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 איחוד של מערכות המסחר הדיגיטליות

אחרי עיכובים ממושכים, התבשרנו ביום שישי האחרון כי רויאל פלורהולנד וקבוצת הסיטונאים הגדולים 
של  Floriday, למערכת Bluerootsהפרטית  'פלטפורמת המסחר המקוון'הגיעו להסכמה על מיזוג בין 

[ יתבצע 2018-46בידיעון מס' ]ראו  2018פלורהולנד. המיזוג, שהובטח להתבצע כבר בסוף נובמבר רויאל 
 רויאל פלורהולנד.  בידיBlueroots -מהבעלות ב 50%ע"י רכישת 

יהיו מקושרים ישירות לכל מערכות המסחר הישיר המקוון של  Bluerootsמעתה, הלקוחות מנויי מערכת 
, והמגדלים המציעים תוצרתם במערכות Floriday, FloraMondo & FloraXchangeפלורהולנד, רויאל 
פלורהולנד יחשפו ישירות לקונים אלה, מה שיגדיל את ההזדמנויות עבור כולם, ויאפשר להם רויאל של 

 ביצוע עסקאות באופן ישיר ומהיר.

מידע מפורט על מי שרכש את תוצרתם.  -Blueroots -יתווסף מעתה יתרון נוסף, הנובע מהשיטה הנהוגה ב מגדליםל
 .Floriday, אשר תוטמע במערכת APIבזמן הקרוב ישולבו הנתונים לגישה דרך מערכת הפעלה מודרנית, 

יתרום רבות לחיזוק ענף הפרחים ההולנדי מנכ"ל רויאל פלורהולנד, ויו"ר ארגון הסיטונאים בירכו על המיזוג וציינו כי הוא 
 מעמדו בשוק הבינלאומי.לשמירת כולו, ו

 RFH News 22/02/2019המקור: 

 השיא-המערכת הלוגיסטית עמדה יפה בימי

וולנטין. הצעדים שננקטו -השיא' בשבועיים שקדמו ליום-אנשי הלוגיסטיקה ברויאל פלורהולנד מסכמים בסיפוק את 'ימי
 הזמנים המתוכנן.-עצמם, וכל התוצרת הגיעה ללקוחות לפי לוחהוכיחו את 

-התבצעו בשלושת המכרזות הגדולות כמיליון מכירות/עסקאות; כ 7-ו 6בשבועות מס' 
בפברואר, היה היום העמוס ביותר, וגם בו,  11יותר מאשתקד. יום שני,  17,000

 כאמור, סופקו כל הפרחים בזמן ללקוחות. 

הופעלו גם השנה פעמיים 'תעריפי לילה מיוחדים'; חיוב  תלובין שאר צעדי ההתייע
הלקוחות בתעריף מוגדל עבור עגלות שהם מחזיקים מעל הכמות הכלולה בחוזה 

עגלות חדשות, סייע בהבטחת  15,500השכירות שלהם. צעד זה, בנוסף לרכישת 
ות כמות עגלות מספקת לכל הדרישות, וזרימה חלקה של התוצרת. מעתה נוסף גם שר

 טלפוני חדש, למסירת מידע לציבור הקונים והמגדלים אודות זמינות העגלות האקטואלית בשעות אחה"צ והלילה. 

  2בידיעון מס' על ההיערכות המוקדמת לימי השיא אפשר לקרוא 

 RFH Nieuws 18/02/2019המקור: 

 יו"ר ל'מועצת המפקחים'-ניתנבחרה סג

 Supervisory]בתמונה[ נבחרה ע"י חברי 'מועצת המפקחים'  Rosaline Zuurbierרוזלין זורביר 
Board  כסגנית ליו"ר ג'ק חוסנסJack Goossens היא ממלאת את התפקיד שהתפנה עם .

 .2018באסיפה הכללית בדצמבר  ,, כזכורMarielle Ammerlaanפרישתה של מריאלה אמרלן 

. היא בת למשפחת מגדלי וורדים מצפון הולנד, 2014רוזלין משמשת כחברה במועצה מאז 
והשתתפה  2018לגידול וורדים בקניה. היא ביקרה בישראל במאי   Bilashakaומנהלת את חברת 

 במפגשים עם המגדלים, בשם המועצה.

רויאל בדף המיוחד באתר על מועצת הפיקוח, תפקידיה, והרכבה אפשר לקרוא ]באנגלית[ 
  דפלורהולנ

]הערת העורך: תרגום שמו של המוסד העליון בקואופרטיב רויאל פלורהולנד הוא בעייתי: 
'מועצת הפיקוח'  –, ואילו באנגלית Raad van Commissarissenבהולנדית הוא נקרא 'מועצת המפקחים' 

Supervisory Boardהמנהלים' או 'הדירקטוריון'[  -. במינוח הנהוג אצלנו בישראל זוהי למעשה 'מועצת 

  RFH Nieuws 19/02/2019המקור: 

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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 מתוך מכתב לחברים מאת הנהלת רויאל פלורהולנד 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 האם פרחים מזיקים או מועילים לחולה המאושפז? 

ת סויכוח ציבורי נרחב התעורר לאחרונה באירלנד, בעקבות החלטות ברוב בתי החולים הציבוריים במדינה לאסור הכנ
 רבים בבריטניה ובארה"ב בשנים עברו. םפרחים למחלקות. הנושא כבר גרם לוויכוחי

רק בחלק מהמחלקות(  לעתיםחלקות )חולים מונעים הצבת אגרטלי פרחים במ-בתי
משום שלטענתם הפרחים גורמים למגוון סיכונים לחולים; ביניהם: פגיעה בהיגיינה 

האגרטל, תחרות על החמצן בחדר, זירוז אלרגיות למיניהן, סכנת -ודגירת חיידקים במי
 שבירת האגרטל, תפיסת מקום המפריעה להצבת מכשירים, וכיו"ב.

לעומתם יוצאים מדענים ופעילים חברתיים בהצהרות, תוך ציטוט מחקרים מדעיים, כי 
הפרחים משפרים את הרגשת החולה, מזרזים את החלמתו, מפחיתים את הצורך 

-הסיכונים שמונים בתי צמצוםבשימוש במשככי כאבים, ועושים רק טוב. זאת בעוד 
חיידקים במי האגרטל, -ים נוגדיע"י שימוש בחומר :קלה ביותר , לטענתם,החולים היא

 שבירים, וכד'.-שימוש באגרטלים בלתי

לא התפרסמו נתונים, אך הרושם מקריאת הידיעות ברשת הוא כי בתי חולים רבים, אולי רובם, מעדיפים את הנוחיות 
 ם...[שבמניעת כניסת פרחים למחלקות. ]לא ערכנו בדיקה בישראל, אך נדמה שבכניסה לכל בי"ח ישנה חנות פרחי

 FloralDaily 19/02/2019המקור: 

  

   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

 

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

 

מחירי הפרחים בשעונים  לעומת השבוע  7בשבוע מס' 
פחות  -9.4%סנט לגבעול,  29הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת כשהכמות 6מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
 מזו של השבוע שעבר.  -6.7%-הכללית הייתה נמוכה ב

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד  היה הממוצע  

+ מזו של 1%-+ והכמות הייתה  גבוהה ב13%-גבוה ב

 אשתקד.  

 7+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 3%-המחיר היה גבוה ב
 .2017בשנת 

 

מחירי הפרחים בשעונים עלו מעט לעומת  8בשבוע מס' 
+ 4.2%סנט לגבעול,  30השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת כשהכמות 7תר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' יו
 + מזו של השבוע שעבר. 3%-הכללית הייתה גבוהה ב

 

]ראו בטבלה כאן ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

+, והכמות הייתה 9%-היה הממוצע גבוה ב משמאל[

 מזו של אשתקד.   -7%נמוכה בשיעור 

 

שהיה בשבוע ביחס לזה   -0.9%-המחיר היה נמוך רק ב

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת  8מס' 
 

פחות מאשתקד, והוא  -1.9%פלורהולנד עומד עתה על רויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה ב
 .2017מזה של  -1.7% -נמוך ב

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 ת בריטניה מן האיחוד האירופיההולנדים מודאגים מהשלכות פריׁש

דעות, אודות הקשיים שיתעוררו -בחודשים האחרונים מוצפת התקשורת הענפית בהולנד בידיעות, ובעיקר מאמרי
כפי במרץ, מן האיחוד האירופי, והיבוא אליה מיבשת אירופה כבר לא יהיה פשוט וחלק  29-, בכאשר בריטניה תפרוׁש

שהוא כיום. עד כה נמנענו להביא ידיעות כאלה, מן הטעם הפשוט שכולם עסקו בניחושים, ולאיש לא היה מושג איך 
, הולך ומתקרב, ונראה כי אכן המערכות הנוגעות Brexitה, הנקראת השינוי הזה הולך להיראות. אולם מועד הפריׁש

האם -מור לעבוד. בינתיים הם מתנחמים בעובדה שיוםבדבר אינן ממש מוכנות, ולאיש עדיין אין מושג איך זה א
 ה...בבריטניה יחול יום אחד לפני הפריׁש

הסדר חלופי עם בריטניה, יידרש תהליך יבוא -במקרה שלא יהיה הסכם
מלא, אשר יצריך כמובן מערכת של מבקרים ופקידי מכס, כך שגם אם לא 

התוצרת יבוא, חוששים מעיכובים גדולים במהלך העברת -יוטל מכס
מהולנד לבריטניה; אלה עלולים לגרור עד יממה נוספת בזמן ההספקה, 
ולייקור משמעותי של תהליך היצוא. אך יותר מכל, חוששים מכאוס 
שישתרר מיד לאחר הפרישה, מאחר והרשויות בשני הצדדים אינן מוכנות 

 לצעד הזה.

 משרד החוץ ההולנדי פרסם בינתיים רשימה של 'נהלי מעבר פשוטים'
-ה ללא הסכםליבוא, שהכינה ממשלת בריטניה למקרה שתהיה פריׁש

 מוקדם. איש אינו יודע לכמה זמן יונהגו נהלי המעבר האלה.

ק העיקרי של השוק האנגלי הוא השני בחשיבותו, אחרי גרמניה, בקליטת פרחים וצמחים מהולנד. הולנד היא הספ  
הוודאות באשר להסכמי -שתי המדינות מוטרדים מאוד מאיפרחים לבריטניה הגדולה. כך שבחוגי המסחר הענפי ב

 הסחר הצפויים.

  Hortibiz 18/02/2019 + De Telegraaf 16/01/2019 :ותהמקור

 אקוודור תנסה לחדש את ההסכם על פטור ממכס על יבוא פרחים

יבוא על וורדים. מאז פג תוקף -בחודש הבא תחודש פניית ממשלת אקוודור לממשלת ארה"ב להחזיר את הפטור ממכס
]כפי שפרסמנו כאן  מכס על יבוא לארה"ב 6.8%-מחויבים הוורדים מאקוודור ב 2017בסוף  GSPההסכם הכלכלי 

. ממשלת ארה"ב נמנעה מחידוש ההסכם, מסיבות ]2018-3בידיעון מס' 
לפנות לארגונים  Expofloresפוליטיות. עתה מנסה ארגון יצואני הפרחים 

 כלכליים בארה"ב בבקשה שימליצו בפני ממשלתם על הסרת המכס.

באקוודור מעריכים כי הסרת חומת המכס תעודד את התפתחות הכנת 
שרשרת בארה"ב; ענף מתפתח -גדים )מעורבים( באקוודור עבור חנויותא

בשוק האמריקאי. כיום ביצוע האגידה באקוודור אינו תחרותי, משום שהוא 
הם צופים התפתחות דרמטית באגידה,  –חייב במכס. אם מחסום זה יוסר 

 מקומות עבודה במדינה. 15,000שיכולה להוסיף עד 

וולנטין הסתכמו, לפי -ארה"ב לקראת יוםמשלוחי הפרחים מאקוודור ל
 30%-מיליון $. מכירות אלה מהוות בד"כ כ 200-הערכת הארגון, לכדי כ

 מסך היבוא השנתי של פרחים בין המדינות.

על יבוא חופשי בעקבות  החמרת המגבלות בארה"בהחששות מ אודות
 2018-50בידיעון מס' קראו  מדיניות טראמפ
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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