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 צירוף תמונה מתבצעת ללא פשרותאכיפת חובת 

במאמץ לשפר באופן משמעותי את אמינות הנתונים המלווים את משלוחי הפרחים לשעון, השלימו ברויאל פלורהולנד 
מכירה -ה/קבוצתוו  צ  ַא ללא פשרות. , מתחילת ינואר,הממושכת, ואכיפת העיצומים פועלת את תקופת ההסתגלות

, יחד עם האיכויות בסוף התור שאינה מלווה בתמונה נשלחת למכירה
 . הירודות

פלורהולנד כי לא יתקבלו 'תירוצים' רויאל לשאלות מגדלים הבהירו לאחרונה ב
כמו תקלה בתקשורת אינטרנט, תקלה בתוכנה, מצלמה מקולקלת, וכיו"ב. 
האחריות להתגבר על מכשולים כאלה היא על המגדל. עליו להימנע ממשלוח 
תוצרת ללא תמונה, אם וכאשר אין באפשרותו לצרף תמונה, עד אשר יתגבר 

העגלה נשלחת כל  –ם תמונה חסרה באצווה אחת אכן: -על-התקלה. יתרעל 
23-בידיעון מס'  גם]ראו  ותתמונ ןם באצוות האחרות ישנלסוף התור, גם א

3102. ] 

המשחק' החדשים ללא פשרות; פלורהולנד נחושה ליישם את 'כללי רויאל 
במיוחד עם ההיערכות למכירה וירטואלית בכל שעות היממה, כאשר הקונה מסתמך לחלוטין על המידע שהוא מוצא 

 ברשת.

תמונה איכותית היא גם באינטרס הברור של המגדל, משום שהקונה מתרשם לטובה מהתוצרת דרך הצפייה בתמונה, 
 יותר מאשר עבור תוצרת שאינה נראית טוב בתמונה. וכך יהיה מוכן לשלם עבורה מחיר טוב

זאת, האחריות הכלכלית בגין -עבור המגדל הישראלי צירוף התמונה נעשה בד"כ ע"י סוכן הפריקה בהולנד. עם
כן אכן דאג לתמונה איכותית כנדרש. אפשר לבדוק: המגדל כולה על המגדל. לכן יש לוודא שהסו –הסנקציות המוטלות 

סך 'פלורהמונדו' את קבוצות המכירה שלו, ואת התמונה הנלווית. לחיצה על התמונה מגדילה אותה, יכול לראות במ
כך שניתן לראות את איכות הצילום ונאמנותו למראה התוצרת המוגשת למכירה. ]הזקוקים לסיוע יכולים לפנות אל ירון 

 כוכבי[ 

 RFH Nieuws 12/01/2017  ירון כוכבי + :ותהמקור

 בממשק ההפעלה של 'פלורהמונדו'שיפורים 

למסחר אלקטרוני ולמכירה  FloraMondoהפעלה משופר של מערכת -בינואר נכנס לשימוש ממשק 01-החל מ
 מוקדמת בשעון )ממ"ש(, לנוחיות המשתמשים.

ולקבץ את התוצרת המוצעת לפי פרמטרים  ,לסנן, מנוע החיפוש שוכלל ושופר, לנוחיות המשתמש. כיום ניתן לחפש
 זמנית.-כן שופר העיצוב של מסך ההפעלה וניתן לצפות בו ביותר שורות בו-ו אורך, משקל, וכיו"ב. כמוכמ

מערכת 'פלורהמונדו' ממשיכה להיערך לקראת אפשרויות סחר עתידיות, כולל עסקאות 'עתידיות', כדי להבטיח 
 תשתית תפעולית למסלולי רכש חדשים.

 RFH Nieuws 20/01/2017המקור: 

 פלורהולנד תהיה נוכחת ב'ימים פתוחים בערבה'רויאל 

כבכל שנה, תהיה רויאל פלורהולנד נוכחת בביתן משלה בתערוכת 'ימים פתוחים בערבה', בחוות יאיר בערבה בימים 
 .3102בפברואר  0+3רביעי וחמישי, 

עילים , וישמחו להיפגש עם מגדלים ועם פרויאל פלורהולנד שיגיעו מהולנד לתערוכה אנשיאלה הם ו
 :בענף

  דירק יאנסןDirk Jansen – מנהל המחלקה לטיפול בפרחים מט"פ 

  אשת קשר, המחלקה לטיפול בפרחים מט"פ –אפרת וינר 

  איש קשר, המחלקה לטיפול בפרחים מט"פ –ניצן מוקסיי 

  לאונטין ברוחמאנסLeontine Brugmans – כרוזה בשעון בנאלדוויק 
יום הפתוח היא תבקר בליווי ירון אצל ב השתתפותה . לפני3131-ם, מחר ובההתמחות של לאונטין היא השעון: היו

 . בישראל מספר מגדלים

פרידה מאדה כהן, בהשתתפות מסיבת  בביתן של רויאל פלורהולנדתתקיים , 03.11בשעה  בפברואר, 0, ביום רביעי
  עובדי המכרזה, נציגי חברות היצוא ואנשי מערכת ההדרכה. כל המגדלים מוזמנים.

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/allnewsletters/newsletters-2016/513-yedion-1652
http://www.yedion.com/allnewsletters/newsletters-2016/513-yedion-1652
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, המטפלת בפרחים של רבים ממגדלי DFG,  מקבוצת OZ Importליד ביתן פלורהולנד יהיה השנה גם ביתן של חב' 
  ישראל. קובי גלילי, איש הקשר, יהיה שם כדי להסביר מה יש לחברה להציע.

 שמחה שרייבר יהיו שם.מו וו. דודי בונ, יחד עם 'אופטימל קונקשן'גם ל'ערבה אופטימום' יהיה ביתן

 נמסר ע"י ניצן מוקסיי וירון כוכבי

 +4%מאס סיימה שנה בגידול של -מכרזת ריין

 3102שטראלן סיימה את -בהרונגן Veiling Rhein-Maasהמכרזה הגרמנית 
. העלייה 3102לעומת  4%-; גידול של כ€מיליון  224בהיקף מכירות של 

נובעת בעיקר מעלייה במחירי הפרחים והצמחים; אם כי היו מספר מוצרים 
 בכל מסלולי המכירה. נרשםלהם הייתה שנת מחירים קשה ביותר. הגידול 

לקוחות חדשים; חלקם בעלי מחזור קניות גבוה.  22נוספו למכרזה  3102-ב
 .לחהירה מוקדמת בשעון' )ממ"ש( שזכה להצבשנה זו נכנס לפעולה מסלול 'מכ

שותפות של פלורהולנד עם תאגיד לנדגארד  כידוע מאס היא-]מכרזת ריין
 [3בידיעון מס' הגרמני. ראו על חילופי מנהלים 

 Veiling Rhein-Maas 19/01/2017המקור: 

 
 

 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 
 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/allnewsletters/newsletters-2017/516-yedion-1702
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 שבר עוד שיא; אך הרווחיות נמוכה 1022-היצוא ההולנדי ב

. אך ארגון סיטונאי €מיליארד  2.24+, והגיע לשיא של 2%בכמעט  3102-יצוא הפרחים וצמחי בית וגן מהולנד גדל ב
המפרסם את הנתון הזה, מבהיר כי רבים מחבריו סבלו מרווחיות נמוכה בשנה שעברה. ראשי , VGBענף הפרחים 

הארגון מאשימים בקשיים, בין השאר, את חוסר ההשקעות בהתחדשות מבחר הפרחים, ובכך שאיכות המוצרים אינה 
 בתחרות.נו ציינו את ההכרח להשתלב במסחר אלקטרוני כדי לעמוד ימספיק טובה. יצואנים שרואי

+, והסתכם לכדי 3%-; ואילו יצוא פרחי הקטיף גדל רק ב€מיליארד  3.3+ והגיע לכדי 4%-מגזר צמחי הבית והגן גדל ב
 .€מיליארד  2.2

גרמניה; גידול המשקף את ההתאוששות הכלכלית  –עד המרכזי י+( ביצוא ל2.2%בולט בעיקר הגידול המרשים )
( המבטא את הירידה -4.2%בריטניה ) –שחל ביצוא לשוק השני בחשיבותו במדינה זו. לא פחות בולט הוא הקיטון 

 החדה בערך הליש"ט לאחר החלטת האנגלים להיפרד מהאיחוד האירופי.

ארה"ב ורוסיה אינן מופיעות ברשימת עשרת היעדים המובילים. השוק האמריקאי גדל, אך לא מספיק, ואילו השוק הרוסי 
 המשיך לקטון. 

סיטונאים אינו מאפשר עוד גישה לנתונים יותר מפורטים, כמו הפרדה בין פרחים לצמחים לכל שוק, או לצערנו, ארגון ה
 לנתוני היצוא אל מדינות שאינן בין עשרת המובילים. השקיפות בענף הולכת ופוחתת.

 

 
 

 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף
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 מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד          :השוק  מצב על  כללי-מבט מספקת  ל"הנ העקומה

 למחיר  באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 
 הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות     הממוצע  
לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד  באופן יחסישסופקו,   

נקודות )%(, כך שכאשר הקווים עומדים על  011-מופיע כ
ת היא שהמחיר או הכמות זהים המשמעו –בסולם  011

 לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 

 

 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)
 (.קטנים היו אשתקד

 

גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 

 

+( 3.4%עלו מעט מחירי הפרחים בשעונים )  1בשבוע מס' 
סנט.  32לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

 +.2.2%זאת תוך עלייה בכמות בשיעור 
 .-03%-(, תוך ירידת מחיר של כ-1.22%בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך במקצת )

 קה ירודה. המחירים סבירים לתקופה, אבל לא בגלל ביקוש טוב, אלא בגלל הספ
 

סנט  34+ בהשוואה לשבוע הקודם. הממוצע עמד על 2.2%עלו מחירי פרחי קטיף בשעונים בשיעור  3בשבוע מס' 
 .3מזו של שבוע  1%לגבעול. הכמות הייתה גבוהה בכמעט 
  -2%+, תוך ירידה בכמות של 02%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב

 

חסר, גם מאתיופיה, אפשרה התאוששות מחירי -על הביקוש. אבל הספקתהחורף הקשה במערב אירופה משפיע לרעה 
 הוורדים. הצבעונים, אשר 'פתיחת העונה' שלהם הוכרזה בשבת האחרונה, מתחרים חזק בפרחים אחרים.

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 3המקורות: 
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 משלחת אנשי עסקים הולנדים באה לבחון הזדמנויות בישראל

אנשי עסקים מענף הפרחים, שבאה לבחון אפשרויות עסקיות בישראל. היוזמה  01קרה בארץ משלחת של לאחרונה ב  
לביקור באה מארגון 'נוצרים ידידי ישראל', הדוגלים בהשכנת שלום במזה"ת דרך פיתוח הכלכלה. בראש המשלחת 

פעיל למען  ,Elbert Dijkgraafראף  חעמד חבר הפרלמנט אלברט דייק
 ם התראיין למגזין הענפי כדי לחלוק את רשמיו.אשר ג ישראל,

עוטף עזה, וגילו  יקרו בקיבוץ סעד וביישובלדברי ראש המשלחת, הם ב  
בעיקר בגלל  בתחום גידולי הנוי. שם פוטנציאל גדול ליזמים הולנדים

הטבות מיוחדות שממשלת ישראל מעניקה ליישובי האזור; וגם בגלל 
סמוכה אשדוד"... הוא הכריז כי "זמינות של כוח אדם זול בעיר ה

 "ישראל מציעה הרבה הזדמנויות למגדלים הולנדים".

]ניכר בריאיון שהאיש אינו ממש מתמצא בעסקי הענף, וגם קשה להבין 
. אם אנשי העסקים אכן הניחו יסודות לשת"פ כלכלי עם גורמים בישראל

 [אבל הרצון הטוב והאהדה לישראל קיימים בהחלט

 Vakblad v d Bloemisterij 20/01/2017המקור: 

 שלג כבד פגע בגידולים בדרום איטליה

השלגים הכבדים שפקדו את איטליה )ובשילוב רעידת אדמה גרמו לאסון במרכז 
, Apuliaליה ּוהמדינה( לא פסחו גם על האזור הדרומי של המדינה. באזור ּפ

ממש ב'עקב של המגף', לחופי הים האדריאטי והים התיכון, כיסה שלג כבד 
ומתמשך את שטחי הגידול, וגרם להתמוטטות של חממות ולהרס גידולים, 
ביניהם גידולי פרחים וצמחי נוי. הנזקים חמורים במיוחד משום שהאזור אינו 

אזור בדרכים מורגל בשלג, ואינו ערוך לכך. בנוסף לקריסת מבני החממות, גם ה
 נחסמו לימים רבים, ולא ניתן היה לשנע תוצרת לשווקים.

  FloralDaily 20/01/2017המקור: 

 הבחירות בהודו גורמות לביקוש מוגבר לפרחים 

הודו, "הדמוקרטיה הגדולה בעולם", נמצאת בעיצומו של מסע בחירות, 
בפברואר. מסתבר שזו סיבה טובה לרכישת פרחים,  00-שתתקיימנה שם ב

 לקשט את ההופעות הרבות של פוליטיקאים. 

 [3104הניצחון של בבחירות -]בתמונה: ראש הממשלה מודי בתמונת

+ 31%-בר, ועליית מחירים של כמגדלי הפרחים בהודו מדווחים על ביקוש מוג
מאז החלו מסעות הבחירות. הביקוש המוגבר בא להם ממש בזמן, לאחר 
תקופת שפל בצרכנות, בעקבות צעדי הממשלה להוצאת שטרות כסף בעלי 

 ערך גבוה מהמחזור.

בהודו מקווים שההתאוששות תחזיק מעמד זמן רב, עם התקרב עונת 
ריכת פרחים. הם צופים עסקים טובים החתונות, המהווה תמיד תקופת שיא בצ

 לפחות עד חודש יוני.

נפגשה משלחת מישראל, בראשות השגריר דניאל כרמון, עם 'ראש השרים'  בשבוע שעברעל רקע זה ראוי לציין כי 
, אשר Shivraj Singh Chouhanהודו, שיווראי סינג צ'ואוהאן  ב Madhya Pradeshראדש דיה ּפ  מדינת מ   בממשלת 

לשיתוף פעולה בין ישראל להודו בפיתוח ענף הפרחים, בנוסף לנושאי ההשקיה והביטחון, שכבר מתקיימים קרא 
 בהיקפים גדולים.

 Times of India 16+20/01/2017המקור: 

  

 

 חדשות מן העולםמבזקי  - שמועות פורחות


