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 נערכים לתקופת היציאה מן המשבר 

המכירות במכרזות רויאל פלורהולנד  להיקפים 'נורמליים', כפי שהיו לפני פרוץ משבר מגפת לאט ובהדרגה חוזר מחזור  
מזה של השבוע המקביל אשתקד,  -23%-היה היקף מכירות הפרחים הכולל נמוך עדיין ב 18הקורונה. בשבוע מס' 

את החזרה ההדרגתית  מאשתקד. נתונים אלה משקפים, כמובן, -15%נמוך בשיעור  עדיין הוא היה 19ובשבוע מס' 
 של הביקוש ברחבי אירופה, עם פתיחת חנויות במדינות בהן הן היו סגורות בצו, ועם יציאת הצרכנים לקניות.

פלורהולנד מתמקדים עתה בהתאוששות מהמשבר. הצוות לניהול המשבר ]ראו רויאל ב
הפך ל'צוות  Ruud Knorr[, בראשות המנהל המסחרי הראשי רוד קנור 18בידיעון מס' 

להתאמה לצרכים החדשים של השירותים שהמכרזות היציאה מהמשבר', והוא פועל 
גם בהיערכות לשינויים שיקרו בשוק בטווח  מספקות למגדלים וללקוחות. הצוות עוסק

 הבינוני. ]בשלב זה טרם פורסמו השינויים אותם צופה הצוות[.  

בשיחה מוקלטת  פנה Steven van Schilfgaardeהמנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה 
צים שהארגון עשה וממשיך לעשות למען הבטחת סיוע למגדלים ופירט את המאמ  בווידאו

מהיקף הנזק שנגרם בפועל  49%ממשלתי למגדלי הפרחים. סיוע שמסתכם במענק של 
במשבר, אותו ניתן לתבוע החל מיום שישי האחרון. המדינה מבטיחה לשלם 'בהקדם' 

ה הוא מספר שהוא מנס –מסכום הפיצוי הנדרש. לגבי המגדלים שמחוץ להולנד  50%
ממשלת הולנד, והוא מקווה שתהיה תכנית כזו. הוא פועל גם  של להשיג גם להם סיוע

מול 'גופים ציבוריים' בקניה ובאתיופיה להשגת סיוע למגדלים במדינות אלה ]אין בדבריו 
 התייחסות למגדלים בישראל...[

 RFH News + FloralDaily 08/05/2020: ותהמקור

 תמיד לקונה לבטל עסקה ? האם מגפת הקורונה מאפשרת 

בעסקאות ישירות בין מגדל לחב' מסחרית עלולה להתעורר שאלת זכותו של הקונה לבטל את העסקה. תקופת משבר 
הקורונה זימנה לא מעט מקרים כאלה. חנויות שנסגרו בצו לא יכלו לקבל את התוצרת מהסיטונאי, ולכן הוא רצה שלא 

דל. ברוב המקרים, כאשר העסקה נעשית לכבד את התחייבותו לרכוש תוצרת מהמג
ע"י תשלום דרך רויאל פלורהולנד, הצדדים כפופים לתנאי ההסכם הסטנדרטי של 
הארגון, אלא אם הסכימו ביניהם אחרת במפורש. בד"כ ניתן לפרש את עצירת המסחר 

מראש', מה שמאפשר לקונה לבטל -צפוי-עליון' ו/או 'בלתי-בגלל משבר הקורונה כ'כוח
[ כאמור בכתבה זו, הצדדים 16בידיעון מס' כך ראו במפורט בכתבה -נתו ]ועלאת הזמ

 מוזמנים לפנות, במקרה של חילוקי דעות, למח' הבוררות של רויאל פלורהולנד.

, המתמחה ביחסי DVDWעו"ד ממשרד בכתבה במגזין הענפי 'בלומיסטריי' מסביר 
מסחר בענף, כי ישנן, לכאורה, סיבות אפשריות רבות לחייב את הקניין לעמוד 
בהתחייבותו בהסכם, וכי נקודת המוצא היא שהמגדל אינו צד ליחסים שבין הסיטונאי 

פן גורף על זכויותיו, ללקוח הסופי שלו, אלא אם הוסכם במפורש אחרת. כלומר: הוא מציע למגדל שנפגע לא לוותר באו
 צדדי של עסקה.  -ורומז )כמובן...( שכדאי למגדל לקבל ייעוץ משפטי במקרה שסבל נזק מביטול חד

 Vakblad vd Bloemisterij 05/05/2020המקור: 

 הקשר  עם מרכז    WhatsAppאפשר לתקשר דרך 

של רויאל פלורהולנד גם באמצעות  Contact Center הקשר למגדלים'מאז ראשית השנה ניתן ליצור קשר עם 'מרכז 
 . מסתבר שמגדלים רבים אינם מודעים לכך. תקשורת כזו חוסכת זמן ומייעלת את הקשר. WhatsAppווטסאפ  

-ל  06:30שני עד חמישי בין    בימים  89 89 789 88 31+אפשר, כאמור, לשלוח הודעת ווטסאפ למס' הטלפון  
 במהירות האפשרית; בד"כ מיד. ן. התשובה תינת17:00זמן ישראל, ובימי שישי עד  19:30

להוסיף את  קודםאפשר, כמובן, גם לפנות בטלפון, למספר הנ"ל. מי שרוצה להעביר הודעה בווטסאפ צריך 
 מספר הטלפון האמור לרשימת אנשי הקשר בטלפון שלו.

 RFH News 06/05/2020המקור: 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2018.html#green3ה
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2018.html#green3ה
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2018.html#green3ה
https://www.youtube.com/watch?v=ShWTiTcECZg
https://www.youtube.com/watch?v=ShWTiTcECZg
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#green3
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 ' 2021החלו הליכי ההצבעה בתחרות 'צבעוני הזכוכית 

בימים אלה החלו ברויאל פלורהולנד הליכי ההצבעה לבחירת הזוכים בתחרות השנתית 'צבעוני 

הזכוכית'. התחרות מזכה את ההשקה המוצלחת של מוצר חדש, בחמש קטגוריות שונות ]על הפרס 

 [ 9בידיעון מס' ותולדותיו ראו 

הייתה כל המוצרים שנרשמו לתחרות בכל הירידים והתערוכות הענפיים בהם  הוצגובשלב הראשון 
המוצר הטוב בעיניו. אלה שזכו  עבורוזמן להצביע במקום המיוצגת רויאל פלורהולנד, וקהל המבקרים 

עכשיו מתאפשר לציבור  במירב הקולות עוברים לשיפוט של צוות מקצועי אשר בוחר את הזוכים.
   .ההכרזה על הזוכים תהיה בחודש דצמבר המגדלים להצביע באופן מקוון.

  .דרך קישור זהוש לרות, עם קישור לדף ההצבעה, אפשר לגלכל המידע ]באנגלית[ על התח

 RFH News 06/05/2020המקור: 
 

 

 

 האוויר לערים באירופה תחזית מזג 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2009.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2009.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2009.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-19/glass-tulip-award-2021-vote-for-the-best-market-introduction
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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 עלו לעומת  18בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  28השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת 17+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  35.3%
+ 15.5%-בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב

 מזו של השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
 מזו של אשתקד.   -22%-ב, והכמות  נמוכה -9%-נמוך ב

+( לזה שהיה בשבוע מס' 0.3%המחיר היה כמעט זהה )
 .2018בשנת  18

 

מחירי הפרחים בשעונים עלו, כצפוי,  19בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  31לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת 18+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 12%
+ מזו 25%-בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב

 של השבוע שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
]ראו מזו של אשתקד    -9%-מוכה ב, והכמות נ-12%-נמוך ב

 .  בטבלה כאן משמאל[
 

 19מזה שהיה בשבוע מס'  -2%המחיר היה נמוך בכמעט 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

מזה של אשתקד  -17.2%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
  .2018מזה של  -15.3%-( והוא נמוך ב-18.6%)פרחי קטיף בלבד = 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
 
  



 
 (2020) 20ידיעון מס' 

 

4 

 

 
 

 

 " 

 משבר הקורונה, אך לא סיימו אותו  סוףהאם זירזו את -מכירות יום 

במאי; אך התגובות מהשוק   10אתמול,  ם, שחל במדינות רבות  הא  -עדיין מוקדם לסכם את מכירות הפרחים לקראת יום
, מעידות כי השווקים אכן התעוררו, אם כי עדיין לא שבו לקדמותם. גם מכירות רויאל פלורהולנד בשבוע שעבר מצביעות

 קטיף לעומת אשתקד.-בהיקף מכירות פרחי -15%-פיגור של כעל  כאמור,

על התעוררות בשווקים. מנכ"ל הקבוצה הגדולה בעולם למסחר  כאמור המידע המילולי שזרם בשבוע שעבר העיד
, אמר Marco van Zijverdenחברות סיטוניות, מרקו ואן זייוורדן  33, המאגדת Dutch Flower Groupבפרחים 

מהמחזור הרגיל שלהם,  90%בשבוע שעבר כי הם חזרו כבר להיקף מכירות של 
הירה ביותר מתרחשת במכירות בכל רחבי העולם. הוא ציין כי ההתאוששות המ
יותר מאשתקד. הוא הסביר  4-5המקוונות של החברות. במסלול זה הם מוכרים פי 

כה, בעיקר מן הצריכה הביתית, בעוד המגזר העסקי -גם כי הגידול בביקוש בא, עד
מתחיל להתעורר רק עכשיו. מסיבה זו הביקוש היחסי לאשתקד אינו זהה בכל סוגי 

 חים 'המיוחדים' טרם חזרו לעצמם.הפרחים. דווקא הפר

האם, כנראה בקצב מהיר -מהולנד מוסרים על מכירות ערות מאוד לקראת יום
 –כה. המגמה ניכרת בכל המסלולים -מהרגיל; אולי דווקא בגלל 'העוצר' שהיה עד

 רחוב.-חנויות, מרכולים, ודוכני

חו בכל רחבי בגרמניה היו חנויות הפרחים סגורות בחלק מהאזורים, ועכשיו נפת
אירופה, החיים חוזרים בהדרגה למסלולם, אך -המדינה. כמו בשאר מדינות מערב

המגבלות על קהל הצרכנים עדיין קיימות, ויש להניח שעוד ייקח זמן עד אשר הצריכה 
 תשוב לממדיה הרגילים ]אם בכלל[

ההערכות ם שיא שנתי חשוב ביותר. הא  -בארה"ב מהוות המכירות לקראת יום
המוקדמות לקראת השבוע שעבר היו אופטימיות ביותר, מכל רחבי המדינה. כאמור, 

 נותר להמתין ולקרוא מה היו נתוני המכירות בפועל.

גם בקניה עדיין סבלו ממחסור בנפחי הובלה אווירית, ולא יכלו לספק את כל הביקוש -אמריקה, כמו-אבל במדינות דרום
 וודאות.-אין נתונים זמינים, אך האווירה הייתה עדיין של אכזבה וחוסרשהתחדש. גם בתחום זה עדיין 

]לסיכום נעיר, כי למרות שפע הידיעות והדיווחים הזורמים מכל קצווי העולם, קשה עדיין לומר עד כמה חזר שוק הפרחים 
 הבינלאומי לתפקד, ומהו בדיוק המצב כיום. אפשר רק לומר שהמשבר טרם חלף, ולקוות לטוב[

 FloralDaily 17+18/05/2020  RFH News + Vakblad vd Bloemisterij +מקורות: ה  

  ממשלת הולנד מסייעת למגדלים. האיחוד האירופי מסרב

-המגדל נושא לבדו בהחל מיום שישי האחרון יכולים מגדלי הפרחים בהולנד להגיש תביעה לפיצויים על נזקי הקורונה.  
מהנזק שנגרם למגדל;  49%-ל; כלומר: הסיוע מסתכם 70%-הממשלה משתתפת ב  70%מנזקי קורונה. בשאר    30%

'מיד' את מחצית סכום  של המתלונן ונוהממשלה התחייבה להעביר לחשבוזאת עד גג של מיליון € למשק בודד. 
€ להגיש  50,000.  יש גם מסלול נוסף, לא ייחודי לחקלאים, שמאפשר לעסק קטן שהנזק שלו לא עלה על התביעה

 . דרישה, ככל הנראה בהליך יותר מקוצר

ר החקלאות של ׂש  אךכנראה שחלק מהסכום הנ"ל ממומן מקרן כללית של האיחוד האירופי;  
, הודיע לאחרונה ]בתמונה[ Janusz Wojciechowski יצ'כובסקייאנוז וו  לני האיחוד, הפו

"באופן סופי" שהאיחוד לא יקציב סכום לפיצוי מיוחד למגדלי פרחים וירקות בהולנד. זאת 
 Schoutenרת החקלאות ההולנדית, קארולה סכאוטן למרות השתדלנות הנמרצת של ׂש

חברי הפרלמנט  50שנעזרה בתשעה ארגונים מקצועיים אירופאים, ואף גייסה תמיכה של 
זאת, דוברת האיחוד אישרה הבוקר כי הסיוע ההולנדי למגדלים אינו נוגד את -עם האירופי.

 תקנות האיחוד נגד מניעת תחרות.

 760,000-ד €, ומספק תעסוקה לכמיליאר 48-בהקשר זה נמסר כי ענף הפרחים במדינות האיחוד האירופי 'מגלגל' כ
מיליון € למגדלי הפרחים  10אישר סיוע מיוחד בהיקף של דווקא כן האיחוד האירופי  –עובדים. וכמה שזה נראה מוזר 

 ביוון, כפיצוי לנזקי המגפה...

 FloralDaily + V vd Bloemisterij 02-08/05/2020  Hortipoint + Greenity +המקורות: 

 

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות


