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 מועד חדש לשידור המידע המקוון לחברים    

, בשעה  ביוני  28ביום שני,  ביוני ונדחה, יתקיים    14-שידור המידע המקוון בשפה האנגלית, שנועד תחילה להתקיים ב
 portal.royalfloraholland.comבקישור   -שעון ישראל. הרשמה להשתתפות מקוונת  16:00

]ראו   מס'  כאמור  ה 23בידיעון  בתחומי  [  פלורהולנד,  רויאל  בארגון  שקורה  מה  בכל  החברים  את  לעדכן  היא  מטרה 
חבר  התפעול   לכל  הזדמנויות  תהיינה  הללו  ה'שידורים'  במשך  הקואופרטיב.  של  האסטרטגית  ובתוכנית  והכספים, 

 לשאול שאלות ולקבל תשובות. 

 RFH News 17/06/2021המקור:  

 ארגוני המגדלים והסוחרים קיימו הידברות טובה 

  VGB, ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדי  21בידיעון מס'  כפי שפרסמנו כאן  
במאי,    25והנהלת רויאל פלורהולנד אכן קיימו הידברות ישירה ביניהם, ביום 

במטרה לברר את חילוקי הדעות שהתגלעו בין הארגונים, אשר הביאו את  
 הסיטונאים להשעות את שיתוף הפעולה עם ארגון המכרזות.  

דיונים   ולקיים  וכי הוחלט להמשיך  ומועילות",  "בונות  היו  כי השיחות  נמסר 
סביב  משות  בהסכמות  מדובר  שנמסר,  ככל  להבנות.  להגיע  במטרה  פים, 

לעתיד   באשר  ובמיוחד  פלורהולנד,  רויאל  של  הארגונית  האסטרטגיה 
מוסכמת   למדיניות  להגיע  שואפים  הארגונים  ששני  להבין  ניתן  השעונים.  

 באשר לעתיד הענף בהולנד.  

 Hortipoint 15/06/2021המקור:  

 

 משך הפעלת 'שעון אמיתי' נזכיר: בוחנים ייתכנות לה

פלורהולנד  רויאל  , ממשיכים ב 22בידיעון מס'  בהמשך למידע שמסרנו כאן  
הארצי   השעון  לצד  אמיתי'  מקומי  'שעון  קיום  של  הייתכנות  את  לחקור 

מגדלים וקניינים פועלת כ'תיבת תהודה'.    25הווירטואלי המתוכנן. קבוצה של  
במאי, והדיון השני ביום    26-הדיון הפומבי המקוון הראשון שלה התקיים ב

 ביוני.   16

ד-על נראה שמתוכנן  לא  כה,  יון פומבי בשפה האנגלית.  פי הפרסומים עד 
ירון   להיות מעורבים מוזמנים לפנות אל    054-7920595כוכבי  המעוניינים 

yaronkohavi@royalfloraholland.com . 

 

 Hortipoint 15/06/2021המקור:  

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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 ת ב'מועצת החברים'    ניתן כבר להגיש מועמדות לחברו 

'מועצת החברים' נוסדה בסוף   2020-45בידיעון מס' כפי שהוסבר בפרסום  
חברים. חבר שנבחר    40. היא מונה 2019בינואר   1-והחלה לפעול ב  2018

נוספת של ארבע   אמור לכהן ארבע שנים, עם אפשרות להיבחר לתקופה 
בבת החברים  כל  של  החלפה  למנוע  בכדי  תכנית  -שנים.  מתקיימת  אחת 

מתפטרים   זו,  תכנית  לפי  הדרגתית.  שנההחלפה  מועצה,    5  כל  חברי 
 מחליפים ע"י כלל החברים.   נבחריםובמקומם  

כמועמד להיבחר למועצה בסבב הבחירות הקרוב  מי שמעוניין להציג עצמו  
עד   להירשם,  לכתובת    15יכול  דוא"ל  הודעת  משלוח  ע"י  בספטמבר, 

voordrachtscommissie@royalfloraholland.com    יחלו הנבחרים 
 . 2022לכהן במועצה מתחילת ינואר  

   .זה בקישוררש מחבר מועצה אפשר לקרוא  על הנד

  הנרשמים שהציעו את עצמם, , מבין  שם גם מוסבר כל תהליך הבחירה, שראשיתו ב'וועדת מינויים' הבוחרת באוקטובר
 מועמדים לבחירה ע"י כלל החברים, שתיערך בתחילת דצמבר. ישנו שם גם קישור לרשימת חברי המועצה. 

ת במועצה מאפשרת השפעה על החלטות הארגון.  כל חבר בקואופרטיב רויאל פלורהולנד יכול להיבחר למועצה. חברּו
 ס, ואורי ברוק ממושב לכיש. כיום מכהנים במועצה הישראלים רותם דביר מכפר ה

 RFH News 11/06/2021המקור:  

 

 

 

 

 כמות ומחיר לפי שנים  -פלורהולנד  רויאל טווידיה ב 

 

 גדלה בלעדית ביפן ושווקה בלעדית בעולם רק מיפן. היא הגיחה לעולם הפרחים בזכות גידול   2014הטווידיה עד 

 המוצר בישראל שהגיע אלינו ישירות מיפן. זוהי ההזדמנות להודות למשה פרץ ז"ל שתרם רבות להבאת הגידול 

 אלף ענפים, ומאז  20 -בכמות של כ 2015 -לארץ ולהטמעתו בין המגדלים. תחילת שיווק טווידיה מהארץ היה ב

 ומעריכים  2020 - מיליון ב 5הכמויות גדלו במאות אחוזים. תוך שנה עברו את החצי מיליון, המשיכו לעלות לכמעט 

 סנט.  30 -סנט התייצב על כ 42  -מיליון ענפים. המחיר שהתחיל ב  6 -כהכמות תגיע ל  2021 -שב

 חיר וגידול מתון יותר בכמות מושפע ממשבר הקורונה. שחלק מירידת המ 2020צריך להזכיר את שנת  

 

 . יש להקיש כאןלמצגת המלאה באתר הידיעון הכוללת גם נתונים על השיווק מישראל,  

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2045.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2045.html#green1
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https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/oxypetalum_2021.pdf
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 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            24הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקד( ביוני 14-18)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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 2021ימי פרחים בשנת 

 

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

 נא להקיש כאן  - 2015ללוח השנתי  

 
 

 

 תזכורת: סמינר מקוון על טכנולוגית חממות  

פעולה של מכון היצוא הישראלי עם גופים ענפיים בהולנד הוביל  -בשבוע שעבר, שיתוף  24כפי שפורסם בידיעון מס'  
]זמן    11:00ביוני, בשעה    29לחילופי ידע בנושא טכנולוגיה של חממות. במסגרת זו יתקיים סמינר מקוון ביום שלישי,  

 ע חברות ישראליות תצגנה טכנולוגיות שפיתחו בתחום החממות. ישראל[. שב

 . קישור זה דרך לפרטים ולהרשמה לסמינר המקוון יש לגלוש

  BPNieuws 09/06/2021המקור:  

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
https://forms.gle/q5FyAGvKbqcRqmw57
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   מהו בדיוק שטח החממות בהולנד? 

בהגדרות שונות של ענפי הגידול בחממות,  מסתבר כי מקורות שונים משתמשים 
זאת, נראה  -ולכן שורר קצת 'בלגן' בנתוני שטחי הפרחים בחממות בהולנד. בכל

 פי מיטב הנתונים ניתן לסכם כך: -כי על

לכדי   כיום  מסתכם  בהולנד  החממות  שטח  כ  100,780סה"כ  מהם  -דונמים; 
 ד' חממות לגידול חקלאי מסחרי.   82,830

כ תופסים  הירקות  שטחי  זה  צמחי  48,160-מתוך  וגידול  כ-ד',  ד';    34,670-נוי 
-ד' משמשים לגידול צמחי  16,660-קטיף, והשאר, כ-ד' הם פרחי  18,010ומתוכם  

 וי בעציצים. נ

על ווכנינגן  פ -כך  אוניברסיטת  של  כלכלי  למחקר  המכון  נתוני   Wageningenי 
Economic Research (WEcR) 

  BPNieuws  01/06/2021המקור:  

 תערוכה מקוונת זמינה ברשת תזכורת: 

שפורסם   מס'    לאחרונה כפי  מקוון  ,23בידיעון  באופן  זמינה  ופרחים  צמחים  של    תערוכה 
   floorplan.expodoc.com/en/976/noviteiten-2021 בקישור 

לחיצה על כל  .  כל ריבוע מייצג מָגדל   . ישירות לדף הבית של התערוכה  מובילה על הקישור    לחיצה 
למטה   . גלילהמָגדל  או חברה שמציגה  מעבירה אל  –  More info-אחד מהריבועים ובהמשך על  

  כדאי.  סרטון הסבר  גם  ובהמשך יש  המבוקש,  צמח/שזירה(/פרח)  הפריט   לראות תמונת  מאפשרת
 . ולהנות , ללמוד,לצפות

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

 

 BPNieuws 24/03/2021+   המקורות: ירון כוכבי

 

 

 
 

 מאכל נמכרים היטב בצרפת   - פרחי

פופולריים בצרפת. ישנם כבר מגדלים שמתמחים בכך ומתפרנסים מגידול ושיווק של  פרחים למאכל נעשים יותר ויותר  
 פרחים כאלה. אחד מהם התראיין לאחרונה לתקשורת הענפית. 

.  2004-תבלין, כבר ב-מאכל, לצד צמחי-המשפחה החלה לגדל צמחי ופרחי
כעת הם פוגשים ביקוש גובר. הם מוכרים עכשיו בעיקר בסופרמרקטים;  

כנים באים לחפש תוצרת אצלם, הם מתכננים להתחיל בקרוב  ולאחר שצר
 בשיווק מקוון דרך רשת האינטרנט.

שואפת  המשפחה ממשיכה בחיפוש מתמיד אחר פרחים טעימים נוספים, ו
הגיע להספקה רצופה בכל ימות השנה. את רוב הפרחים המתאימים הם  ל

מדי מגלים  והם  המצויים;  הגינה  צמחי  בין  טעמים  - מוצאים  פעם 
רים. ולצד הטעם מגלים גם ערכים  גן ידועים ומוכָ -אטרקטיביים אצל פרחי

 תזונתיים ייחודיים, שאינם ידועים לקהל הרחב. 

מאכל.  -בצרפת כבר קיימים מספר משקי פרחים גדולים המתמחים בפרחי
המשפחה   הזמן.  כל  חדשים  גידולים  ומכניסים  הנושא  את  לומדים  הם 

 ענף חדש שיתפתח בקרוב במהירות. -שהתראיינה משוכנעת שיש כאן תת

]טרם מצאנו מידע מסודר בכתב אודות פרחים אכילים. כתבה באנגלית, מארה"ב, המספקת תמונת מצב מפורטת  
 [ זה בקישורפחות חשוב: אודות כאלה שמסוכנים למאכל, אפשר לקרוא  -ונרחבת אודות פרחים מתאימים למאכל, ולא

   FloralDaily 15/06/2021 : המקור

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 
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