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 מוזמנים להשתתף באספה המקוונת המיוחדת   

זמן הולנד( תתקיים ב'זום' אספה כללית מקוונת של   19:30זמן ישראל ) 20:30במאי, בשעה  20ביום חמישי הקרוב,  
לחברים    [. כאמור, זו תהיה 'אספה אינפורמטיבית, שגם תאפשר 17יעון מס'  בידחברי רויאל פלורהולנד ]ראו פרסום  

ע"י   שהוגשה  העצומה  בעקבות  זאת  דעתם.  את  להביע 
, בדרישה להאט את  FloriNeeחברים רבים, תחת הכותרת  

המתוכננים הארגוניים  השינויים  של  היישום  חבר  קצב  כל   .
יכול להשתתף, לאחר הרשמה מוקדמת אליה מתחברים דרך  

זה:   נוס  portal.royalfloraholland.comקישור  ף  ]למידע 
הקישור   אל  לגלוש  אפשר  )באנגלית(  לשאלות  ותשובות 

petition-www.royalfloraholland.com/florinee  .] 

  המקוונת הזו תכונס -האינפורמטיבית-זמן קצר לאחר האספה
ביישום   תדון  אשר  החברים',  'מועצת  של  רשמית  אספה 
שהושמעו   הדברים  על  יתבססו  ודיוניה  העצומה,  המלצות 

 ב'אספה האינפורמטיבית' הזו. 

 החברים מוזמנים להירשם ולהשתתף. 

 RFH Nieuws 11/05/2021המקור:  

 להצביע לתחרות 'צבעוני הזכוכית'    אפשר 

ההצבעה המקוונת הראשונה לבחירת הזוכים בתחרות 'צבעוני הזכוכית' פתוחה כעת, ואפשרית  
אמורה לבחור את המצטיינים בהצגה    14בידיעון מס'  במאי. התחרות, עליה דיווחנו    31עד ליום  

קטיף. באוקטובר הבא יתקיים  -צר חדש בשוק, בחמש קטגוריות, ביניהן פרחימוצלחת של מו
 סבב הצבעה נוסף.  

המוצרים שיזכו בתמיכת רוב הקהל בשני סבבי ההצבעות יועברו לדיון ושיפוט בצוות מומחים  
מקצועיים, שיבחר את הזוכה בכל קטגוריה. הפרסים יחולקו ב'יום הקואופרטיב' בחודש דצמבר  

2021 . 

יש   להרשמה  וגם  לפרטים  פלורהולנד.  רויאל  ע"י  שנה  מדי  נערכת  הזכוכית'  'צבעוני  תחרות 
   /award-tulip-glass/---www.royalfloraholland.comלגלוש אל הקישור 

 RFH News 07/05/2021המקור:  

 מתווכחים ודנים אודות שעון 'מסורתי' עתידי    

ענפית בהולנד עוסקת לאחרונה בשאלה האם יש צורך והיתכנות להמשך הפעלת 'שעון פיזי' מסורתי  -התקשורת הפנים
 גם לאחר שהמערכת תפעיל 'מכרז ארצי' דיגיטלי מרכזי. 

גם בין הסוחרים, כי  -ככל הנראה ישנה הסכמה רחבה, בין המגדלים כמו
היא   ריינסבורג  כי  מסכימים  גם  שכולם  נראה  נחוץ.  יהיה  כזה  שעון 

עם להפעלתו.  המתאימה  מרגישים  -המכרזה  הקניינים  מנהיגי  זאת, 
- כך. יתר- שההחלטות מתקבלות ללא התייעצות אתם, והם מתריעים על

מאיימי-על הסוחרים  מערכת  כן,  את  להחרים  והמערכות    Floridayם 
באשר   ההחלטות  בגיבוש  נציגיהם  את  ישתפו  לא  אם  אליה,  הקשורות 
רויאל   מנכ"ל  אל  גלוי  ממכתב  משתמע  כך  המתוכננים.  לשינויים 

הסיטונאים   ארגון  יו"ר  שגרו  אשר  מיי  VGBפלורהולנד  דר  ואן  קייס   ,
Cees van der Meij   הארגון ומנכ"ל  בתמונה[  מסקן   ]מימין  מתייס 

Matthijs Mesken . 

על אובייקטיבי,  באופן  יסמן  שעון, אשר  לקיים  כי חשוב  כולם מסכימים  המחירים  -כאמור,  את רמת  פי תנאי השוק, 
היומיומית, ואת ההבדלים במחיר הנובעים מהבדלים באיכות, וכיו"ב. מקריאת שפע הפרסומים בנושא קשה להצביע  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#green2
https://portal.royalfloraholland.com/en-US/formulieren/extraledenraadvergadering/?_ga=2.1902001.1026532589.1620726197-711346560.14813
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2021/week-17/5-questions-about-the-florinee-petition
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2114.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2114.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2114.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/en/buying/marketplace/purchasing-support/overview-of-assortment/glass-tulip-award
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חים שצריכים להכתיב את דרך הפעולה של המערכת העתידית. מסתמנת אפוא  על שוני בעמדות לגבי הקווים המנ
מערכת שתפעל ברובה דרך עסקאות בין מגדל ללקוח, בשער המשק, לצידו של מסחר מסורתי בשעון, אשר יעביר  

 חלק קטן יחסית של התוצרת, אבל יכתיב למעשה את רמת המחירים. 

עדיין   קטי  60%כיום  פרחי  של  המכירות  מממחזור  נוצר  הזה  והפדיון  מהשעונים,  מגיע  הפרחים    54%-ף  מכמות 
- קניינים שונים, המהווים כ  1,500מיליארד €, ע"י כמעט    1.8הנמכרת. אשתקד נמכרו בשעונים פרחים בסכום של  

מכלל המגדלים בהולנד מספקים פרחים לשעונים. בענף מדגישים את העובדה   93%- מכלל הקניינים בהולנד. כ 84%
 פעולת השעון לא השתנו, למעשה, במשך מאה שנות הפעלתו...   שעקרונות

ברויאל פלורהולנד הקימו לאחרונה 'קבוצת תהודה' לזיהוי תגובת הגורמים השונים באשר להמשך קיום מכרזה 'פיזית'  
יהיו פומב  יים  למכירה בשעון. הצוות מורכב ממספר מגדלים וקניינים, ופעילים בענף הוזמנו להצטרף. דיוני הפורום 

 באמצעות 'זום' ]יש לציין כי כל הפרסומים בנושא הופיעו בהולנדית בלבד[ 

 Hortipoint + RFH News 12+13/05/2021  ות:המקור 

 המנכ"ל מקשיב לדעות השונות של חברים 

הסביר בטור שכתב לאחרונה כי הוא    Steven van Schilfgaardeמנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיוון ואן סכילפחארדה  
 מעוניין לשמוע את הדעות השונות בקרב חברי הארגון, באשר לכל הנושאים העומדים על הפרק להחלטות.  

השונים    םבמיוחד חשוב לסטיוון לשמוע דעות של חברים שונים באשר לטבעם של השירותי
 חברים אכן זקוקים להם.  שה  ם שהארגון מעניק לחבריו, מאחר ומטרתו היא לספק את השירותי

בזמן הזה ההנהלה מגבשת אסטרטגיה ארגונית, כשחלק חשוב בה הם השירותים אותם יעניק  
לחבריו וללקוחותיו. הוא מסביר כי האסטרטגיה לא נולדה מהרהורי לב ליד שולחן הדיונים, אלא  

ססת על  מתוך סקר מעמיק של הצרכים ושל המגמות הרצויות למקבלי השרות, והיא תהיה מבו
 ניתוח מגמות. 

רואה את שליחותה   פלורהולנד  רויאל  כי  קוראיו  את  לשכנע  באופן שמנסה  כתוב  כולו  הטור 
ביצירת אחדות בקרב כל השחקנים בענף, ושואפת להיות הגורם שסביבו הם מתאחדים. "כוחנו  

 באחדותנו" מכריז המנכ"ל, "ואנו קשובים לצרכיו של כל אחד מכם". 

 Hortipoint 12/05/2021  :המקור

 

 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            19הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקדבמאי(  14עד   10)

 

השבועיים,    מביאיםאנו   המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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 שוק הפרחים העולמי פורח  

במדינות   האם'  'יום  לקראת  האחרונה,  בתקופה  במיוחד  חזק  שוק  על  מספרים  העולם  פינות  מכל  שונות  הדיווחים 
במועדים שונים, וכנראה גם בימים אלה ממש. הרבה כתבות מתארות את המצב בסופרלטיבים כמו "המכירות הטובות  

פעם". קשה )עדיין( להגדיר את הגידול בנתונים ממשיים, אבל ברור שהיה גידול משמעותי, הן בכמויות  - ביותר שהיו אי
 יכולת לספק את הביקוש.-י, שגרם לחנויות איוהן במחירים. מארה"ב מגיעים דיווחים על מחסור ממש 

קמעונאים מעידים על יותר קונים, יחד עם מגמה של הגדלת  
 הקנייה הבודדת. 

הוא   בעולם;  הייצור  בהיקף  נסיגה  הייתה  לא  שהסיבה  ברור 
אפילו גדל. מדובר אפוא בגידול משמעותי בביקוש לפרחים. יש  

הקור  מגפת  של  בהשלכות  הזה  הגידול  את  ונה,  הקושרים 
שהביאה אנשים לשלוח פרחים ליקיריהם דווקא בגלל שלא יכלו  

פנים. אולם אפשר להניח שזו אינה הסיבה  -אל-להיפגש פנים
של   'טבעי'  בגידול  מדובר  אם  יגידו  ימים  והבלעדית.  היחידה 
לנסיבות   הקשורה  זמנית  במגמה  רק  או  למוצר,  הביקוש 

נ להיות  עשויה  היום  שניתנת  פרשנות  כל  כונה.  מסוימות. 
העובדה היא שהביקוש העולמי לפרחים גדל, והמגדלים נהנים  

 מכך באופן בולט. 

ליום שקדמו  ב-בשבועיים  'הגדול'  נמכרו    9-האם  במאי 
+. המכירות הסתכמו לתוספת  27%-קטיף יותר מאשתקד, תמורת מחיר ממוצע שהיה גבוה ב-+ פרחי5%בפלורהולנד  

( והמגמה עדיין נמשכת, לקראת 'יום האם' בפולין, בצרפת, ובשוודיה  מיליון € יותר מאלה של אשתקד )!  100-של כ
 בהמשך החודש. 

    Hortipont 07/05/2021 + Greenity 11/05/2021 + FloralDaily 12+13/05/2021 המקורות:

   IGOTYנפתחה ההרשמה לתחרות 'המגדל של השנה'  

ס  ר  'פ    The International Grower of the Year (IGOTY) Awards 2022 לאחרונה נפתחה ההרשמה לתחרות  
יצרני הגננות  המג   'התאחדות  דל הבינלאומי של השנה', שמארגנת 

התערוכה  AIPHהבינלאומי'   בעת  יוענקו  לזוכים  הפרסים   .
בגרמניה בינואר    IPM Essenהבינלאומית למוצרי גננות בעיר אסן  

2022 . 

זוהי תחרות בינלאומית, הנתמכת ע"י רויאל פלורהולנד. מוענקים בה  
וצמחי לפרחים  קטגוריות,  בחמש  'מגדל  -פרסים  בתואר  לזוכה  נוי. 

 הזהב' היוקרתי.  -השנה' מוענק פרס 'ורד

ואז יבחר צוות    2021בספטמבר    10ההרשמה המקוונת אפשרית עד  
אל   לגלוש  יש  ולהרשמה  לפרטים  הזוכים.  את  מומחים 

www.aiph.org/events/igoty     המארגנים עם  לתקשר  גם  ניתן 
   events@aiph.orgבדוא"ל  

  FloralDaily  13/05/2021 המקור:  

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

http://www.aiph.org/events/igoty
mailto:events@aiph.org

