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 השעונים יפעלו ב'יום המלך' שינוי:

, הוחלט בין הצעדים שנוקטת רויאל פלורהולנד להתמודדות עם משבר מגפת הקורונה
באפריל. זאת בשונה מהפרסום הקודם,  27המלך' ביום ד' -להפעיל את השעונים גם ב'יום

ומהלוח שפורסם באתר הידיעון, המציין ימים בהם לא תפעלנה המכרזות. הצעד ננקט כדי 
למנוע צפיפות באולמי השעונים, ולאפשר שמירת מרחק בין אנשים, ולא לקיים התקהלות 
של יותר ממאה אנשים, כמתחייב מהצווים הממשלתיים בהולנד. העבודה תתקיים 

מאס לא הייתה אמורה לשבות, שכן אין זה יום חג -בשלושת המכרזות ]מכרזת ריין
 בגרמניה[

החלטה זו מצטרפת להחלטות על סדרי העבודה במכרזות שיותאמו לאילוצי המגפה; 
עידוד יזום למעבר ל'קניה מרחוק' במקום השתתפות במכרז ממושב  –בראשן 

פלורהולנד מסייעת לכל לקוח שמעוניין להצטרף למסלול רויאל בטריבונה/יציע מול השעון. 
אלה משלימים את ההיערכות קנייה מרחוק, ע"י ימי הדגמה והדרכה אישית. בימים 

לאפשר 'קניה לפי תמונה' בכל שעוני המכרזות. היערכות זו חשובה במיוחד במכרזת 
 מן השבוע שעבר[   16בידיעון מס' ריינסבורג, שם מרוכזים כל השעונים באולם אחד. ]בנושא זה ראו גם ידיעה 

 RFH News 09+10/04/2020: ותהמקור

 רויאל פלורהולנד מרוצה מצעדי התמיכה של ממשלת הולנד 

הקליט סרטון וידיאו, שהופץ בין חברי  Steven van Schilfgaardeמנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיוון ואן סכילפחארדה 
הארגון, ובו הוא מביע אופטימיות זהירה לגבי סיכויי ההישרדות של הענף. את האופטימיות הוא מבסס, בין השאר, 
על אישור הסיוע הכספי עליו החליטה ממשלת הולנד להעניק לענפי הפרחים והירקות; מה שיאפשר, להערכתו, יחד 

 המשקים ההולנדים להחזיק מעמד 'עד יעבור זעם'. עם עזרה מהבנקים, לרוב

כך שהממשלה הכירה בבעיה -פלורהולנד, עלרויאל , בשם סיפוקסטיוון מביע 
הייחודית של ענפי התוצרת החקלאית הטריה, שתוצרתם מתכלה ואין דרך לאחסן 

הנוי, -שרובם מיועדים לענף הפרחים וצמחי€, מיליון  600אותה. קרן הסיוע, בסך 
מהנזק   70%-פיקו לכיסוי כל הנזקים שנגרמו לענף, אבל יכסו כאמנם לא יס

 ה מחדש', אליה יש להיערך. הישיר, ויאפשרו למגדלים להחזיק מעמד עד 'ההמרא  

הוא מסביר שהמכרזות, כמו המגדלים והסוחרים, יצטרכו לתכנן מחדש את מבנה 
יערכות ההוצאות שלהם, ולהתכונן ליציאה מדורגת מהמשבר. הוא מאמין כי הה

 דיגיטלית' תסייע להפעיל את כל המערכות בענף ביעילות משופרת. 100%פלורהולנד למערכת הפעלה 'רויאל של 

המנכ"ל לא התייחס בהרצאתו לספקים שאינם הולנדים; הוא רק ציין שהתמיכה הממשלתית ההולנדית אינה מסייעת 
 להם, וכי "אנו נשתדל למצוא דרכים כיצד לסייע להם". 

 RFH News 16/04/2020המקור: 

 נמשכים המפגשים הווירטואליים להחלפת מידע ודעות

[, 16בידיעון מס' בהמשך למפגש עליו דיווחנו כאן בשבוע שעבר ]ראו 
רויאל של חברי התקיים ביום רביעי שעבר עוד 'מפגש וירטואלי' בינלאומי 

פלורהולנד מישראל, קניה, ואתיופיה; תחת הכותרת 'חברים מדברים עם 
פלורהולנד רויאל חברים'. גם מפגש זה הונחה ע"י אבנר שיר, ונציג צוות 

, אשר מסר מידע Guido Vollebregtחידו פולברכט שהשתתף בו היה 
 שוטף וענה לשאלות המשתתפים. בין השאר הוא סיפר:

  שוב, בכל רחבי אירופה. עיקר הגידול הוא הביקוש בשוק הולך וגדל
 במכירה מקוונת באינטרנט; במיוחד בהולנד.

   לאו תפקיד השעונים הוכיחו את עצמם דווקא בתקופה קשה זו, כשמ
 חשוב בשמירה על שוק 'חי'.

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#green1
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  הם כבר היו ברמה דומה לזו שהייתה אשתקד בעת הזו. 15שיווק ענפי הקישוט הירוקים מתייצב. בשבוע 

 קיץ התייצבו ברמת מחירים נאותה, במיוחד לאיכויות גבוהות, ונראה שיש איזון טוב בין הספקה לביקוש.ה-פרחי 

 אירופה החלה, וההספקה מהולנד אמורה להתחיל בימים אלה. ההולנדים כנראה -הספקת אדמונית מדרום
יביא להארכת עונת יאחסנו בקירור חלק מהיבול בתקווה למכור אותה במחירים טובים כשיחלוף המשבר; מה ש

 ההספקה.

  '28(, והשיא צפוי בשבוע מס' בשבוע 17/05) 24חמניות הולנדיות צפויות להתחיל בשבוע מס. 

 חידו מסר גם מידע מהנעשה במדינות העולם השונות; רוב המידע נמסר בידיעון הזה או בקודמיו.

  מפגשים וירטואליים כאלה מתוכננים להימשך; שימו לב להודעות שתקבלו.

 + RFH News 06/04/2020 Vakblad vd Bloemisterij 09/04/2020: ותהמקור  

 תוצאות טובות במכרזת ריין מאס 

מאס הגרמנית הושגו -על רקע הידיעות על שוק חלש וביקוש ירוד בעקבות מגפת הקורונה, טוב לדעת כי במכרזת ריין
הסתכם בימי הפסחא תוצאות טובות מאשתקד. הרבעון הראשון כולו 

 .2019בתוצאה זהה לזו של 

 –את הגידול במכירות מייחסים להפעלת מסלולי המכירה החדשים 
, Clock-Service = ישירה-שעון-מכירת ,מכירה מוקדמת בשעון

. זו האחרונה, שהושקה בינואר, רשמה Webshopוחנות אינטרנטית 
את המחזור הגבוה ביותר בשבוע שלפני חג הפסחא. גורם נוסף 
לתוצאה החיובית הוא התחלת חזרה לשגרה במגזר הקמעונאי בחלק 
מהאזורים בגרמניה, שהביאה לעלייה בביקוש, לעומת השבועות 

 הקודמים.

מכרזה, על משטר החירום מטיל כל אלה גברו על המגבלות ש
מטר בין אדם לאדם ביציע הקונים, בעוד  1.5המחייב מרחק של 

]ראו  ים באולם מרכזי אחדבמכרזה זו נמצאים כל שמונת השעונ
 . בתמונה[

 Vakblad vd Bloemisterij 15/04/2020המקור: 

 

 

 

 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 ירדו מעט  15בשבוע מס' 
סנט  17.5לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -1.5%לגבעול, 
-. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב14

 + מזו של השבוע שעבר. 50%

שתקד היה המחיר הממוצע בהשוואה לשבוע המקביל א
 מזו של אשתקד.   -27%-, והכמות נמוכה ב-25%-נמוך ב

 15מזה שהיה בשבוע מס'  -3%-המחיר היה נמוך ב
 .2018בשנת 

 

מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד לעומת  16בשבוע מס' 
 -5%סנט לגבעול,  16.6השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת בעוד 15פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 
מזו של  -18%-הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב

 השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של אשתקד  -45% -ב , והכמות קטנה-34%-נמוך ב

 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[
 16מזה שהיה בשבוע מס'  -16%-המחיר היה נמוך ב

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 
 

מזה של אשתקד  -18.7%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2018מזה של  -16.1%-ב( והוא נמוך -18.4%)פרחי קטיף בלבד = 

; לכן ההשוואה לשבוע המקביל 16באפריל( בעוד השנה הוא היה בשבוע  21-22) 17: אשתקד חג הפסחא חל בשבוע מס' הערה
 .אשתקד אינה ממש רלוונטית.

 RFH Markt & Informatieהמקור: 



 
 (2020) 17ידיעון מס' 

 

4 

 

 
 

 השוק קולט רק שליש מהכמות הרגילה של פרחים וצמחים

מכירות הפרחים של הסיטונאים ההולנדים הצטמקו מאז אמצע מרץ לכדי שליש 
. VGBמאלה שהיו אשתקד בחודש זה. כך מדווחים מארגון סיטונאי הפרחים 

מאשתקד. הארגון מעריך שעד  -10%-וברבעון הראשון כולו היו המכירות נמוכות ב
 €.מיליארד  2סוף יוני יסתכמו הנזקים לסך 

צופים שברבעון השני של השנה יהיו מכירות  Rabobankלנדי כלכלני הבנק ההו
 40%-פחות מאשתקד, וברבעון השלישי הן תגענה רק ל -70%הפרחים ברמה של 
 .ממה שהיו אשתקד

 פלורהולנד.רויאל לאחר חג הפסחא מסתמנת מגמה של שיפור מסוים בביקושים במכרזות 

. שם תמצאו גם סקירה בדף המיוחד הזהאת המעקב היומי אחר מצב השוק אפשר למצוא באתר רויאל פלורהולנד, 
 מהולנד.  םשל השווקים השונים אליהם מייצאי

 Vakblad vd Bloemisterij 15+16/04/2020מקור: ה

 
 

 

" 

 ממשלת הולנד אכן תתמוך בענף הפרחים 

הצליחה להעביר החלטת ממשלה  ]בתמונה[ Carola Schoutenשרת החקלאות ההולנדית, קרולה סכאוטן 
מיליון לירקות והשאר  50-מהם כ€. מיליוני  600שתקציבו הוא עד  להענקת סיוע מיוחד לענפי הירקות והפרחים

עבודה, שכבר מובטח לכלל -נוי. התקציב הזה מוקדש לכיסוי הנזקים שמעבר להוצאות שכר-לפרחים וצמחי
 , שאינה ניתנת לאחסון, סובלת נזק גדול במיוחד.ההממשלה הכירה בכך שתוצרת חקלאית טריי העסקים בהולנד.

למגדל בשנתיים הקודמות הזכאות למענק תחושב לפי ההכנסות שהיו 
מההפסד הכספי, בעוד  70%מאי, והפיצוי אמור לכסות -בחודשי מרץ

גג לפיצוי למשק בודד; -הנותרים. נקבע גם סכום 30%-המגדל נושא ב
 התקרה כנראה שונה בין הגידולים השונים.

כו על החלטת הממשלה, והביעו תקווה שהסיוע רארגוני החקלאים ב
פעילות מלאה בחלוף המשבר. הם הסבירו יאפשר למגדלים לחזור ל

שהם כבר עמלים על הכנת תכנית סיוע לטווח ארוך, למקרה שהסגר 
יימשך יותר מהצפוי, ואז יהיה גם על האיחוד האירופי לתרום את 

 חלקו, להבראת הסחר באירופה כולה.

תשעה ארגונים אירופאים שונים, ביניהם רויאל פלורהולנד והארגון 
, שלחו מכתב משותף לנציב AIPHי הפרחים הבינ"ל של מגדל

החקלאות במוסדות האיחוד.  המכתב נושא אופי של אזהרה מאסון בלתי הפיך: "זו תהיה טעות טרגית מצד האיחוד 
 אם לא יתערב".

 Vakblad vd Bloemisterij 15/04/2020המקור:   

  ואצלנו?

שמשרד עד לכתיבת שורות אלה לא נודע על סימן או איתות לכך 
החקלאות ייענה באופן כלשהו למכתב של יצואני הפרחים, אשר 

  בבקשה להגשת סיוע לענף. במשותף פנו

בעקבות כך שלח אברהם דניאל, מנכ"ל איגוד מגדלי הפרחים, 
 בשר  בשבוע שעבר מכתב נוסף לשר החקלאות, בו הוא מפציר

הנגבי לתת מענה של סיוע למגדלי הפרחים. במכתב טוען דניאלי 
ת של קנ"ט אּופי בדיקות שמ  -כי הנזק למגדלי הפרחים, על

המשרד מתבקש להעמיד סיוע כספי למגדלים, ולהקל בשורה ₪. מיליוני  120-140כהיקף של שנעשו עד כה, מוערך 
 של תשלומים בגין עובדים זרים, בכדי למנוע קריסה מוחלטת של משקים רבים. 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-12/market-updates-overview


 
 (2020) 17ידיעון מס' 

 

5 

 

מה אין בו נציג לענף -ענפי החקלאות הישראליים הקימו חמ"ל משותף ]אשר משום
החקלאות. הדרישה קובעת כי לענף -הכין רשימת דרישות שהוגשו לשר והואהפרחים...[ 

 כה.-כאמור, לא התקבלה תגובה עד ₪.מיליון  100הפרחים נגרם נזק בהיקף של 

משלות במדינות המייצאות פרחים; מידע אודות הסיוע שמגישות המ מצאנועד כה לא 
 כי נמסרו הצהרות על כוונה להגיש סיוע, הן בקניה, והן באקוודור ובקולומביה.-אם

 

 המקורות: התאחדות חקלאי ישראל +  יצואני הפרחים  

 השפל העולמי נמשך

, 16ובידיעון מס'   51בידיעון מס'   41בידיעון מס' ם, ראו האחרוני בשלושת השבועותבהמשך לידיעות שהבאנו כאן 
 ממשיכות לזרום ידיעות מכל רחבי העולם על המשבר שפוקד את הענף.

נקודת האור היחידה, כאמור, היא בחדשות מסין; שם ממשיך הענף 
אם כי לא מצאנו נתונים, להתאושש, וחל גידול מתמיד במכירות הפרחים ]

ם הן מהערים הגדולות, והן ממרכז ימלבד דיווח באופן כללי[ הדיווחים מגיע
הגידול והשיווק העיקרי בחבל יונאן. זה נותן אולי תקווה לשאר העולם, אך 
מאידך ראינו כבר שסין מצליחה להתאושש מהמגפה, בעוד מדינות המערב 

 מתקשות לצעוד בעקבותיה.

קוראינו בסיפורים העצובים המתפרסמים. הם כולם דומים את  נדכאלא 
חומרתם. נציין רק כי למגדלים בקניה קם לפי באופיים, וקשה לדרג אותם 

מכשול נוסף: מחסור בטיסות מטען להטסת המשלוחים. קודם כל עם 
כמויות לא מבוטלות של  מעבירותהפסקת טיסות נוסעים, שבימים רגילים 

מאנשי הצוותים של חברת התעופה  280-מטענים; אבל גם לאחר ש
... בינתיים בוצעו טיסות ע"י החברה האתיופית, אבל לבידודהלאומית נכנסו 

ההובלה התיקרה מאוד, מאחר שאין מטענים חוזרים מאירופה; וזה הופך את 
 כדאי.-המשלוח של פרחים מסוימים לבלתי

ארגוני המגדלים במדינות השונות  –ף הבולט מכל הדיווחים מאפיין נוס
דואגים לחלק מתנות פרחים לצוותים הרפואיים הלוחמים במגפה, ולדיירי 

 ציבור טובים לענף.-האבות הנתונים בבידוד. בדרך זו הם מייצרים יחסי-בתי

המתעניינים בפרטי המשבר במדינות שונות יכולים לקרוא את הדיווח בדף 
     פלורהולנדרויאל באתר האינטרנט של מדי יום  המתעדכן

 בתמונות: מראות קשים מהודו ]למעלה[ ומאקוודור.
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