיים ב'זום' ביום חמישי  מפגש מקוון/דיגיטלי נוסף
זמן ישראל. המפגש מיועד למגדלים מחוץ להולנד, ויתקיים בשפה האנגלית.    16:30זמן הולנד =    15:30החל מהשעה  

   information-www.royalfloraholland.com/membersאל למידע מלא ולהרשמה יש לגלוש 

מי שמתכנן לבצע מכירות ישירות מול לקוחות, באמצעות מערכת ההתחשבנות והתשלום של רויאל פלורהולנד יכול  
 פלורהולנד.  יאל רו[ ייעודי לנושא זה באתר ]באנגלית במדור שאלות ותשובות להיעזר במידע ובהנחיות 

 RFH News 02/12/2020 HortiPoint 27/11+ 02/12/2020 +  :ותהמקור 

  

https://tradefairaalsmeer.com/en/social-trade-fair/
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/en/buying/marketplace/purchasing-support/overview-of-assortment/glass-tulip-award/finalists-glazen-tulp-2021
https://www.youtube.com/watch?v=hZFdfJTvoO0&t=3s
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/members-information
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-46/seven-weeks-left-until-100-digital-a-number-of-frequently-asked-questions-for-growers?utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week49&utm_content=article&_cldee=Y2h1bWkueWFuYWlAZ21haWwuY29t&recipientid=contact-962e9e60d29be8118199e0071b658ea1-5925721a27594a1d87270ccc6c143fe4&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=d462bc04-4535-eb11-a813-000d3ab94bd3
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 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

 2020ימי פרחים בשנת 

 
 

    BBHפרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד.                        המקור:  -= 'חג      = קונים פחות פרחים מהרגיל  :   מקרא
  נא להקיש כאן  - 2015ללוח השנתי  

    בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 

  מחירי   של  המוחלטים  הערכים  את   מראה  שלעיל  העקומה
 .  האחרונות  השנים בשלוש בשעונים  קטיף פרחי 

והמחיר,  מופיעים  משמאל  בטבלה הכמות    שיעוריו  ערכי 
.  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 
 

היו גבוהים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    48בשבוע מס'  
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    31השבוע  סנט 

. זאת  47+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  3.8%
+ מזו  1.1%- בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב

 של השבוע שעבר.  

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
בשיעור   ב7%גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  מאשתקד,   +-

 קד.   מזו של אשת -7%
  48+ מזה שהיה בשבוע מס'  12.6%-המחיר היה גבוה ב

 . 2018בשנת 
 

היו גבוהים מעט     מחירי הפרחים בשעונים    49בשבוע מס'  
של   על  מאלה  עמד  הממוצע  הקודם.  סנט    32השבוע 

מס'  2.3%לגבעול,   השבוע  של  הממוצע  מהמחיר  יותר   +
-. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב48

 מזו של השבוע שעבר.   + 1.8%

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב12%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  מאשתקד,   +-3%-       

 .   ]ראו בטבלה כאן משמאל[ מזו של אשתקד 
 

  48+ מזה שהיה בשבוע מס'  20.4%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[.  2018בשנת 

 

מזה של אשתקד    -2.7%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל  המכירות הכללי המצטבר של  מחזור  
 .2018מזה של   -0.7%-( והוא נמוך ב-6.9%)פרחי קטיף בלבד =  

 RFH Markt & Informatieהמקור:  
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MPS –  מנכ"ל חדש ותקנים מעודכנים 

. הוא  MPSהתמנה למנהל הכללי של ארגון  ]בתמונה[    Daan de Vriesריס  פ  -דה  דן
אשר שימש בתפקיד באופן זמני מאז    Dirk Hogervorstהחליף את דירק הוחרפורסט  

 [   45בידיעון מס' ]ראו מידע קודם על הארגון  2020יוני  

שנים בתפקידי ניהול בכירים בחברות מובילות בתחום    15-, צבר ניסיון של כ47דן, בן  
 קיימא. -וייצור בראיכות הסביבה  

ארגון   את  להוביל  גאה  שהוא  אמר  הנכנס  ה  MPSהמנכ"ל  ושואף    25-בשנה  לקיומו 
 לתמוך במגדלי הפרחים במעבר לייצור בתנאים ידידותיים לסביבה.   

פי המטרות שהציב  -סטנדרטים חדשים, על  MPSיחולו בארגון    2021בינואר    1-החל מ
'יוזמת הקיימו   Floriculture Sustainability Initiative (FSI)ת לענף הפרחים'  ארגון 

[ בכל הקשור לרישום ושמירת נתונים סביבתיים, והבטחת אמינות  fsi2020.com]ראו  
[    2019-16בידיעון מס'  ]ראו    2019כבר בחודש מרץ   הנתונים. זאת כפי שדיווחנו כאן

 .   mps.com-my וכפי שמפורט באתר הארגון  

החדשים מעמידים בפני המגדל דרישות מחמירות ומפורטות מאוד בכל הקשור לשמירת    MPSכללי  
הדברה ובדשנים, ולגבי תדירות הרישום והפיקוח -י הגידול, עם דגש על רישום השימוש בחומרינתונ

שמירת הסודיות של    ת, תוך הבטח MPSעליו. ההסמכה בנויה על שקיפות מלאה כלפי הפיקוח של  
 הנתונים האישיים. 

  FloralDaily  06+12/11/2020: ותהמקור 

 החקלאי הבודד ממשלת הולנד והאיחוד האירופי מגינים על 

הוגן בחקלאות. זאת במסגרת ובתיאום  -ממשלת הולנד הגישה לאחרונה לאישור הפרלמנט הצעת חוק נגד מסחר לא
החלת  מען  עם פעילות כזו במוסדות האיחוד האירופי בבריסל, ל

הולנד   חקלאי  ארגון  האיחוד.  מדינות  בכל  כאלה    LTOחוקים 
על   פיקוח  כוללת  אינה  שההצעה  העיר  אך  היוזמה,  על  בירך 

 מחיר הוגן, ודרש להוסיף סעיף כזה.

הקונה   חיוב  הוא  החוק  הצעת  את  המובילים  הסעיפים  אחד 
  60, ותוך  הטריי  חקלאית  יום עבור תוצרת   30לשלם ליצרן בתוך  

 וצרים שאינם מתכלים יום עבור מ

גדולה אין כאן בשורה  ,  במיוחד  ]נראה שעבור מגדלי הפרחים 
 מאחר והמכרזה כבר מבטיחה תשלום בתוך שבוע...[  

 צדדי של עסקה או הזמנה. -כן החוק אוסר על ביטול חד-כמו

אפשרות   החדש  לחוק  להוסיף  מציע  החקלאים    לכלולארגון 
 ת.  קיימו לאיכות המוצר ולמכירה גם הגדרות -בהסכם

  ]בתמונה: דיון בפרלמנט ההולנדי{
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 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות
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