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 עם מנהלי רויאל פלורהולנד מקווןמפגש 

 חברים' וירטואלי. -, מתארגן בימים אלה סבב נוסף של מפגשי 'שיח24בידיעון מס' כפי שנמסר כאן בשבוע שעבר, 

 יתקיים מפגש מגדלים 16:00בשעה  ,02.07.20ביום חמישי 
סטיוון ואן  רויאל פלורהולנד, עם מנכ"ל Zoom, באמצעות ישראליים

 Jack ג'ק חוסנס והיו"ר Steven van Schilfgaarde, סכילפחארדה 
Goosens.  

 החברים קבלו בדוא"ל הזמנה מקורית.

ועם  'מועצת החברים'ודעות, עם  מידעהחלפת  היא מטרת המפגש
שהתקיימו בארץ  המוחשייםהוא המשך ותחליף למפגשים , וההנהלה

 בשרון ובנגב המערבי.

חשוב מאוד להשתתף במפגש ולהביע את דעתכם בכל נושא כמו 
 :למשל

 .(, וכיו"בניהול משבר הקורונה ) צמצום מספר שעונים, מחירי מינימום, קביעת המכסות .1

 .2020( עד סוף MPS, GlobalGapת ) ההחלטה לעמוד ביעד של הרישום הדיגיטלי לקיימּו .2

 )למי שכבר משתמש במערכת(   Floridayההתקדמות בעבודה מול  .3

 . Floranextהמחליפה את  Insightsמערכת המידע  .4

 , כמייצגים את המגדלים. RAC 'מועצת המפקחים' ושל FPC וועדות המוצר מעמדם ומידת השפעתם של .5

לקבל תשובות  דיף להעביר את השאלות מראש, על מנתע אךאפשר להעלות נושאים אלה ואחרים במהלך המפגש, 
 כבר במהלך המפגש. 

 , WhatsApp -או ב בדוא"לאת השאלות אתם מתבקשים להעביר 

 yaronkohavi@royalfloraholland.com 7920595-054לירון כוכבי 

    sheer@aravaflowers.co.il 4581312-054או לאבנר שיר  

 מספר המשתתפים בכל מפגש הוא מוגבל. לכן יש להירשם מראש להשתתפות במפגש. נא להירשם אצל ירון כוכבי.

 הנחיות טכניות, הדרכה בסיסית, וקישור להתחברות יישלחו במועד קרוב.

 ר שיר וירון כוכבינמסר ע"י אבנ

  ' החל לפעולצוות לתיאום ההתאוששות מהמשבר'

מאז פרץ משבר הקורונה באירופה פעל ברויאל פלורהולנד 'צוות ניהול המשבר' 
CMT  בידיעון מס' שעסק בהתנהלות הארגון מול הבעיות הנובעות מהמשבר ]ראו
יותר, הוסב הצוות הזה -או-[. עתה, כשהשוק מתחיל לחזור למצב נורמלי, פחות18

 .CRCTלהיות 'הצוות לתיאום ההתאוששות מהמשבר' 

, ]בתמונה[ Ruud Knorrהצוות, בראשותו של מהנהל המסחרי הראשי רוד קנור 
מצב באשר להשפעת משבר הקורונה על המטרות האסטרטגיות של -מקיים הערכות

הארגון, ודן באפשרויות לערוך התאמות, במידת הצורך. מטרתו העיקרית של הצוות 
היא חזרה מהירה ככל האפשר לפעילות מסחרית תקינה, ולקיום כל השירותים 

מפגשים עם לקוחות, והתייעצויות באשר כך נערכים -שהארגון מעניק לחבריו. לשם
 למיצוי ההזדמנויות בשוק, והאפשרות לתוספת או שיפור שירותים.

השינויים המיידיים הנדרשים הם, כמובן, בתחום התאמת הפעילות לתקנות 
ההתנהלות למניעת הידבקות במחלה, כמו שמירת מרחק ומניעת התקהלות; והכל 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2024.html#green1
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הקניינים. הצוות מתאם גם עבודת משרדי הארגון, עם מגמה לאפשר  תוך הבטחת בריאותם של העובדים ושל
 עבודה מהבית של פקידים, ככל שיתאפשר. מעריכים שהצוות יסיים את תפקידו עד תחילת חודש יולי.

  RFH News 12/06/20המקור: 

 קיימות ממשיכה להיות בעדיפות ראשונה -הרשמה לתווית

ת, הקיימּו-ום בהדרגה של חובת רישום לאחת מתוויותרויאל פלורהולנד על ייׂשהוחלט בארגון  2019עוד בנובמבר 
על  5בידיעון מס' ]ראו  2021, וחובה להיות מורשה עד סוף 2020, לקראת חובה להרשמה עד סוף MPSכמו 

בנושא[. משבר מחלת הקורונה שפרץ בינתיים אולי פגע באפשרות ליישום המעשי, אך לא שינה  התפתחות הטיפול
פלורהולנד מאמינים כי ההיערכות העתידית של רויאל את ההחלטה, ואת הצבת המטרה בראש סולם העדיפויות. ב

הענף תלויה במידה רבה בהתאמה לדרישות העתידיות של עבודה 
 ת. בתנאי קיימּו

 Steven van  Schilfgaarde המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה 
מסביר: "כשאנו יוצאים ממשבר הקורונה, חשוב שנהיה מוכנים 
לקראת השוק העתידי. את זאת ניתן להשיג ע"י הרשמה והסמכה 

ת, המאפשרת לייחד את עצמך מול הקיימּו-דיגיטלית של תווית

עמיד את ההסמכה הזו בראש סדר העדיפויות". נראה שהוא המתחרים, במישור הבינלאומי. לכן נמשיך לה
פלורהולנד יהיה חייב להירשם ולעמוד רויאל רוצה להבהיר בכך כי כל אחד מהמגדלים המספקים ל

 .הזמנים הנתון-[, בלוח9201-43בידיעון מס' ראו  –]על הרקע    FSIבדרישות ההסמכה, כפי שהוגדרו ע"י 
 נוגע באופן ישיר לכל אחד מהמגדלים.  וזה

 'מועצת החברים' תבחן באוקטובר את ההתקדמות, בכדי לוודא שניתן לעמוד בלו"ז המקורי.

פלורהולנד, הודיע על הוזלת תעריפים, ועל זמינות במדינות רויאל , בלחץ של MPSון בזמן נודע כי ארג-בו
 נוספות ]לא הייתה התייחסות ספציפית לישראל[.

  RFH News 04/06/20המקור: 

תזכורת: ניתן להגיש מועמדות לחברּות ב'מועצת עוד 
 החברים'

 י שמעוניין יכול להגיש מועמדות להיבחר ל'מועצת החברים'. מ

 . 23בידיעון מס'  את כל הפרטיםראו 

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

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

 .רהולנדבדף המיוחד באתר רויאל פלו פרטים נוספים אפשר למצוא

  

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2005.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1943.html#green1
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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 יצוא הפרחים בישראל ירד בשליש לעומת אשתקד

 2.4לעומת  $, מיליארד 2.1לכדי  2020 מאי-הסתכם בינואר מישראלהיצוא החקלאי 
 .-35.5%-פרחים בהמיליארד בחודשים המקבילים אשתקד. באותה תקופה ירד יצוא 

מסכום זה היה  94%מיליארד שקל.  12.7-ב 2020יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי 
יצוא חקלאי, ייעור  2%-יצוא יהלומים ו 4%יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה )למעט יהלומים(, 

  ודיג.

 11/06/2020פורט 2פורטמקור: ה

 וגם היבוא לגרמניה פחת
פחות  -7%; שהם €מיליוני  339.6אפריל השנה ייבאה גרמניה פרחים וצמחים בשווי של  –בחודשים ינואר 

. אגב: שיעור זה הוא פחות -16%מהתקופה המקבילה אשתקד. אולם בחודש אפריל הסתכמה הירידה לכדי כמעט 
 דרמטי מהירידה ביבוא הכולל של סחורות לגרמניה בתקופת משבר הקורונה.

 V vd Bloemisterij 09/06/20מקור: 

 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 
 

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 אשתקד.   -22%-+ והכמות נמוכה ב37%-גבוה ב

 23+ מזה שהיה בשבוע מס' 27%-יה גבוה בהמחיר ה
 .2018בשנת 

 

היו גבוהים מחירי הפרחים בשעונים  24בשבוע מס' 
סנט  35.5השבוע הקודם. הממוצע עמד על מאלה של 
+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 13.3%לגבעול, 

-. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב23
 מזו של השבוע שעבר.  -7%

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של אשתקד  -10%-)!( והכמות נמוכה ב 32%-גבוה ב

 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[
 

 24+ מזה שהיה בשבוע מס' 33.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

פלורהולנד רויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
מזה של  -11.8%-עכשיו נמוך ב מראשית השנה הוא

-( והוא נמוך ב-16.5%אשתקד )פרחי קטיף בלבד = 
 .2018מזה של  -9.4%

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 קניה מנסה להתאושש מהמשבר

מזו  80-90%הפרחים חזר לרמה של מקורות שונים מטעם מגדלי הפרחים בקניה מסרו בשבוע שעבר כי יצוא 
בלבד מהיקפו אשתקד. אולם  30%-שהייתה לפני המשבר; זאת לאחר שמאמצע מרץ עד סוף אפריל היצוא הסתכם ל
 ההתאוששות נתקלת בקשיים לא מעטים; בראשם מחסור בנפח הובלה אווירית.

, פנה תמונה[]ב Clement Tulezi, מר קלמנט טולזי KFCמנכ"ל 'מועצת הפרחים של קניה' 
שהייתה  2019לממשלה בקריאה דחופה להציל את הענף מקריסה. הוא מספר כי לאחר שנת 

, עד אשר הכל 2020קשה בגלל ריבוי גשמים ומחסור בדשנים, הענף החל בתקווה גדולה את 
נעצר עם מגפת הקורונה באמצע מרץ. אז ירד הביקוש בשוקי היצוא לשפל שלא היה דוגמתו, 

בול הפרחים נשלח לחו"ל. הממשלה הלכה לקראת משקי הפרחים ואפשרה מי 20%-ורק כ
להם לעבוד, תחת מגבלות השמירה מפני הדבקות. ואכן, עד היום לא נודע על אף מקרה של 

במשקי הפרחים. המשקים, מצדם, המשיכו להחזיק את רוב העובדים  סהדבקה בווירו
יכו לקבל שכר. כאשר הביקוש העובדים בענף המש 150,000מכלל  85%הקבועים שלהם. 

לפרחים החל לגדול, בשבוע הראשון של מאי, צצה הבעיה של חוסר בנפח הובלה. מול צורך 
טון זמינים. זאת משום שכל החברות הזרות שפעלו בקניה חיפשו לעצמן  1,500טונות היו רק  3,500של  תבקיבול

תחליפים במדינות אחרות בזמן שההטסה הושבתה. נוצר מצב 
לאירופה עלו לרמה שמטעני  יירי הטסת מטען מניירובשמח

הפרחים אינם יכולים לשאת בה. אמנם לקראת יום האם הייתה 
הובלה -הקלה מסוימת, אך גם היא הייתה כרוכה בתשלום דמי

כפולים מהרמה הרגילה. חברת התעופה הקנייתית, שמפעילה רק 
 טיסות נוסעים, החלה לאחרונה להטיס גם מטענים. הממשלה

מיליון $.  15הבטיחה לאחרונה לתמוך בחב' התעופה בסכום של 
אבל, טוען טולזי, ממשלתנו לא תמיד עומדת בהבטחותיה... למשל: 

החזרי למגדלים את  תשלםקבלנו הבטחה במרץ כי הממשלה 
מיליון $; אך  35-המע"מ שהיא חייבת להם כבר שנים, בהיקף של כ

שטיסות הנוסעים אל ומקניה זה טרם קרה. עכשיו המגדלים מקווים 
מכמות הפרחים המיוצאים בד"כ מוטסים  40%-תחודשנה, שכן כ
 בטיסות נוסעים.

]נציין כי מרוב דיווחים, חלקם סותרים, קשה להעריך במדויק את היקף הנזק, ואת מצבו של יצוא הפרחים מקניה 
  בימים אלה, אולם ניתן להבין שהענף מתאושש וחוזר לעצמו ממש בעת הזו[

   Hortibiz 08/06/2020 + FloralDaily 02+08 +11/06/2020 + businessdailyafrica.com 27/05/2020 :המקורות

 ה' לא תפליג השנהט  'התהלוכה הש  

, באזור Varend Corsoטות, מקושטות בפרחים, תהלוכת הסירות הש  
 2ההולנדי, לא תפליג השנה. התהלוכה הייתה מיועדת לימים  ווסטלנד

מגדלים וחברות שיווק שרצו  45-ביולי. נרשמו לא פחות מ 5עד 
. בשבועות האחרונים עסקו המארגנים עם סירות בתהלוכה להשתתף

בניסיונות לארגן מסגרת חלופית למשט הססגוני, באופן שיעמוד 
 ר, ולבטל את האירוע.במגבלות ההסגר, אך נאלצו לבסוף לוות

החלופה שהייתה על הפרק התבססה על סירות שיעגנו במקומות 
קבועים, לאורך מסלול אופניים שיוביל את הקהל לצפות בהן. אך, 
כאמור, גם האופן הזה נפסל, לבסוף, ע"י הרשויות, והאירוע בוטל 

 לאחרונה.

 "...2021הכיתוב על הסירה שבתמונה אומר: "להתראות ביולי 
הסירה הייתה עמוסה בזרי ליזיאנטוס של מגדל מקומי ואלה חולקו 

 לקשישים.

 HortiPoint 04/06/2020ור: המק

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות


