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 רויאל פלורהולנד מנהלת מלחמת הישרדות 

פלורהולנד מעמידה עצמה בראש רויאל 'מלחמת הישרדות'; אין תיאור פחות חריף למה שקורה בימים אלה בענף. 
 מאבק ההישרדות של ענף הפרחים ההולנדי, אבל גם ההישרדות של הארגון עצמו.

, שהתראיין לכלי תקשורת הולנדים, Steven van Schilfgaardeמנכ"ל רויאל פלורהולנד סטיוון ואן סכילפחארדה 
התבטא באופן חריף, ואמר כי קיימת סכנה שהולנד תאבד את 
מעמדה המוביל בשוק הפרחים הבינלאומי, לטובת היצרנים 
הגדולים בדרום אמריקה ובסין. זה יקרה, לדבריו, אם ממשלת 
הולנד ורשויות האיחוד האירופי לא ישכילו לספק לענף תמיכה 

מסחר. הוא -שמעותית, שתמנע קריסתם של מגדלים וחברותמ
כה לא תספיק בכדי להבטיח -החירום שאושרה עד-מסביר שקרן

העסקים ההולנדים בענף ישרדו את המשבר. יש לציין  7.000כי 
כי עד כה טרם הוחלט על סיוע לענף מצד רשויות האיחוד 

 האירופי.

ית לממשלה רת החקלאות ההולנדית יצאה בקריאה פומבגם ׂש
ולפרלמנט, ולמוסדות האיחוד האירופי, והבטיחה לאנשי הענף כי 
הם יזכו לתמיכה משמעותית. היא גם הקליטה נאום קצר הפונה 
לציבור החקלאים, והביעה אמון כי יוכלו לשרוד את המשבר, 

 בכוחות משותפים. 

שתיים מהן כבר הודיעו על הפסקת חברותן המנכ"ל סיפר כי חברות גידול לא מעטות עומדות בפני קריסה מיידית. 
 בקואופרטיב, משום שאינן מסוגלות יותר להמשיך בייצור.

רויאל פלורהולנד שלחה לביתם את כל העובדים הזמניים, והיא מפעילה תכנית לצמצום שעות העבודה של העובדים 
 הלקוחות.  הדירה ע"י-הקבועים. הארגון 'מגלה גמישות' בעת הזאת באשר למועדי תשלום שכר

חודשים, ואז יתחיל תהליך החזרה למצב  2-3סמך הניסיון שנלמד בסין, כי המשבר יימשך עוד -המנכ"ל מעריך, על
ת לקיים את השירותים לענף נורמלי. המטרה עתה היא להיות מוכנים ליום שאחרי המשבר, ולשמור על מסוגלּו

בסוף השנה  Floridayדיגיטלי, באמצעות  100%ר לתפעול מעב   –שיתעורר מחדש. התוכניות האסטרטגיות 
 נותרו על השולחן בלו"ז המקורי. – 2021הנוכחית, והפעלת 'מכרז ארצי' בשנת 

 , שמתאר את היקף השמדת הפרחים בימי המשבר הראשונים. הסרטון הזה את עומק המשבר ממחיש

 RFH News 20/03/2020המקור: 

 מכרזת ריין מאס תפעל שלושה ימים בשבוע

מאס בגרמניה עוברת מהיום לקיים מכירות בשעון -מכרזת ריין
שירותים  -בשלושה ימים בשבוע: שני, רביעי, וחמישי. עם זאת 

 לוגיסטיים, מכירות מקוונות, ומכירות ישירות ימשיכו לפעול כרגיל.

ולקוחות, במטרה הצעד ננקט לאחר התייעצויות עם מגדלים 
להתאים את הפעילות להיקף המכירות שהצטמצם. זאת למרות 
צווי סגירת החנויות שהוטל בחלקים שונים של גרמניה, וכל עוד 
עבודת המכרזה לא נאסרה ע"י השלטונות. העובדים הדרושים 
להפעלת המכרזה צוידו במסמכים המאפשרים להם לנוע מביתם 

 לעבודה ובחזרה.

להשתנות בכל יום, בהתאם להחלטות  הכל כמובן עלול
 הממשלתיות; המידע שכאן נכון לעת כתיבת ידיעה זו...

 FloralDaily 23/03/2020המקור:   

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://youtu.be/BYeC0W6qqVs
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 פלורהולנד להעניק אשראי ללקוחותרויאל קוראים ל

אחד ממנהלי חברת יצוא גדולה יצא בשבוע שעבר בקריאה למצוא הסדר אשראי ללקוחות, בטרם ייעלמו כמחצית 
פרחים. להערכתו, רוב הקמעונאים הקטנים  יוכלו יותר לרכושמחברות המסחר, ולא 

שתות השיווק יחזיקו רלא יהיו מסוגלים להמשיך ולהתקיים כבר בזמן הקרוב, ורק 
 מעמד. 

ת הסקטור המסחרי, חיוני לאפשר להם לרכוש את התוצרת באשראי. כדי להציל א
פלורהולנד ערבות על האשראי שהיא תעניק רויאל הוא קורא לממשלה להעניק ל

 ללקוחות. הוא מאמין שצעד כזה הוא גם לטובת המגדלים.  

מטעם מנכ"ל רויאל פלורהולנד נמסר כי הארגון אינו מוסד פיננסי, ואין לו אפשרות 
על הסוחרים לפנות אל הבנקים שלהם, למימון פעילותם. ]זו הייתה  .ילהעניק אשרא

 עמדתו ביום שישי האחרון[

 Vakblad vd Bloemisterij 20/03/2020המקור: 

 

 

 

 מחזור המכירות 'התייצב' על כרבע מהיקפו הרגיל

פחות משהיו  -70-75%-מחזורי המכירה היומית בשעונים ובמכירות ישירות עומדים כעת על כ
בימים המקבילים אשתקד. כך זה קורה כבר השבוע השני ברציפות, ושומר על רמה קבועה, פחות 

שיעור הירידה בשעונים גדול בהרבה מזה של המכירות הישירות. שיעור התוצרת שלא או יותר. 
ם, מתוך הכמות שהוגשה למכירה, ירדה לכדי אחוזים בודדים ביום, עם הפרשים נמכרת בשעוני

משמעותיים מיום למשנהו. זאת כמובן בעקבות הגבלת הכמויות שהוטלה על המגדלים, במטרה 
 להתאים את ההספקה להיקף הביקוש.

ו בלוח המחירים נופלים, כמובן, בהשוואה לאשתקד, וקיים שוני גדול בין המוצרים השונים ]רא
 -60%-היה המחיר הממוצע לפרחי קטיף נמוך בשיעור כ 12התוצאות כאן בהמשך[ בשבוע מס' 

 .-31% – 13מזה של אשתקד, ובשבוע 

 RFH Markt & Informatie 24/03/2020המקור: 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

 

  

   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

 

 שיעוריו ערכי הכמות והמחיר, מופיעים 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 צללו לרמה  12בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  9-פעם. הממוצע עמד על כ-שלא הייתה אי

. זאת 11פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -49%
מזו  -52%-בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב

 של השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -50%-ה נמוכה ב, והכמות היית-62%-נמוך ב

 אשתקד.  
 12מזה שהיה בשבוע מס'  -63%-המחיר היה נמוך ב

 .2018בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים עלו בחזרה.   13בשבוע מס' 
+ יותר 72%סנט לגבעול,  15.3הממוצע עמד על 

. זאת בעוד הכמות 12מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 
של השבוע  מזו -29%-הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב

 שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של אשתקד,  -65%-, והכמות נמוכה ב-31%-נמוך ב

 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[בעקבות הגבלת הכמויות 
 

 13מזה שהיה בשבוע מס'  -39.4%-המחיר היה נמוך ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

מזה של אשתקד  -11.3%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל הכללי המצטבר של מחזור המכירות 
 .2018גם מזה של  -11%-( והוא נמוך ב-12.1%)פרחי קטיף בלבד = 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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   BBH.               המקור: פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 משבר חמור למגדלי הפרחים בישראל

עם התמשכות המגיפה בעולם, והחמרת ההגבלות בישראל, הולך ומחמיר גם מצבם של מגדלי הפרחים בישראל; 
במיוחד אלה אשר שיא עונת היצוא שלהם נופל בדיוק בימים אלה. לא פחות מהם נפגעים המגדלים המתבססים על 

אשר העונה כבר מאחוריהם;  כמובן שישנם רביםהשוק המקומי, אשר המגיפה תפסה אותם בימים שלקראת פסח. 
המזל, אשר אינם מעטים. גם מגדלי הענפים הירוקים למיניהם אולי ייפגעו פחות, מאחר והתוצרת -אלה הם ברי

שלהם יכולה פשוט להיות 'מאוחסנת' בשטח הגידול, והם יוכלו להמשיך ולקטוף לאחר שהמשבר יחלוף. במספר 
ח בשיעורים גבוהים מההגבלה הכללית; בעוד שגידולים אחרים גידולים, שעיקר הספקתם מישראל, התאפשר משלו

 לא נשלחו כלל, משום שהמחיר לא הצדיק זאת. 

הכרוזים קובעים מדי ערב את הכמויות שאפשר לשלוח לשעון מחר 
(, אך עבור המגדל בישראל זהו מועד Floriday-)ואלה מתפרסמות ב

לנהל את מאוחר מדי כדי להתאים את כמות המשלוח, והוא חייב 
ההגבלות דרך הפורק בהולנד. מגדל המבקש להגדיל כמויות צריך 

 לעשות זאת ע"י תקשורת בדוא"ל מול הכרוז הרלוונטי.

שה"מ, כי ביחיאל שטיינמץ, מנהל אגף הפרחים בראיון עיתונאי אמר 
מיליון פרחים לשוק המקומי  400-"מגדלי הפרחים משווקים בשנה כ

משבר בינלאומי, שווקי הפרחים קרסו. מדובר ב וכמות דומה לייצוא.
מום של יבהולנד השמידו תוצרת מחוסר קונים. המסחר בארץ ירד למינ

המינימום. ענף הפרחים עובר את המשבר הגדול מימיו. עברנו 
  מלחמות, אסונות טבע, אבל איש לא ידע דבר כזה".

מיום ליום. זה נזק של מאות אלפי שקלים לכל : "השוק לא יציב ואתה חי אמר בריאיון דרור נקש, מגדל פרחים מלכיש
מיליון  1.5ומביא להפסד של  80%-מאז תחילת המשבר יצוא הפרחים לחו"ל ירד ב. משק, לעונה הזו ולעונה הבאה

מה שגרם לחלק מהעוסקים בתחום להשבית את  -מהמסחר הרגיל  80%-אירו לשבוע, והמסחר בשוק המקומי ירד ב
מיליון שקל בכל שבוע שחולף. באם לא ישתנה המצב במהרה יפסידו מגדלי הפרחים את הפעילות ולהפסד של שישה 

מיליון  12מיליון אירו בחו"ל ועוד  14מכירות חג הפסח בארץ ואת מכירות חג הפסחא בחו"ל, וכאן מדובר בלפחות 
 ב מאור[]בתמונה: משפחת סעדה, מוש ". כתבות שונות בעיתונות העבירו, כמובן, מסר דומה.שקל בארץ

ההובלה האווירית נתקלת כמובן בבעיות גדולות, בגלל ביטול טיסות הנוסעים; אולם כנראה שבגלל ההקטנה 
לא התעוררה בעיה רצינית בהבאת התוצרת להולנד, מלבד כמה איחורים בהגעה.  –הדרמטית בכמויות הנשלחות 

 כרגע מתבצעים משלוחים שלוש פעמים בשבוע.

ים, איגוד מגדלי פרחים וצמחי נוי, ובית האריזה 'אביב' פנו ביום רביעי שעבר במכתב משותף נציגי ארגון מגדלי הפרח
לשר האוצר, בבקשה להגיש בדחיפות סיוע למגדלי הפרחים, כדי למנוע קריסה מוחלטת של הענף. הם יזמו עריכת 

 שלתי שיתקבל.שומות ע"י קנ"ט להערכת היקף הנזק של כל מגדל, במטרה לספק את הנתונים לסיוע הממ

הצוות המשותף, יחד עם אנשי שה"מ ונציגי משווקים, פעל גם להכללת הפרחים ברשימת המוצרים המותרים להובלה 
 בתנאי הסגר. יוזמה נוספת הייתה העברת עובדים תאילנדים לקטיף הדרים, בשיתוף עם ארגון מגדלי ההדרים. 

הביתה. ישנן -המקומי, אך היא מוגבלת למרכולים ולמשלוחיםבימים האחרונים נמסר על התאוששות מסוימת בשוק 
גם יוזמות שונות של מכירה ישירה מהמגדל לצרכן. גם יוזמה חדשה לדוכני פרחים במרכולי רשת רמי לוי מגדילה את 

מהביקוש בימים כתיקונם, שובת לחלוטין. קיים חשש  30%-הביקוש לפרחים. אך שוק האירועים והמלונות, המהווה כ
הצפת השוק בפרחים שהיו מיועדים ליצוא ונותרו במשקים. דווח גם על פרחים לא טריים, באיכות 'לא מושלמת', מ

 שנשלחו למכרזות, ואינם יכולים להימכר שם.

   Ynetירון כוכבי + יחיאל שטיינמץ + הארץ +  :המקורות

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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 הענף קורס בכל העולם 

העולם. נראה שאין פינה על פני הגלובוס שאין בה פגיעה אנושה כמו בישראל, נשמעים קולות של שבר מכל רחבי 
בענף הפרחים. הפגיעה קשה, כמובן, ככל שהענף יותר מפותח ופעיל; אך המשבר מכה את כולם. דומה שעומק 

 המשבר בענף הפרחים הוא גדול מזה של שאר ענפי החקלאות, משום שזו קבוצת המוצרים היחידה שאינה מזון.

ר מורגש בכל עוצמתו, כמובן, בהיות ענף הפרחים כה בהולנד המשב
חשוב בכלכלת המדינה. ארגוני המגדלים ומשרד החקלאות דורשים 

שימנעו € מיליוני  900מרשויות האיחוד האירופי להזרים מיד סכום של 
קריסה מיידית של חברות בענף. מעריכים כי הענף יסבול נזקים בהיקף 

 תמיכה לענף.  EU טרם אישרו מוסדותעד כה €. מיליארד  2של לפחות 

צוות חירום ענפי בהולנד עוסק בפתרון בעיות לוגיסטיות, למניעת 
הפרעות בזרימה תקינה של תוצרת לשווקים בהם קיים ביקוש לפרחים. 
במקביל יזמו הארגונים פעילות ענפה לעידוד רכישת הפרחים בקרב 

דגישים את צרכנים בהולנד, בגרמניה, בצרפת, ובבריטניה. הם מ
הנפש, תחת הסיסמה 'תנו לתקווה -תרומת הפרחים לבריאות ולשלוות

זאת, חברת מסחר בהולנד -. עם’Let hope bloom‘ -לפרוח' 
מקוונות מדווחת על עלייה בהיקף -המתמחה במשלוחי פרחים מהזמנות

 העסקים שלה. 

גן על היצרנים המקומיים. לטענתם ברוסיה דורשים מגדלי הפרחים מהממשלה להגביל את יבוא הפרחים, כדי לה
 ההולנדים מציפים את השוק בפרחים זולים "בשיעור עשירית מהמחירים שהיו נהוגים לפני המשבר".

גם בארה"ב משמיעים המגדלים המקומיים קריאה רמה לצרכנים להעדיף תוצרת מקומית, ומנסים לעודד צריכת 
 שבר בצפון אמריקה הוא עדיין פחות קיצוני מאשר באירופה. פרחים. לא פורסמו נתונים, אך הרושם הוא שעומק המ

בהיקף  -65-80%מאקוודור ומקולומביה מדווחים על ירידה של 
ההזמנות לפרחים; גם שם משוועים ארגוני המגדלים לתמיכה 
ממשלתית, שתסייע להם לצלוח את המשבר. גם השוק בברזיל "מת" 

 לחלוטין, לפי הדיווחים.

ובשאר מדינות מזרח אפריקה עצרו את רוב  בקניה, באתיופיה,
 המשלוחים ליצוא, ואלפי פועלים נשלחו הביתה.

שביב של תקווה אפשר לשאוב מן העובדה שהשוק בסין מתחיל 
להתאושש, לאחר שהיה מושבת כמעט לחלוטין. זאת בעקבות עצירה 
יחסית של התפשטות מגפת הקורונה במדינה. אפשר אפוא להאמין 

 ים טובים מאלה.שיבואו עוד ימ
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