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 רוצים לדבר אתך... 

אמצעי מה  -הנהלת הקואופרטיב רויאל פלורהולנד מעוניינת לקיים קשר ישיר עם חברי הארגון, ולשמוע באופן בלתי
- שיח מקוונים מדי-כך יתקיימו אירועי רב -חושבים החברים על התנהלות הארגון, ועל האסטרטגיה שעליו לנקוט. לשם

רב למגדלי-פעם.  בעיקר  כמובן  המיועד  האנגלית,  בשפה  כזה  יתקיים  שיח  להולנד,  מחוץ  ד'  םמחרתיים  יום   ,17  
. הנרשם  קישור זהבפברואר. המעוניין להשתתף צריך להירשם מראש, דרך  

 ת. יקבל קישור וסיסמה שיאפשרו התחברּו

ם שיועלו ע"י  המשתתפים יוכלו להעלות נושאים לדיון ולהשמיע דעתם בנושאי 
 המארגנים.   

הדף   אל  לגלוש  כדאי  ]באנגלית[  לדיון  שיועלו  לנושאים  ורקע  מידע  לעוד 
information-members   

 מדי חודש.   בכוונת ההנהלה לקיים שיחות כאלה

 [ Steven van Schilfgaarde]בתמונה: המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה  

 RFH News 04/02/2021המקור:  

 דיגיטלי' 100%שוב נדחה מועד המעבר המחייב למסלול '

הודיעה הנהלת רויאל פלורהולנד לאחרונה כי מועד המעבר    2020-52בידיעון מס'  בהמשך, ובניגוד למידע שהבאנו  
, נדחה שוב לאחרונה, בינתיים למועד  2021במרץ    31דיגיטלי' שנקבע, לאחר דחיות, ליום    100%לעבודה במסלול '

המנהלים הגיעו להחלטה זו לאחר שנועצו עם נציגי כל המשתמשים ב'פלורידיי', והסיקו שהמערכת אמנם    לא ידוע. 
טרם בשלה ומוכנה למעבר הזה, וכי יש צורך בזמן נוסף בכדי שכל המעורבים יבנו לעצמם את האפשרות הטכנית  

 למעבר כזה. המועד החדש ייקבע ויפורסם בסוף מרץ. 

ראש 'מועצות המוצר', עם חברים ב'מועצת  -אנשי ההנהלה שוחחו כאמור עם יושבי
להאטת   ההתארגנויות  ועם  לתהליך,  הקשורים  תוכנות  מפתחי  עם  החברים', 

התנאים    –  FloriNEE  - ו  Flora-Futura  –השינויים   הם  מה  לקבוע  בכדי 
 .  Floridayלעבוד ביעילות במערכת   שיאפשרוהמינימליים 

היי יש  המסקנה  וכי  מלכתחילה,  שהעריכו  ממה  יותר  מורכב  תהליך  שזהו  תה 
להעניק לכל הגורמים מספיק זמן להתארגנות. או כפי שהתבטא מנהל התפעול  

מכלן   ואן  דויד  שדרושים  ]בתמונה[    David van Mechelenהראשי  "מסתבר 
 שינויים בדרך המחשבה ובדרך העבודה מצד כל המעורבים". 

החתמ  מתנהלת  עת  אותה  העצומה  כל  על  הקוראת  -'בלם  שכונתהה  החירום', 
;  Floridayלכינוס אסיפה מיוחדת של 'מועצת החברים' לדיון בהאטת קצב היישום של החובה לעבודה דרך פלטפורמת  

חברים וקניינים. היזמים חוזרים ומבהירים כי הם אכן תומכים בשינוי, אך דורשים    1,000-נראה שכבר חתמו עליה כ
להתארגנות. עיקר ההתנגדות היא להטלת חובה לעבוד באופן דיגיטלי, ודרישה לאפשר למגדל עצמו    לאפשר יותר זמן

 להחליט אם לעבור לזירה מקוונת. 

 דל הקטן' שתורם להעשרת המגוון המוצע לקונים. כל המחאות וההתנגדויות מביעות דאגה מפגיעה במעמד 'המג  

בכל ערוצי התקשורת הענפיים בהולנד, נראה שהנושא מסעיר    : לפי המספר הרב של ידיעות ומאמריםהערת המערכת]
את הרוחות בקרב המגדלים שם. ואילו המגדל בישראל לא ממש נחשף לבעיה, משום שהפעילות בה מדובר מתבצעת  

 למעשה ע"י הפורק בהולנד, ואינה מחייבת בהכרח הסתגלות מצד המגדל הישראלי עצמו[ 

   Greenity + HortiPoint + FloralDaily + Bloemenkrant  8+9/02/2021המקורות: 

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://portal.royalfloraholland.com/en-US/formulieren/spreekuur-directie-2021/?_ga=2.3698489.860660398.1612435693-711346560.1481355024
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-information
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
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 בעוד חודש  –היריד המסחרי המקוון הבא  

[ גם 2בידיעון מס'  כמו היריד המסחרי שהתקיים באלסמיר בינואר ]ראו  
היריד הבא בנאלדוויק יתקיים באופן מקוון בלבד, מתוקף נסיבות מגפת  

 במרץ; בעוד חודש. 18-ו  17הקורונה. זה יהיה בימים רביעי וחמישי,  

צרים שלהם בסרטון קצר, או ע"י  מגדלים יכולים ומוזמנים להציג את המו
ב  5 לבחור  יוכלו  באתר  המבקרים  המוצר.  של  קטגורית  א תמונות  יזו 

, ולצפות בסרטונים. על המגדל להכין את הסרטון  םמוצרים הם מעונייני
 €.    970בעצמו. ניתן גם להזמין סרטון שיוכן ע"י צוות היריד תמורת  

 דרך הקישור  בפברואר   16אפשרית עד יום רביעי הקרוב, ההרשמה 

naaldwijk-fair-trade-.com/www.royalfloraholland. 

כל היו  בינואר  העולם.    400,000-יריד המקוון  ומרחבי  צפיות, מהולנד 
 . 10,000-ל 200מספר הצפיות למציג נע בין 

 Greenity   +BPNieuws + HortiPoint  04/02/2021:  ותהמקור 

 

 

 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2102.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2102.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2102.html#green4
http://www.royalfloraholland.com/-trade-fair-naaldwijk
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  את דוחות המכירה; זאת לאחר   אנו מעצבים מחדש
דוח   הפצת  את  הפסיקה  פלורהולנד  שרויאל 

, ועלינו 'ללקט' אותם מתוך בסיס  המחירים השבועי
 .  הנתונים

הממוצעים  שכאן  בטבלה   המחירים  מובאים 
 בפברואר(.  8-12) 6לפרחים השונים לשבוע מס' 

 

אנו מביאים גם את עקומת המחירים    שוב  מעתה 
 השבועיים, הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 

 

כל   בתחילת  יתפרסמו  ומצטברים  חודשיים  דוחות 
 . , עם פרסומם ע"י רויאל פלורהולנדחודש
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 2021ימי 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


 
 ( 2021) 7ידיעון מס' 

 

5 

 

 

 
 

 מוגבלים לחממות בהולנד נזקי שלג  

ב אירופה  במערב  שירד  הכבד  ממש    7-השלג  של  לנזקים  גרם  בפברואר 
לחממות בהולנד, אך בהיקף לא גדול במיוחד. שילוב של שלג כבד ורוח חזקה  

מגדלים    200- הביא לקריסה של חממות במקומות שונים בכל חלקי הולנד. כ
כנראה שמספר הניזוקים באופן  בחממות הודיעו לחברות הביטוח על נזקים; אך  

 קרסו חממות.  אבל אצלם ,חמור לא היה רב 

בסיכומו של שבוע, לא נראה שהיקף הנזקים השפיע ממש על הספקת הפרחים  
והירקות בהולנד. לא התפרסמו נתונים על היקף הנזקים בשאר חלקי אירופה.  

יום לקראת  מסוים בפרחים  הורגש מחסור  הנראה  ככל  והבי-אך  קוש  וולנטין, 
בדרך ההיצע  על  שהביא-עלה  מה  טובים  כלל;  רצון  -שביעותול   למחירים 

 למגדלים ולסוחרים באירופה. 

לצפות   איתן, אפשר  עומדות  סביבה  כל החממות  כאשר  לחממה,  כבד  בנזק 
 הזה.    בסרטון הקצר

  HortiPoint 08/02/2021המקור:  

 וארה"ב: 'זקני הענף' לא זוכרים מכירות כאלה ליום וולנטין אירופה 

מין עד כה עדיין אינו מאפשר להציג נתונים, אולם כל הדיווחים מסוחרי הפרחים ציינו מכירות בהיקף ללא  המידע הז  
 וש כזה". תקדים לקראת יום וולנטין. מדובר בביקוש רב, שגרם גם לעליית מחירים, עם אמירות בנוסח "לא זכור לנו ביק

חסר ועליית מחירים מאפיינים את כל הדיווחים מאירופה ומארה"ב. כולם מספרים על מכירות בהיקפים גדולים  -הספקת
וולנטין ביום ראשון, מה שמביא בד"כ להפחתה במכירות ]בגלל פחות הזדמנויות  -מאשתקד; זאת למרות שהשנה חל יום

 העבודה[  - פרחים לעמיתים במקום להעניק

ולנטין  -מכירות במכרזות רויאל פלורהולנד בשבועיים שקדמו ליוםמחזור ה
ב גבוה  הוורדים  33%-היה  של  המחירים  ורמת  אשתקד,  שהיה  מזה   +

+ ]כאמור אלה נתונים עדיין לא סופיים ולא מדויקים[  25%- הייתה גבוהה ב
גרמו   באקוודור  ואילו  טובים,  אוויר  מזג  תנאי  שררו  ובקניה  בקולומביה 

 מסוים בהבשלת הוורדים.  גשמים לאיחור

ישנן לעתים גם סתירות בין הדיווחים השונים, ולא נלאה בהן את קוראינו.  
אך התמונה הכללית היא של מכירות טובות ומחירים גבוהים לקראת יום  

 רצון בקרב העוסקים בענף. -, ושל שביעות2021וולנטין בשנת 

  Bloemenkrant  + FloralDaily + BPNieuws + RFH Nieuws 12/02/2021 :  ותהמקור 

 מחסור בפרחים באוסטרליה ובמזרח אסיה 

בהשפעת מגפת הקורונה הייתה הספקת הפרחים באוסטרליה ובמדינות  
קטנה מן הביקוש לקראת יום וולנטין.    –בסביבתה המספקות לה פרחים  

נראה שהביקוש לא הושפע לרעה ע"י המגפה. מחירי הפרחים עלו אפוא  
 בכל המרחב המזרחי.  

עליית   שיעור  על  או  המחסור  היקף  על  נתונים  הרבה  התפרסמו  לא 
חירים; אך ידיעות על מחסור בפרחים הגיעו גם ממדינות כמו מלזיה  המ

ונפאל. עד כה לא מצאנו מידע על מצב ההספקה והמכירות בסין בימים  
 [ , בשבוע שעבר]בתמונה: חנות פרחים במלזיה     אלה.

  FloralDaily 10/02/2021המקור: 

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://youtu.be/kE21IA5zaDs

