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 ת גם היו"ר מאמין כי הכל תלוי באחדּו

הבית  -יו"ר 'מועצת הפיקוח' של רויאל פלורהולנד ]במונחים ישראליים זוהי 'מועצת המנהלים' של התאגיד[ מגדל צמחי
, כתב לאחרונה בטור אישי כי הוא גאה ביציבות שהארגון הציג בשנה האחרונה.  ]בתמונה[  Jack Goossensג'ק חוסנס  

 הנה מסתמנת שוב עלייה במכירות, וזאת למרות המכה שהענף ספג עם פרוץ המגפה לפני שנה.  

הוא סוקר באריכות את השינויים הארגוניים שהארגון עבר בשנים האחרונות ]ואנו לא נפרט כאן את הסקירה, שאין בה  
מעשה כל חדש[ והכל בכדי להראות כי סוד ההצלחה הזו הוא בשיתוף הפעולה  ל

בין כל המגדלים, למרות השוני באינטרסים בין קבוצות שונות. הוא מעלה על נס  
ת ההדדית המתמדת, המאפשרת את שיתוף הפעולה. דרך התקשורת  את ההידברּו

 לכבד אותן. הפנימית הזאת החברים מבינים איש את בעיות רעהו, ולומדים 

המסר שהיו"ר מנסה להעביר הוא: "כוחנו באחדותנו", וככל שנמשיך לפעול ביחד,  
הנשמעת   פנימית  ביקורת  משבח  גם  הוא  בעתיד.  גם  הארגון  את  לקיים  נצליח 

 מחברים, ומכריז כי "ביקורת מחזקת אותנו".  

לאחדּו  המטיפים  לאחרונה  המאמרים  מריבוי  העורך:  להסיק  ]הערת  אפשר  ת 
'זרמים תתשקיימ המג  -ים  בקרב  על האחדות  קרקעיים'  בהולנד, שמאיימים  דלים 

כך, אלא מרבים  -הזו; אך כדרכם של ההולנדים, הם אינם מספרים לנו במפורש על 
זאת, לא נוצר רושם כאילו  -בהסברה אודות הנזק הטמון בהיחלשות האחדות. עם

 הארגון נמצא במשבר חמור[ 

 RFH News + Hortipoint 20/04/2021  ות:המקור 

 יכנסו אספה מיוחדת של 'מועצת החברים'  

שעבר,    חמישי  ביום  בישיבתה  החליטה,  פלורהולנד  רויאל  של  החברים'  'אספה22/04/2021'מועצת  לכנס   ,-
דעתם.  במאי הקרוב, כדי למסור מידע מלא, ולאפשר לחברים להביע את    20ינפורמטיבית' מיוחדת של המועצה ביום  א

זאת בעקבות העצומה שהוגשה ע"י חברים רבים, תחת הכותרת  
FloriNee  השינויים של  היישום  קצב  את  להאט  בדרישה   ,

מן השבוע    16בידיעון מס'  הארגוניים המתוכננים ]ראו בכתבה  
יע, עוד לפני החלטת המועצה,  שעבר[ כאמור, המנכ"ל כבר הוד 

 על השעיית הצעדים עד לקיום דיונים בנושא. 

ההחלטה באה בעקבות שיחות שקיימו חברי מועצה עם מספר  
גדול של חברים. הם הגיעו למסקנה כי חותמי העצומה מוטרדים  

ומהטלת חובה על כל חבר   Floridayבעיקר מאופן התפקוד של 
בהירות  -. בנוסף, קיימת אילקבל הסמכה לתווית 'איכות סביבה'

 בלוגיסטיקה שבין המשק למכרזה.  Floriwayבאשר להפעלת 

  באספה המיוחדת יכולים להשתתף כל חברי רויאל פלורהולנד,
וכל אחד מוזמן להשמיע את דעתו; כך    גם באופן מקוון/וירטואלי,

 ]בתמונה[  Marcel van Tolהסביר יו"ר המועצה מרסל ואן טול  

  Hortipoint + Bloemenkrant 22/04/2021המקורות:  

   Floridayממליצים להימנע מפיקוח חיצוני על 

ים ל'מועצת החברים' שלא  הראש של 'מועצת החברים', 'מועצת היועצים', וההנהלה של רויאל פלורהולנד ממליצ-יושבי
, כפי שהוצע במועצה, וכפי שנדרש בפומבי ע"י אחד מחברי  Floridayפיקוח חיצוני על תפקוד מערכת  -לפנות לייעוץ

הארגון. הם מתכוונים לקיים שימוע מעמיק  לנציגי המגדלים אשר    ן המועצה. לטענתם, הדבר גם עומד בניגוד לתקנו
הסביבה. לדבריהם הם  -בעניין קצב היישום והאכיפה של תקנות ההסמכה לתנאי איכות, FloriNeeחתמו על העצומה 

שומעים דרישות דומות מצידם של נציגי הסוחרים. השלושה תומכים בכך ש'מועצת החברים' תקבל ייעוץ חיצוני של  
 מומחים בתחום. 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html


 
 ( 2021) 17ידיעון מס' 

 

2 

 

ומפתחי תוכנות, אודות האפשרויות  הראש עם שורה של נציגי מגדלים, סוחרים,  -בשבועות האחרונים התייעצו יושבי
למשתמש,  - בתחום של ידידות  `Floridayלשפר את התפקוד של מערכת  

יתר נדרשת  במיוחד  לדעתם.  לשיפור,  זקוקה  באפשרויות  -אשר  גמישות 
ב לתמיכה  הצוות  המערכת.  של  שורת    Floriday-ההפעלה  בקרוב  יציג 

 הצעות לשיפור התפקוד. 

ול להתחבר  כיום  גם  יכול  חבר  באשר  כל  רעיונות  להציע  או  דעתו  הביע 
וצוות התמיכה יתחשב בכך בעת   Floridayלעדיפויות וליישום של מערכת  

 . קישור זה ההחלטה. הגישה למגדלים דרך-גיבוש הצעות

דוא"ל  בזאת  המעוניינים ליצור קשר עם צוות התמיכה הזה יכולים לעשות  
 support@floriday.ioדרך 

הוא בד"כ דרך    Floriday]כאמור, הקשר של מגדלים מישראל עם מערכת  
לכך איננו מפרטים כאן את כל שפע הכתבות והפרסומים  - הפורק בחו"ל; אי

 [ פלורהולנד-בנושא שהיו לאחרונה בתקשורת הפנימית של ארגון רויאל

 Hortipoint 02+17/04/2021  RFH Nieuws 31/03 +22/04/2021 +:ותהמקור 

 

 

 

 2019היה נמוך רק מעט מזה של  2020בשנת מחזור המכירות 

לעומת    -7.8%מיליארד יחידות פרחים וצמחים; ירידה של    11.4כולה נמכרו במכרזות רויאל פלורהולנד    2020בשנת  
מיליארד €,    4.7+; מה שהביא למחזור מכירות של  5.3%. ואילו המחיר הממוצע לכלל המוצרים סימן עלייה של  2019

של   =  מילי   -5.8ירידה   € סופיים    -2.9%ון  מנתונים  עולה  כך  לעומת השנה הקודמת; פחות ממה שחששו מראש. 
שפורסמו ביום שישי האחרון. כל הפער נבע מן הנסיגה הזמנית במכירות בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בחודש  

 .  2020מרץ 

ות המכרזות לא היה אירוע כה  ציין כי מעולם בתולד   Steven van Schilfgaardeהמנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה  
קרן   והשמדת פרחים. ענף הפרחים ההולנדי היה המגזר הראשון במדינה לארגן מימוש  ירידה במכירות  חריף של 
רויאל   בענף, בהובלת  בין כל הגורמים  בזכות שיתוף הפעולה המלא  ולמזער את הנזק. הכל  התמיכה הממשלתית 

 פלורהולנד. 

 RFH News 23/04/2021מקור:  ה

 זית מזג האוויר לערים באירופה תח

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://idm.floriday.io/
mailto:support@floriday.io
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
מס'   לפרחים השונים לשבוע  -19)  16הממוצעים 

 .עם השוואה לאשתקד (באפריל 23

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הקודמות. הכוללת השוואה לשנתיים 
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 קידום מכירות אגרסיבי לפרחים  – ועכשיו 

ובשיתוף מספר ארגונים במדינות אירופה השונות החל בימים אלה הקמפיין    PTביוזמה של 'מועצת הפרחים של הולנד'  
‘Shine on ’    .שבועות כשלושה  יימשך  הוא  באירופה;  מדינות  בשבע 

המבצע ממומן ברובו ע"י האיחוד האירופי, ומטרתו, כמובן, לעודד צריכת  
בגיל   נשים  היא  הפעם  המיקוד  קבוצת  אותן  54עד    25פרחים.  אשר   ,

זרוח ולפרוח' דרך השימוש בפרחים וצמחים. לא נמסר היקף  מעודדים 'ל
 התקציב של הקמפיין. 

מסע קידום מכירות פרחים מתמשך,    Fepexואילו בספרד מארגנת קבוצת  
מילים".   אלף  שווה  "פרח אחד  הסיסמה  ובגרמניה תחת  שיפעל בספרד 
הקמפיין ירוץ בעיקר ברשתות החברתיות, אך גם בטלוויזיה וברדיו, וישים  
דגש על הערך המרגיע של פרחים לנפש האדם. נמסר כי תקציב המבצע  

מאגד    Fepexהוא כחצי מיליון €; לא נמסר כמה זמן הוא יימשך. ארגון  
 .בספרד  בתוכו את הרוב המכריע של עסקי גידול ומסחר בפרחים

    FloralDaily 19+22/04/2021 המקורות:

 היצוא מהולנד לבריטניה נמשך כרגיל 

, נמשך יצוא הפרחים והצמחים מהולנד לאנגליה  Brexitה של בריטניה מן האיחוד האירופי, מה שנקרא למרות הפריׁש
היא כנראה מתקזזת ע"י עלייה בצריכת הפרחים ע"י הצרכנים הבריטים, הנובעת    –ה  כרגיל. אם ישנה נסיגה בגין הפריׁש

 מן השהייה המאולצת בבתים בגין מגפת הקורונה.   

זאת יצואנים הולנדים מזהירים מפני הסקת מסקנות מהירות לטווח הארוך,  -עם
עוד   ומסבירים שהנהגת ביקורת פיזית של המשלוחים, הצפויה בימים אלה, 

 עלולה להכביד ולהפריע. 

הייתה    זומיליוני €.    880הסתכם יצוא הפרחים לבריטניה לכדי    2020בשנת  
  -4%-ב  אז  צוא הכולל מהולנד נסוג+, בעוד הי3%בשיעור    2019עלייה לעומת  

מוקדם יותר החודש נודע כי שלטונות בריטניה דחו את יישום החמרת בקרת  
. זאת בכדי לתת לכל המעורבים מספיק  2022משלוחי היבוא עד לתחילת שנת  

הפרחים   בענף  ההולנדים  הארגונים  החדשים.  לתנאים  עצמם  להתאים  זמן 
שונים אפשר ללמוד כי הנושא יותר  רכו על הצעד המקל הזה. מפרסומים  יב

 פניו; ייתכן אפוא שטרם נאמרה המילה האחרונה בעניין. - מסובך ממה שנראה על

 HortiPoint 19/04/2021+ FloraCulture International 09/04/2021 : ותהמקור 

 תערוכה מקוונת זמינה ברשת

 . זה קישור דרך תערוכה של צמחים ופרחים זמינה באופן מקוון

דל  .ישירות לדף הבית של התערוכה  מובילהעל הקישורית    לחיצה לחיצה  .  כל ריבוע מייצג מג 
דל  או חברה שמציגה  מעבירה אל –  More info-על כל אחד מהריבועים ובהמשך על   . מג 

  נוובהמשך יש המבוקש,  צמח/שזירה(/פרח) הפריט לראות תמונת   מאפשרתלמטה  גלילה  
 . ולהנות , ללמוד,שווה לצפות. סרטון הסבר גם

 דל; אך בקרוב יתאפשר חיפוש גם לפי שם הפרח[ : כרגע ניתן לחפש רק לפי שם המג  הערה]

 

 

 BPNieuws 24/03/2021+   המקורות: ירון כוכבי

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://floorplan.expodoc.com/en/976/noviteiten-2021

