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 התקיים המפגש המקוון עם מנהלי רויאל פלורהולנד 

[, אכן התקיים כמתוכנן ביום חמישי 25בידיעון מס'  המפגש הווירטואלי של מגדלים מישראל עם מנהלי רויאל פלורהולנד ]פרטים  
 מגדלים ועוד כמה אנשי הארגון.  30-האחרון. השתתפו בו כ

את המפגש הנחה אבנר שיר, שגם תרגם מאנגלית. והוא מסכם בקצרה: 
, העבירו ]מימין[ ת סטפני, והממוָנה על הקיימּו[משמאל] המנכ"ל סטיבן

אבל לא היה מספיק זמן  מהנעשה בארגון; את כל העדכונים  והמסרים
חלק ן, ייתכן שלכלשאלות ותשובות ואי אפשר היה לנהל דיון. 

 נוסף מפגש לקיים: יש מהמשתתפים יצאו מתוסכלים.  המסקנה
 .דיוןלשאלות ול זמן ובפעם הבאה לאפשר יותר ,בהקדם

ירון סבור שיש לאפשר למשתתפים לפתח שאלות שאינן במסגרת 
הנושאים שהוגדרו, בתנאי שנשלחו מראש כדי שיתקבלו תשובות 

ויש ולהקפיד על מסגרת הזמן גם אם צריך להוריד נושאים  ,הולמות
  שפחות רלוונטיים למגדל הישראלי.

השיח אפשר היה להתרשם כי מפגשים כאלה אכן -מהאזנה סבילה לרב
מאפשרים תקשורת ישירה עם אלה שמנהלים את הארגון, וחשיפתם 
 מנויות אלה, ולהשתתף ב'מפגשים' בעתיד.לבעיות המטרידות את ציבור המגדלים הישראלים. כדאי לכן לנצל הזד

 המטרה: לצאת מחוזקים מהמשבר  

להנהלת רויאל פלורהולנד ישנה אסטרטגיה ברורה לטווח המיידי: להחזיר את הפעילות לשגרה במהירות, ולסלול את הדרך 
חוזקו של ' בכותרת: , ברגע שמשבר הקורונה יחלוף. הם מגדירים את תכנית הפעולה הזאתכולו לצמיחה מחודשת של הענף

 . 'השוק

דיגיטלי", באמצעות   100%הצעד הראשון הוא מעבר לפלטפורמה דיגיטלית, מה שמכונה " 
 'פלורידיי', המאפשרת לקונים ולמגדלים גישה ישירה לנתונים, וביצוע יעיל של עסקאות. 

למכרזות ר הדרגתי למכירה בשעון אחיד ומשותף הצעד השני הוא 'שעון אחד ארצי', מעבָ 
השונות. במקביל מפתחים לוגיסטיקה משוכללת שמאפשרת לקניין לקבל את התוצרת 

התוצרת בזמן המכירה. לצורך זה יופעל  הבמקום המתאים לו, ללא קשר היכן נמצא
, '/ניסיון של מכירת פרחי אנטוריום בשעון מאוחד באלסמיר ובנאלדוויקטפיילובספטמבר '

 .הנמצא בריינסבורג עם אפשרות להשתתפות גם לקניין

הצעד השלישי הוא פיתוח מסחר בינלאומי, המאפשר העברת התוצרת מהמגדל לקונה 
מכל מדינת ייצור לכל מדינת צריכה, במטבע הרלוונטי. כך מקווים לשמר את מעמד הארגון 

 כמוביל עולמי של המסחר בפרחים. 

 המציג את האסטרטגיה הארגונית בקצרה.   סרטון וידאובאפשר לצפות 

RFH Nieuws 24/06/2020 

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

 בספטמבר, 15, עד יכול להגיש להיות מעורב ולהשפיע על החלטות הארגון י שמעונייןמ

  .23בידיעון מס'  מועמדות להיבחר ל'מועצת החברים'. ראו הפרטים

 .חברות וחברים 42חברים חדשים. במועצה  5השנה ייבחרו 

בדף פרטים נוספים ו.  בידיעה זוהכל על המועצה ועל תהליך המועמדות אפשר לקרוא 

 .המיוחד באתר רויאל פלורהולנד

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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 המשבר גרם לעלייה ברכישה מקוונת של פרחים 

צרכני  5,000קניה בקרב -בשיתוף חברות מסחריות בענף הפרחים ערך לאחרונה סקר הרגלי AMRO ABNהבנק ההולנדי 
מאי הייתה עלייה דרמטית ברכישות  מקוונות של  –פרחים בגרמניה, בריטניה, צרפת, והולנד. מסתבר, כצפוי, כי בחודשים מרץ 

, בהתאם למיקום ולזמן. השינוי חל, 6עד פי  2י חשבון הקניות בחנויות המסורתיות. הסחר המקוון גדל בשיעור פ-פרחים, על
 כמובן, בגלל הסגר שהגביל את פעילות החנויות, ואת התנועה החופשית של הצרכנים. עכשיו המגמה נמצאת בירידה.

הסקר ניסה גם לצפות את ההתפתחות לעתיד, והגיע לכדי מסקנה כי שיעור הרכישות 
, בהשוואה למצב שהיה לפני ימי +7%המקוונות יגדל בשנתיים הקרובות בשיעור 

המגפה. כלומר: השפעה מתמשכת של המשבר, הנובעת מכך שאנשים 'נאלצו' 
 להתנסות ברכישות ברשת, וחלקם יבחרו להמשיך בכך. 

הבריטים מובילים את המגמה, והם רוכשים ברשת יותר מעמיתיהם בשלושת 
ות הוא נמוך, יחסית, המדינות האחרות. ואילו בהולנד כיום שיעור הרכישות המקוונ

 ולכן צפוי שם גידול מהיר יותר מאשר במדינות האחרות.

ממצא מעניין מצביע על כך שגם ברכישות מקוונות מהמרכולים קיימת מגמת עלייה 
ים ברכישת פרחים וצמחים. זאת ביחד עם הגידול במכירות פרחים של הסופרמרקט

 .בכלל

ימי המשבר, בהשוואה לימים שלפני, ]הסקר לא מדד את כלל היקף מכירות הפרחים ב
כל המכירות ירדו בימי -אלא רק את השיעור היחסי של קנייה מקוונת. כידוע, סך

 [ 27בידיעון מס' ראו פרטים  –המגפה בשיעור ניכר; לפחות בשליש 

 HortiPoint 02/07/2020 : המקור

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 
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      מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 קטיף  פרחי  מחירי  של  המוחלטים  הערכים  את  מראה  שלעיל  העקומה
 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים

 בשבוע  השינוי  שיעוריו  ערכי הכמות והמחיר,  מופיעים  משמאל  בטבלה
 כוללת אינה הטבלה. )אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח
 (.מזעריים היו אשתקד לעומת בהם השינויים אשר מוצרים
גן, אך הם -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלולים
 

היו נמוכים מאלה של מחירי הפרחים בשעונים  26בשבוע מס' 
פחות  -7.5%סנט לגבעול,  30השבוע הקודם. הממוצע עמד על 
. זאת בעוד הכמות הכללית 25מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 

 מזו של השבוע שעבר.  -5.5%-שנמכרה הייתה נמוכה ב

-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע  גבוה ב
 מזו של אשתקד.   -13%-+)!( והכמות הייתה קטנה ב54%

 .2018בשנת  26+ מזה שהיה בשבוע מס'  10%-המחיר היה גבוה ב
 

היו גבוהים מאלה של מחירי הפרחים בשעונים  27בשבוע מס' 
+ יותר 8.1%סנט לגבעול,  32.5השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת בעוד הכמות הכללית 26מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 
 מזו של השבוע שעבר.  -2%-שנמכרה הייתה נמוכה ב

 

- בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
]ראו מזו של אשתקד  -12%-+ )!( והכמות הייתה נמוכה ב56%

 .  בטבלה כאן משמאל[
 

 2018בשנת  27+ מזה שהיה בשבוע מס' 48%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[.

 

 פלורהולנד מראשית השנהרויאל  מחזור המכירות הכללי המצטבר של  
 (,-13.4%מזה של אשתקד )פרחי קטיף בלבד =    -8.4%-הוא נמוך ב
 .2018מזה של  -6.9%-והוא נמוך ב

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 ענף החתונות בהולנד בהתמוטטות כללית 

האולמות, צלמים, עסקי החתונות בהולנד, הכוללים את מארגני החתונות, בעלי 
, הפסידו השנה כבר למעלה ממחצית הפרחים-ספקי המזון, וכמובן את ספקי

פי סקר שערך ארגון -( ממחזור העסקים הרגיל שלהם. כך על57%)
ThePerfectWedding.nl  ספקים כאלה. 1,300המאגד 

עצמיות של בעלי -כלל גם הערכותאשר  הסקר, הרצוף אינספור נתונים והשוואות, ו
ים, מסיק כי עד סוף השנה הנוכחית, בהנחה שמגבלות הריחוק החברתי העסק

עסקים בענף להחזיק מעמד, ויזדקקו לסיוע  10מתוך כל  9תמשכנה, יתקשו 
מבעלי העסקים מעריכים שלא יוכלו להגיע עד סוף  90%-ממשלתי. למעלה מ

 מהם מדווחים כי אינם  20%-הקיים. כ  הסטנדרטי השנה בעזרת הסיוע הממשלתי
 עומדים בתנאי הזכאות של התוכנית הממשלתית הנוכחית. 

עד כמה המצב הזה יגרע מצריכת הפרחים ההולנדית? הסקר אינו מפרט; אך ]
ניתן להניח שתהיה זו מכה משמעותית. נעיר כי הסקר עסק בהולנד בלבד, אולם 

 [אפשר להניח שהמצב בשכנותיה אינו שונה בהרבה

  FloralDaily 03/07/2020 :רהמקו 

 אתיופיה הושבתה ע"י מהומות בעקבות רצח 

, פעיל פוליטי ָהָצ'אלֹו הּוְנֶדָסהביום שני שעבר נרצח באתיופיה הזמר הפופולרי 
, אליו השתייך. בתגובה פרצו זכויות של בני שבט אורומו-ידוע, אשר פעל לשוויון

דמים במדינה, שגרמו למותם של עשרות, ולהשבתת החיים ברוב חלקי -מהומות
 המדינה. 

, גם אם לא נפגעו יההכאוס במדינה הביא להשבתת משקי הפרחים באזור אורומ
ישירות, ולחסימת דרכים שמנעה הגעת תוצרת לנמל התעופה, ומשלוחי הפרחים 

 חדלו לחלוטין. 

דומה של מהומות, הרוגים, והשבתת היצוא שרר באורומיה גם בנובמבר ]מצב 
 [ 2019-44בידיעון מס' ; ראו 2019

כך נמסר מטעם שגרירות הולנד באתיופיה כי חברות הולנדיות ומקומיות, -בתוך
דונמים נוספים  5,000פיתוח של  בימים אלה משלות, מכינותבתמיכת שתי המ

 של גידול פרחים באזור אורומיה.

 .היום, יום שני בבוקר, נודע כי משקי הפרחים חזרו בהדרגה לפעילות רגילה, והמשלוחים חודשו בסוף השבוע

 Hortipoint + FloralDaily 01/07/2020המקור: 

 
 

 

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות
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