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 תזכורת: מפגש מקוון עם מנהלי רויאל פלורהולנד 

מפגש  16:00בשעה  ,02.07.20יתקיים ביום חמישי [, 25בידיעון מס' כפי שנמסר כאן בשבוע שעבר ]ראו פרטים 
  Steven van, ה סטיוון ואן סכילפחארד פלורהולנדרויאל , עם מנכ"ל Zoom, באמצעות ישראליים מגדלים

Schilfgaarde ג'ק חוסנס והיו"ר Jack Goosens. היא מטרת המפגש 
הוא המשך ותחליף , וועם ההנהלה 'מועצת החברים'ודעות עם  מידעהחלפת 

החברים קבלו . שהתקיימו בארץ בשרון ובנגב המערבי המוחשייםלמפגשים 
 בדוא"ל הזמנה מקורית.

עדיף להעביר את השאלות   אך  ;שבמהלך המפג  שוניםאפשר להעלות נושאים  
להעביר   נאלקבל תשובות כבר במהלך המפגש. את השאלות    מראש, על מנת

 , WhatsApp -או ב בדוא"ל

 kohaviyaron@gmail.com   7920595-054      לירון כוכבי 

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

הנחיות טכניות, הדרכה   מספר המשתתפים בכל מפגש הוא מוגבל. לכן יש להירשם מראש. נא להירשם אצל ירון כוכבי.
 בסיסית, וקישור להתחברות יישלחו במועד קרוב.

 בינמסר ע"י אבנר שיר וירון כוכ

 מלאכותית לתמחור נכון  ה ינ  ב  ב  מנסים להשתמש  

דל לקבוע את המחיר שהוא דורש עבור מסלולי 'מכירה מוקדמת בשעון', ומכירה ישירה ללקוחות מחייבים את המג  
תוצרתו. חיזוי מחיר השוק העתידי הוא אתגר לא פשוט. עכשיו מנסים לבסס את ה'ניחוש' הזה יותר על נתונים, ופחות 

של מגדלי חרציות, את פרויקט   Zentooעל תחושות. רויאל פלורהולנד יזמה, יחד עם מוסדות אקדמאים ועם התארגנות  
iFlowבסיס נתונים. -וסחה/אלוגריתם להערכת המחיר על, אשר מפתח נ

-קבוצת דוקטורנטים וסטודנטים כבר פיתחו מודלים מבוססי אינטליגנציה
מלאכותית עבור מגדלים וסוחרים, שהראו תוצאות מבטיחות. אנשי 

המשתתפים בפרויקט מציינים שהמודל  Zentooקבוצת המגדלים 
, וכי הם 2-4%שפותח משפר את הדיוק בקביעת המחיר בשיעור 

-תפעולית שלהם. עם-מתכוונים לכלול את הנוסחה בתוכנה המסחרית
-זאת הם מציינים כי זו רק ההתחלה, והם צופים לפיתוח נוסף של שיטת

 העבודה. בשלב זה עדיין הכל בגדר ניסוי ופיתוח.

שמנסה להסביר את הפעילות  דאווי-בסרטוןהמתעניינים מוזמנים לצפות 
הזו ]בהולנדית עם כתוביות באנגלית[ או לקרוא את ההסבר ]באנגלית[ 

 .discovery.rsm.nlבאתר   iFlowאודות 

, בה חברים מגדלים וקניינים, עוסקת בדיון ומחשבה אודות 'השעון העתידי'. Flora Futuraבזמן, התארגנות -בו 
ניתן להבין שהיזמים בהתארגנות הזו מייחסים חשיבות ל'גורם הרגשי' של הקניין מול השעון, וכי  כה-מהפרסומים עד

 הם אינם תומכים בהתרחבות המסלול של 'מכרז בשער המשק' המאפשר למכור בשעון תוצרת שטרם הגיעה למכרזה.

 RFH News 15/04/20020 + HortiPoint + Bloemenkrant 02/06/2020: ותהמקור

 יך הדיגיטציה יביא להתרחבות המסחר"  "תהל

]אגב: המילה העברית שנקבעה ע"י האקדמיה ל'דיגיטציה' היא   "רויאל פלורהולנד נמצאת בעיצומו של תהליך דיגיטציה
, שיעביר אותה לעידן חדש של התנהלות מול המגדלים והלקוחות, וניהול הקשר ביניהם"; מושי...[ת'; לא ממש ש  פרּו'ס  

]בתמונה[, המשמש מאז אפריל בתפקיד 'מנהל  Howard Misserכך טוען, בראיון למגזין הפנימי, הווארד מיסר 
 הדיגיטל' בארגון. והוא מסביר מדוע הדיגיטציה כ"כ חשובה לתפקוד העתידי. 

רויאל בין כל השחקנים בענף, בכל ענף, בניהול המידע והנתונים היא תנאי להתנהלות יעילה. 'שפה משותפת' 
לעשות זאת היא דרך ניהול הנתונים המסחריים. פלורהולנד שואפת להיות הגורם המרכזי במסחר בפרחים, והדרך 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#green1
mailto:kohaviyaron@gmail.com
mailto:sheer@aravaflowers.co.il
https://youtu.be/_lx3bZlgFJU
https://youtu.be/_lx3bZlgFJU
https://discovery.rsm.nl/articles/427-optimise-floriculture-and-make-it-more-sustainable-with-ai-algorithms/
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זירה/פלטפורמה דיגיטלית היא הכרחית כיום כדי לנהל את הנתונים באופן שיאפשר גישה 
לתאם את השירותים הלוגיסטיים בכך יאפשר המשתתפים במסחר, ולכל הגורמים  אליהם

דיגיטלית מרכזית עבור כל הענף, פלורהולנד היכולת והצורך להוות זירה  רויאל  הקשורים בכך. ל
ואנו עובדים קשה להשיג את המעמד הזה; מסביר מיסר. הוא מאמין שזירה דיגיטלית יעילה 

הנוחיות והיעילות שהיא מאפשרת; ובאופן מיוחד היא מושכת אליה את המשתמשים, בגלל 
ציבור לקוחות גדול  לאטרקטיבית עבור מי שמציעים מוצרים ייחודיים, וזקוקים להגיע בקלות א

 ככל האפשר.

דיגיטלי' מגדירה את העובדה שכל הפעולות הנדרשות במסחר הן נגישות  100%הסיסמה '
הליך המסחרי באופן מקוון. המנהל מאמין באופן דיגיטלי, וכי ניתן להשלים את כל הת

 שהאפשרויות המקוונות יוסיפו להשתכלל, ותהליך שיפור התשתית הדיגיטלית לא יסתיים לעולם.

  RFH News 04/06/20המקור: 

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

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

  .23בידיעון מס'  הפרטים

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

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

 .באתר רויאל פלורהולנד  בדף המיוחד פרטים נוספים אפשר למצוא

 

 

 
 
 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
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https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/members-council-elections
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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 מאלה מחירי הפרחים בשעונים    24בשבוע מס'  
סנט לגבעול,  35.5השבוע הקודם. הממוצע עמד על של 

. זאת 23+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  13.3%
מזו  -7%-בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב

 של השבוע שעבר. 

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

 24+ מזה שהיה בשבוע מס' 33.5%-המחיר היה גבוה ב
 .2018בשנת 

 

היו נמוכים מאלה מחירי הפרחים בשעונים    25בשבוע מס'  
סנט לגבעול,   32.5השבוע הקודם. הממוצע עמד על של 

. זאת 24פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -8.5%
+ 9.3%-כרה הייתה גבוהה בבעוד הכמות הכללית שנמ

 מזו של השבוע שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -11%-+, והכמות הייתה נמוכה ב36%-גבוה ב
 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

 25+ מזה שהיה בשבוע מס' 4.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

פלורהולנד רויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
מזה של  -10.6%-מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב

-( והוא נמוך ב-15.5%אשתקד )פרחי קטיף בלבד = 
 .2018מזה של  -8.5%

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 2020ימי פרחים בשנת 

 

   BBHפרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד.               המקור: -= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 לענף באירופה היה כבד, אך פחות מהצפוי... הנזק  

חברו יחדיו  –ובצלים -הנוי, המשתלות, והפקעות-אירופאים המייצגים את ענפי הפרחים, צמחי-ארבעה ארגונים בין
 4.12. הם הגישו להנהלת האיחוד הערכת נזקים של האיחוד האירופימדינות  27-וערכו סקר נרחב בין חבריהם ב

מיליארד €.  1.06פי הסקר, לכדי -ענף בשיא המשבר. חלקם של פרחי הקטיף הסתכם, עלמיליארד € שנגרמו ל
 הארגונים תובעים מהאיחוד האירופי להגיש סיוע מידי למגדלים ולשאר הפעילים בענף.

כך קיימת באיחוד -עמדת האיחוד היא שהסיוע צריך לבוא מהמדינות השונות, ולשם
)לנזקי הכלכלה כולה(. מאחר והנזקים ממשיכים להצטבר,  €מיליארד  750קרן של 

סיכום לקראת סוף השנה. הארגונים תובעים ממוסדות האיחוד -נקבע שתהיה פגישת
 מכירות, בכדי לעודד את צריכת הפרחים והצמחים.-להעמיד גם תקציב לקידום

 כי אצל רוב העוסקים בענף כבר חזרו לאחרונה החקלאות של הולנד הצהירה-שרת
העסקים למצב נורמלי, ולכן אין עוד צורך להפעיל את קרן הסיוע המיוחד. הארגונים 
היציגים בענף מנסים להסביר לה שהמצב עוד רחוק מלהיות נורמלי, וטוענים כי המכה 
הכלכלית העיקרית עוד טרם הגיעה. לטענה זו הם מקבלים חיזוק דווקא מהבנקים, 

הקרוב. הבנקים הגדולים פרסמו תחזיות קודרות, לפיהן כלכלת הולנד תפסיד אשר צופים קשיים גדולים לענף בעתיד 
 . -6.4%-מהיקפה; והבנק המרכזי העריך את הנסיגה ב 5.5%השנה סביב 

-בקשות לסיוע, שהסתכמו לכדי פחות מ 1,250מאידך, מסתבר עכשיו כי לקרן הסיוע לענף הפרחים הוגשו בסה"כ 
מיליון €; כך שהיא עדיין נמצאת בעודף גדול. ככל הנראה הנתון  600הוכנה כוללת מיליון €. כזכור קרן הסיוע ש 160

 הזה הפתיע את כל המעורבים, שהעריכו את הנזקים בסכומים גדולים יותר... אך כאמור, הסיפור עוד טרם נגמר.

   Greenity + HotiPoint 16/06/2020 + RFH News 15/06/2020 + V vd Bloemisterij 18/06/2020 :המקורות

 תורכיה: דורשים מהממשלה לסייע לענף 

, סיפר בראיון טלוויזיה כי יצוא הפרחים ]בתמונה[  Ismail Yilmazיו"ר ארגון מגדלי הפרחים של תורכיה, איסמעיל יילמז  
בזמן ירד גם הביקוש המקומי, מה שאילץ את המגדלים -. בו-40%אפריל בשיעור -מהמדינה פחת בחודשים מרץ

מתוצרתם בתקופה האמורה. המצב הביא כבר מגדלים רבים להפסיק את גידול הפרחים ולפנות  65%-להשמיד כ
 מיליון $.  200-הכספי שנגרם לענף כ לגידולים אחרים. הוא העריך את הנזק

הדובר העלה דרישה לסיוע ממשלתי, שהוא הכרחי למניעת פגיעה חמורה בהיקף היצוא של 
הענף. המגדלים מבקשים מימון ממשלתי בריבית נוחה, דחיית החזרי הלוואות, הוזלת 

ם, יוכלו בסוד עלות ההובלה האווירית. כך, הם מאמיניהצומח, וס  -האגרות על שירות הגנת
 להחזיר את יצוא הפרחים למסלולו. טרם נודע מהי תגובת הממשלה לדרישות אלה.

. ככל הנראה 2020מיליון $ לשנת  125ארגון המגדלים הציב לעצמו יעד להיקף יצוא של 
המגדלים יתקשו לעמוד ביעד זה. הם סימנו את ספרד ואיטליה כיעד מועדף ליצוא, לאחר 

  .2016-מאז המשבר המדיני בין המדינות ב שהיצוא לרוסיה כמעט ופסק
 [ 6בידיעון מס' ]עוד על ענף הפרחים בתורכיה ראו 

 FloralDaily / Bloomberg 03/06/2020המקור: 

 MPSמנהל חדש לארגון 

. הוא מחליף MPSהל זמני של ארגון  נהתמנה כמ]בתמונה[    Dirk Hogervorstדירק הוחפורסט  
 אשר הודיעה לאחרונה על פרישתה.  Yolande van den Boomבתפקיד את יולנדה ואן דן בום  

פלורהולנד, שם שימש, לפני רויאל  מביא אתו ניסיון רב בענף הפרחים, רובו כמנהל בכיר ב  דירק
 עסקי.-כמנהל האסטרטגיה ופיתוח 2015-פרישתו ב

רישוי -ת בענף הפרחים העולמי, ומעניק תוויותהוא הגוף האחראי על פיתוח הקיימּו  MPSארגון  
אלה להתרחבות גדולה, לקראת  ייצור ידידותיים לסביבה. הארגון נערך בימים-לעמידה בתנאי

קיימות שתחול, על כל מגדלי הפרחים המספקים לפלורהולנד מסוף -החובה להצטייד בתווית
 [ 25בידיעון מס' שנה זו ]ראו פרטים 

  mps.com-my[ באתר אפשר לקרוא ]באנגלית MPSהכל על ארגון 

  FloralDaily 16/06/2020 :רהמקו
 

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות
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