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 סבב נוסף של 'שיח חברים'תזכורת: 

הנהלת רויאל פלורהולנד, בשיתוף 'מועצת החברים', יארגנו, החל מסוף 
חברים עם נציגי המועצה וההנהלה, -חודש יוני, סבב של מפגשי
דעות בכל הנוגע למשבר הקורונה -להעברת מידע ולהחלפת

ולהשלכותיו לעתיד. כמתחייב ממגבלות המגפה, המפגשים יתקיימו 
 וירטואלי ב'זום'.באופן 

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

 'המכרז הארצי', ומערכת תשלומים בינלאומית.

ביולי אחה"צ. פרטים,  2ביום חמישי,  המקווןבישראל ייערך המפגש 
 והנחיות להתחברות ב'זום', יפורסמו בהמשך.  

 RFH News 27/05/2020המקור: 

 דיגיטלי'?  100%מה זה אומר עבורי '

[ ונמסר בחומר ההסברה שהופץ בין החברים, פועלת רויאל פלורהולנד למעבר 19בידיעון מס' כפי שדווח כאן ]ראו 
 דיגיטלי'.  100%; מה שנקרא 'פרויקט 2021, החל מראשית שנת Floridayכולל לתפעול דיגיטלי, באמצעות מערכת 

רבים עדיין תוהים: מהי בדיוק המשמעות של צעד זה לגבי המגדל 
בהסברים מפורטים  פלורהולנד להשיברויאל הבודד? על כך מנסה 

, www.floriday.io/en/workshopsבכתב ]גם באנגלית[ בכתובת 
ובשורה של סדנאות מקוונות, וראיונות עם האחראים ליישום המעבר 

 לעידן הדיגיטלי.

המסר העיקרי שמנסים להעביר הוא: "פשוט תתחילו"; לא צריכה 
יות בעיה מיוחדת בהשתלבות במסלול המתחדש. העובדה לה

שהמערכת נמצאת עדיין בבניה, ומשתפרת כל הזמן, לא צריכה 
 להפריע. 

השאלה הנפוצה שמגדלים מעלים היא "מה יהיה השינוי עבורי, אם אני 
ם אדיי', מוכר הכל בהגשה לשעונים?" התשובה לכך היא פשוטה: צריך רק להעלות את הנתונים למערכת 'פלורי

 עדיין אינך עושה זאת. אין צורך בהיערכות מיוחדת.

מי שעדיין זקוק להסברים, או לתשובות לשאלות, ולא מוצא אותן בכתובת הנ"ל באינטרנט, מוזמן לפנות אל ירון 
 כוכבי. 

  RFH News 27/05/20 + 04/06/2020: ותהמקור

 ת ב'מועצת החברים'תזכורת: ניתן להגיש מועמדות לחברּו

מי שמעוניין יכול להגיש מועמדות להיבחר ל'מועצת החברים'. ראו 
 מן השבוע שעבר. 23בידיעון מס' את כל הפרטים 

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

 5אלה שתקופת כהונתם מסתיימת בסוף השנה. השנה ייבחרו 
 חברות וחברים. 42במועצה  חברים חדשים.

  בדף המיוחד באתר רויאל פלורהולנד רטים נוספים אפשר למצואפ
  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2019.html#green2
http://www.floriday.io/en/workshops
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/members-council-elections
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 פורסם גם באנגלית 2019-הדוח השנתי ל

יצא  18בידיעון מס' , עליו דיווחנו כאן 2019רויאל פלורהולנד לשנת  להדוח השנתי ש

לאור, כמתוכנן, גם בשפה האנגלית, והוא זמין עתה לעיון או להורדה בכתובת 

2019-report-www.royalfloraholland.com/annualפני -. הדוח מפורט וכולל, על

 עמודים, את כל המידע אודות מי, מה, וכמה ברויאל פלורהולנד. 120

 

 

 

 
 
 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

 

  

   באירופהבשוקי הפרחים  

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2018.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/annual-report-2019?utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week23&utm_content=article&_cldee=Y2h1bWlfeUBuZXR2aXNpb24ubmV0Lmls&recipientid=contact-e28e0419f6dce811a986000d3ab31f97-f95d441354ff408b942a4fd3ec5eae33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=0aa03a0e-66a6-ea11-a812-000d3abac6d0
https://www.royalfloraholland.com/annual-report-2019?utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week23&utm_content=article&_cldee=Y2h1bWlfeUBuZXR2aXNpb24ubmV0Lmls&recipientid=contact-e28e0419f6dce811a986000d3ab31f97-f95d441354ff408b942a4fd3ec5eae33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=0aa03a0e-66a6-ea11-a812-000d3abac6d0
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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 דומים לאלה מחירי הפרחים בשעונים  22בשבוע מס' 
 27-השבוע הקודם. הממוצע עמד על מעט יותר משל 

+ 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

 תקד.  אש
+ מזה שהיה בשבוע מס' 17%המחיר היה גבוה בכמעט 

 .2018בשנת  22
 

היו גבוהים מחירי הפרחים בשעונים  23בשבוע מס' 
סנט  31השבוע הקודם. הממוצע עמד על מאלה של 

+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 15.5%לגבעול, 
. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה 22

 מזו של השבוע שעבר.  -17%בכמעט 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -22%-+ )!( והכמות נמוכה ב37%-גבוה ב
 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

 23+ מזה שהיה בשבוע מס' 27%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

מזה של אשתקד  -13.1%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2018מזה של  -10.6%-( והוא נמוך ב-17.5%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 רוב המגדלים בעולם שרדו את המשבר

עלולים להתחסל עד סוף השנה בעקבות  ,ברוב המדינות רבים, כי משקי פרחיםבניגוד להערכות המוקדמות, שצפו 
משבר הקורונה, ממצאי סקר שנעשה לאחרונה מצביעים על כך שרובם שרדו את המשבר והם ימשיכו בפעילות 

 כרגיל.

, בקרב AIPHהמשאלים נערכו ע"י ארגון מגדלי צמחי נוי העולמי 
מהארגונים  70%מדינות.  27-הארגונים החברים בארגון זה, ב

רובם של המגדלים בארצם ישרדו את -הארציים השיבו כי רוב
המשבר. זאת למרות שמכל המדינות שהשתתפו, רק בבלגיה 

 22%-ובהולנד הייתה תמיכה כספית ממשלתית במגדלים. ב
מהמדינות לא הייתה אפילו תמיכה ממשלתית במובטלים ]כאמור, 

אלא את מספר הארצות בהן  המשאל לא סיכם את היקף השטחים,
 התחזית חיובית[

תוצאה אחרת מן המשאל מראה כי רוב הארגונים רואים צמיחה 
משמעותית במסחר המקוון בפרחים, לאחר שהצרכנים והקמעונאים 

 נאלצו לסחור בדרך זו בזמן הסגר, והם מתכוונים להמשיך בכך.

לל בג -15%-בזמן פורסם כי באקוודור הצטמצם שטח הגידול ב-בו
עובדים  9,000דונמים, וכי  44,000המשבר, והוא עומד עתה על 
 מיליון $ לתמיכה במגדלי הפרחים.  20נפלטו מהענף. הממשלה תזרים 

רו בשבוע שעבר כי עד כה לא הושפעו במיוחד ממשבר הקורונה, אך כל ּפאמריקה ס  -ואילו מטפחי זנים בדרום
-ים בתקופה הקרובה. זאת משום שהזמנות השתילים ע"י מגדליכך שצפויים להם ימים קש-הסימנים מצביעים על

; נצטרך להמתין ולראות איזו AIPHסותר לכאורה את משאל הפרחים קולומביאנים פחתו מאוד לאחרונה ]אכן, מידע 
 תחזית תממש בפועל[

  HortiPoint + Greenity 02/06/2020 + FloralDaily 02+04/06/2020 :המקורות

 קמפיין מוצלח  –'תנו לתקווה לפרוח' 

למרות המשבר, ואולי דווקא בגללו, מסכמים את מסע קידום מכירות הפרחים באירופה תחת הסיסמה 'תנו לתקווה 
כהצלחה גדולה, לפחות מהבחינה של חדירה לתודעה הציבורית ולתקשורת הכללית.  – Let Hope Bloom  -לפרוח' 

מחקר שנערך לאחרונה בקרב צרכנים בהולנד, גרמניה, בריטניה, 
וצרפת, העלה נתונים מרשימים ביותר של הערכה למסרים ולאופן 
הגשתם, ועדות לכך שהמסרים גרמו לאנשים להגביר את רכישות 

הלב גלשה גם לרחבי העולם, דרך אירועים הפרחים שלהם. תשומת 
 כדוגמת שידור האירווויזיון שכלל מסרים של הקמפיין.

, מתארגנים בענף 16בידיעון מס' בהמשך למידע שהבאנו כאן 
הסתיו. 'מועצת הפרחים בהולנד למבצע קידום מכירות חדש לקראת 

בשיתוף הגופים המובילים  Flower Council of Hollandשל הולנד' 
בענף, ביניהם רויאל פלורהולנד, תוביל מסע קידום, שיתמקד בהצגת 
הצדדים החיוביים שבשינויים שחלו בהתנהגות הצרכנים. בכך הם 
מקווים ליצור תנופה מחודשת לצריכת הפרחים לאחר המשבר 

 הנוכחי. 

 + FloralDaily 25/05/2020 + HortiPoint 20/05/2020 RFH News 26/05/2020 המקורות:

 
  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2016.html#orange3
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 ממשיכים להמציא תחליפים לפלסטיק

במסגרת המגמה להפחית את השימוש בחומרים פלסטיים, 
הנתפסים כהרסניים לאיכות הסביבה, הוציאה לאחרונה 

ההולנדית דליים לפרחים,  Koen Packאק ן ּפקּוחברת 
 עשויים מקרטון.

הדלי עשוי מקרטון עם ציפוי מיוחד, בשיטה המוגנת בפטנט, 
והוא יכול להחזיק מים במשך מספר שבועות. לאחר השימוש 

 הדלי ניתן למיחזור יחד עם פסולת נייר.

ליטר,  8ושל  10החברה מייצרת ומספקת דליים של 
מכרזה, ומשמשים להובלה -המותאמים למידות עגלת

  www.koenpack.comולתצוגה של פרחים. למידע נוסף: 

 BPNieuws 19/05/2020המקור: 

 
 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

http://www.koenpack.com/

