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 לסבב נוסף של 'שיח חברים'נערכים 

הנהלת רויאל פלורהולנד, בשיתוף 'מועצת החברים', יארגנו, החל מסוף 
חברים עם נציגי המועצה וההנהלה, להעברת -חודש יוני, סבב של מפגשי

דעות בכל הנוגע למשבר הקורונה ולהשלכותיו לעתיד. -מידע ולהחלפת
 וירטואלי ב'זום'.כמתחייב ממגבלות המגפה, המפגשים יתקיימו באופן 

דעות, בהעברת מידע אודות המיזמים -המפגשים יעסקו, בנוסף לחילופי
דיגיטלי', 'המכרז  100%ר לתפעול 'האסטרטגיים של הארגון: מעב  

 הארצי', ומערכת תשלומים בינלאומית.

ביולי. פרטים, והנחיות  2בישראל ייערך המפגש הווירטואלי ביום חמישי, 
 רסמו בהמשך.  להתחברות ב'זום', יפו

 RFH News 27/05/2020המקור: 

 ת ב'מועצת החברים'ניתן להגיש מועמדות לחברּו

גברי בקרב חברי 'מועצת החברים' -כמדי שנה, יתבצעו בסוף השנה חילופי
ייבחרו חברים חדשים, שיחליפו את אלה שתקופת  של רויאל פלורהולנד.

  חברים חדשים. 5השנה ייבחרו  .בסוף השנה כהונתם מסתיימת

השפעה על כל ההחלטות החשובות -כל חבר יכול להיבחר, ולהיות בעמדת
מי  הבחירה נעשית בהצבעה ע"י כלל חברי הארגון. המתקבלות בארגון.

שרוצה להשפיע יכול להגיש את מועמדותו ע"י פנייה בדוא"ל לוועדת 
 , בכתובת: המינויים

nominationcommittee@royalfloraholland.com  

 פלורהולנדיאל רואתר בדף המיוחד בפרטים נוספים אפשר למצוא 
 ]באנגלית[

   2019-18בידיעון מס' עטו של נציג ישראל אבנר שיר, אפשר לקרוא -הסבר מפורט על המועצה ועבודתה, פרי

 

 ה? דמי צריך לשאת בהוצאות ההשמ

בלומיסטריי' העלו בשבוע שעבר שאלה עקרונית, לא ברור בהשראת מי, אודות הטלת במגזין המקצועי ההולנדי '
 ההוצאות הנגרמות ברויאל פלורהולנד בגין הרחקה והשמדה של תוצרת שלא נמכרה בשעונים.

פלורהולנד מקפידה על העיקרון 'יוצר ההוצאה הוא רויאל הטענה היא ש
ת חיוב כל הוצאה במערכת לחשבון מי שההוצאה סהנושא בתוצאה', הגור

נעשתה עבורו. אבל, טוען בעל הכתבה, במקרה של ההשמדות הגדולות 
במרץ, אז לא נמכרה  16-שנעשו עם פרוץ מגפת הקורונה ב 1Aשל איכות 

פלורהולנד רויאל כמחצית מכמות הפרחים שהוגשו לשעון, נשאה 
שמדה. שיעורי בהוצאה, מבלי להטיל אותה על המגדלים שתוצרתם הו

מה, עד אשר הוגבלו הכמויות שניתן להביא -השמדה גדולים היו עוד זמן
לשעון. הכותב מציין כי לא הצליח לברר מה גובה ההוצאה, אך נודע לו כי 

. הנהלת מכורים-עבודה לטיפול בפרחים הבלתי-שעות 3,000-נדרשו כ
 רויאל פלורהולנד לא הגיבה, עד כה, לתהיות הללו.

רכת שואלים: האומנם המגדל שפרחיו הושמדו הוא 'יוצר ]ואנו במע
 ההוצאה' אשר חייב לשאת בתוצאה? ואולי יוצר ההוצאה הוא דווקא מי שקבע את מקומו של המגדל בתור למכירה?[

 Vakblad vd Bloemisterij 27/05/2020המקור: 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

mailto:nominationcommittee@royalfloraholland.com
mailto:nominationcommittee@royalfloraholland.com
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/members-council-elections
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1918.html#green1
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 מאס מתחילה בתהליך חידוש חזית השעונים-מכרזת ריין

מאס תהליך של החלפת חזית השעונים לדגם המודרני, -ביוני יחל במכרזת ריין 19-בסוף השבוע שמתחיל ב
, LEDבטכנולוגית 

המאפשר שימוש בכל 
השירותים החדישים 

 המתוכננים. 

בכל פעם יושבתו שני 
שעונים לצורך החלפתם, 
והמכירות תתבצענה 
בששת השעונים 
האחרים. התהליך כולו 
אמור להסתיים 

. 2020בספטמבר 
הנהלת המכרזה התנצלה 

 נוחות שעלולה להיגרם להם בזמן ביצוע השינויים.-מראש בפני ציבור הקניינים על אי

  www.veilingrheinmaas.comמאס -עדכונים יימסרו באופן שוטף באתר מכרזת ריין 

 FloralDaily / Veiling Rhein-Maas 27/05/2020המקור: 

 

 
 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.veilingrheinmaas.com/
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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 
 

היו נמוכים מחירי הפרחים בשעונים  21בשבוע מס' 
סנט  27-השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמאלה של 
פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -14%לגבעול,  

. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה 20
 מזו של השבוע שעבר.  -9%בכמעט 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
 מזו של אשתקד.   -23%-כמות קטנה ב, וה-14%-נמוך ב

 21מזה שהיה בשבוע מס'  -4%-המחיר היה נמוך בכ
 .2018בשנת 

 

היו דומים לאלה מחירי הפרחים בשעונים  22בשבוע מס' 
 27-מעט יותר מ השבוע הקודם. הממוצע עמד עלשל 

+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע 1.5%סנט לגבעול, 
. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה 21מס' 

 + מזו של השבוע שעבר. 13.5%-גבוהה ב

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
+ מזו של 2%-+, והכמות גם היא גבוהה ב2%-גבוה ב
   .]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

+ מזה שהיה בשבוע מס' 17%המחיר היה גבוה בכמעט 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת  22

 

פלורהולנד רויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
מזה של  -14.3%-מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב

-( והוא נמוך ב-18.5%אשתקד )פרחי קטיף בלבד = 
 .2018מזה של  -12.1%

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 במכירות פרחים -5%בנק הולנדי צופה נסיגה של 

. לענף 2020בשנת  -2.6%צופים האטה בכלכלה העולמית בשיעור  Rabobankכלכלני הבנק ההולנדי רבובנק 
מגדלי הפרחים בהולנד סבלו מירידה בהשוואה לאשתקד. לפי חישוביהם,  -5%הפרחים הם צופים נסיגה של 

בארבעת השבועות הראשונים של המשבר. אך מאמצע אפריל אנו עדים להתאוששות  -70%במכירות בשיעור 
הדרגתית של הביקוש. עורכי הסקר מסבירים כי קהל הצרכנים נאלץ לחסוך בהוצאות 

או שירכוש פרחים השוטפות, לכן הוא יקטין את קניית הפרחים, הנתפסים כמוצר לא חיוני, 
יותר זולים. הסוקרים מציינים את היציבות היחסית במכירות פרחים במרכולים, שנותרו 
פתוחים בימי הסגר, ובמעבר לרכישות מקוונות ע"י צרכנים רבים. הסקר גם צופה צמיחה 

 +.11%, עם גידול בכלכלה בשיעור 2021מחודשת בשנת 

בקניה, אשר יוביל  הבנק מציין את המכה הקשה שספג ענף הפרחים
אוויר ]גשמים -שררו בקניה תנאי מזג ,לסגירת משקים. בנוסף

מאוחרים[ אשר דחו את היבולים; צופים שבחודש יוני יפגר ייצור 
בקניה  לעומת אשתקד.  משקים רבים 20-30%-הוורדים בקניה ב

עולם יחשבו עתה מחדש על האסטרטגיה הנכונה עבורם ה ובשאר
 מחברי הסקר.פי -לטווח הארוך, על

מספר מדינות באירופה הגישו סיוע כלכלי לממשלת קניה, למניעת 
רעב בין המובטלים הרבים, ולמלחמה במכת הארבה, אשר פגעה 

מנסה גם לתמוך  האירופאית קשה בהספקת המזון במדינה. התוכנית
בחברות התעופה להפעלת טיסות מטען מקניה לאירופה, בכדי לקיים 

ר במשלוחי יבוא לקניה מייקר מאוד את עלות את היצוא, בעת שמחסו
 בזמן הגבירו שלטונות האיחוד האירופי את הבדיקות על שעועית קנייתית המיובאת לאירופה.-ההטסה של היצוא.  בו

נודע כי גם ממשלת קולומביה יצאה בתכנית הצלה של תמיכה במובטלים הרבים, רובם בסקטור החקלאי; רובם 
 נשים. 

 FloralDaily + Vakblad vd Bloemisterij + Greenity 25/05/2020 + Hortibiz 12/05/2020 : המקורות

 אך ישנם כאלה שדווקא הרוויחו ממגבלות המגפה... 

מגדלי הפרחים באוסטרליה זוכים לביקוש מצוין ולמחירים גבוהים, בעקבות המחסור שנוצר במדינה עם מניעת היבוא 
 וייטנאם, ומסין.ומאקוודור, ממלזיה, משל פרחים מקניה, מקולומביה, 

מיליון $ בשנה. היבוא  75-אוסטרליה מייבאת פרחים בהיקף שלכ
הזול, יחסית, הביא לכך שמספר מגדלי הפרחים המקומיים הצטמצם 
-בשנים האחרונות בשיעור דרסטי. בקווינסלנד בלבד ירד מספרם מ

כי סיטונאים המובילים סיפר -בלבד. אחד המגדלים 10-ל 200
הסוחרים "עומדים בתור" כדי לזכות בפרחים שהוא מוכר, וכי הוא כבר 
שוקל להרחיב שוב את שטח גידול הוורדים שלו. המצב הביא, לדבריו, 

 גם לכך שצרכנים מבקשים לקבל דווקא תוצרת מקומית.

המגדלים נשמעים כמי שמאמינים שהמשבר יביא לשינוי גם בטווח 
 ..הארוך; לפחות הם מקווים לכך.

ואילו שלטונות האיחוד האירופי הודיעו על פטור זמני למגדלי הפרחים מתקנות מניעת הקרטל. מגדלים יוכלו, באופן 
 זמני, לתאם את תוכניות הייצור שלהם ]לא נמסר הרקע הספציפי שהביא לצורך בהחלטה כזו[.

 + FloralDaily 28/05/2020 RFH News המקורות:

 

 

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות



 
 (2020) 23ידיעון מס' 

 

5 

 

  אווירית מקשות על המסחרמגבלות נפח תובלה 

בהולנד הוקם 'כוח משימה' ממלכתי לטיפול בנזקי משבר הקורונה בענפי הפרחים והירקות. הצוות מורכב מנציגי כל 
הגופים הקשורים לענף, ישירות ובעקיפין, כולל בנקים, 

 . VGBוכמובן רויאל פלורהולנד וארגון סיטונאי הפרחים 

ה להשקיע מיד בהגדלת נפח להצוות קורא לממש
התובלה האווירית, לטובת המשלוחים הבינלאומיים של 
פרחים. הצוות קובע כי המחסור בנפחי תובלה, בעקבות 

יצוא מאירופה, -השבתת טיסות נוסעים, ומחסור במטעני
מעמידים בסכנה את המסחר הבינלאומי בפרחים. 
השבועות הבאים יהיו קריטיים, עם התעוררות מחודשת 

ל הביקוש לפרחים. יש לכן צורך לפעול מהר, למניעת ש
]בתמונה:  ארוך למסחר הבינלאומי בפרחים.-נזקים לטווח

 הטסת פרחים בתא הנוסעים[

בעיות  נואבל אכן היו ויש ;טיסות מטען על בסיס יומי מתקיימותבתובלה אווירית להולנד כי  מחסורלא היה  -ומישראל 
 .נעצר הוחלק מהיצוא לארצות אל ,ססו על טיסות הנוסעיםכאלה שהתב ,תובלה ליעדים שונים

  Greenity 28/05/2020 ירון כוכבי +: רהמקו

 איזה חותם תשאיר המגפה הזו על הענף?

-בעל חב' גידול צמחים מניובארה"ב יש כבר העוסקים בחיזוי של הימים שלאחר מגפת הקורונה. 
, בו הוא כותב טור פרסם את חזונו במגזין מקצועי]בתמונה[  Bill Swanekampג'רזי, ביל סוונקמפ 

כן, -. הוא מאמין שהמשבר יותיר עקבות בענף הפרחים וצמחי הנוי, כפי שלא היה מעולם לפניקבוע
 וכי הענף "יוגדר מחדש". 

הגינות בבתים ובמרפסות מעולם לא נראו טוב כמו בימים אלה. אנשים 'גילו מחדש' את הגינון ואת 
הגינון הורשו להישאר פתוחים בארה"ב -גם שמרכזי-וק בגינון מביא לנפשם. מההיתרונות שהעיס

זה יביא רבים  כל בימי הסגר. אנשים גם 'אולצו' לבלות בפארקים הציבוריים יותר מהרגיל. להערכתו
 מן הצרכנים להעדיף את הגינון גם בהמשך.

יח שהם 'גילו' את הנוחיות בעקבות הסגר צרכנים נאלצו והתרגלו לבצע הזמנות מקוונות. יש להנ
יגדילו את  –שבכך, וימשיכו להעדיף רכישות כאלה גם בעתיד. הקמעונאים שיהיו ערוכים לכך 

 עסקיהם. 

התפתחות נוספת שהאיש צופה היא התבססות של הקמעונאים יותר על גידול מקומי, ופחות על 
 יבוא. זאת לאחר שגילו את נקודת החולשה של היבוא בימי משבר.

 קטיף[-ר למחשבה... ]הערה: ככל הנראה האיש התייחס בעיקר לשוק הצמחים, ולא ברור אם התכוון גם לפרחיחומ

 Hortibiz 12/05/2020המקור:   
 

 

 
 

 חדשים בשעון 

רים. נפנה מדי פעם מופיעים בשעון מוצרים חדשים; לא תמיד מוכ  
 קוראינו אל:את תשומת לב 

בתמונה מימין   - Artisticמזני  Nigellaניגלה  .1
files/clocknewsnigellaartistic.pdf?1589964364106&  

 

בתמונה משמאל   -Phlox Pink Lion פלוקס פינק ליון  .2
files/clocknewsphloxpinklion.pdf?1590133867677&  

 
 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://file-eu.clickdimensions.com/florahollandnl-atv7b/files/clocknewsnigellaartistic.pdf?1589964364106&_cldee=Y2h1bWkueWFuYWlAZ21haWwuY29t&recipientid=contact-962e9e60d29be8118199e0071b658ea1-fb1f2206d68b43628185bfca24f7da63&esid=42aab8ee-719a-ea11-a812-000d3abac6d0
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