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 '2020-האחרון: נדחו המפגשים עם צוות 'הקואופרטיב בברגע 

  נדחים. –' שנועדו למחר ומחרתיים 2020-לצערנו, מפגשי הסדנאות לדיון בנושא 'הקואופרטיב ב

 בספטמבר. 25-26, ולכן המפגשים נדחים לימים ברגע האחרון נבצר מנציג ההנהלה להשתתף

 גם יפורסמו בידיעון.הודעות עם כל הפרטים תשלחנה בדוא"ל, והפרטים 

 אתכם הסליחה.

 מסר: ירון כוכבי

 

 על מפגש 'המועצה המייעצת' של רויאל פלורהולנד 

 'מועצת חברים'היה לבחון הצעה למנות  באוגוסט, 30+31, בימים יומיים מלאים ועמוסים ךשנמש המפגש,נושא 
 .של חברי הקואופרטיב שתחליף את האסיפה הכללית

שאולי תהפוך למקורבת  ,וריכוז הכוח בידי קבוצה קטנה הדמוקרטיהאינטואיטיבית זה נשמע כמו תחילתו של סוף 
 ,בגלל התזמון ,בין היתרהרושם התחזק, לחסרי השפעה.  ,שהם בעלי הקואופרטיב ,והפיכת החברים/מגדלים ,להנהלה

אולם, בחינת  וצת מגדלים שגייסו חתימות.י קב"שנכפתה על ההנהלה ע כללית מיוחדת,אספה  לזמן ההחלטה בעת
 היתרונות מול החסרונות וכן פתרון לבעיות שעלו מראה תמונה מורכבת יותר ושונה.

וקצב קבלת החלטות איטי.  ,מראה נוכחות נמוכה מאוד, רמת דיונים רדודה עד כה תוהכללי האספות רמתבחינת 
צון או אפשרות להשקיע זמן בלימוד הנתונים בכדי להגיע וחוסר ר ,הסיבות העיקריות הן חוסר עניין של החברים

לשפר את איכות קבלת  עשויה אולילהחלטות מושכלות בנושאים הרלוונטיים. ועדה מצומצמת של חברים מעורבים 
 וכן ליזום פעילות לטובת הארגון. ,ההחלטות

מדובר  )בגדול .'וכו ,סמכויות, אחריות ;לבין המועצה המפקחתמועצת החברים כמובן עלה נושא חלוקת התפקידים בין 
 תקבל את סמכויות האסיפה הכללית(.  שהמועצה על כך

, הדרך בה יבחרו/ימונו המועצההחלק השני של הפגישה עסק במבנה 
ציבור החברים, דרכי פעולה אפשריות, תקופת חברּות, קשר ל

 ולגורמים נוספים. ,חברים, למועצה המפקחת, להנהלהה

י ההנהלה והמועצה "זמן עוייקטיבי לכאורה )שהאיש מקצוע אוב
סיון כיועץ משפטי ותיק המתמחה בקואופרטיבים יהמפקחת( אך בעל נ

טיעונים נגד ובעיקר בעד ונמסר שרוב גדול של  הציג חקלאיים
 הקואופרטיבים הגדולים והמוצלחים מתנהל כך.

במהלכו יתפקדו חברי הועדות  ,משך כשנהישי ,הוחלט לקיים פיילוט
במקביל לקיום  ,עין אספה כלליתמהמייעצות )צמחים ופרחים( כ

ועדות ו-אספות כלליות כרגיל במהלך שנה זו. הועדות ימנו תתי
 הצלחת הפיילוט.ל בהתאם ,לאסיפה הכללית בנושא בתום השנה תובא הצעה מתמחות שימליצו על דרכי פעולה.

אך  ;מיוחדות כלליות חברים אספותון אפשרות לזמן למקרי קיצ כאופציהאחת ההצעות המרכזיות שעלתה היא לשמר 
שלמרות  ,כמגדלים וכחברים ,להרגיע אותנו ועשויהכאמור לא לקיימן באופן שגרתי. הצעה זו אפשרית מבחינה חוקית 

עדיין יש לנו אפשרות לעצור מהלכים שלא  - שאנו מסמיכים קבוצת מגדלים קטנה לאשר החלטות הנהלה בלעדינו
 כינוס אספות מיוחדות.י "מקובלים ע

וחלק מהפגישות התקיימו בתוך אוהל כשאנו ישובים על  ,ששוכן בתוך יער טבעי ,הפגישה התקיימה במלון צנוע יחסית
כמו של מלונות אחרים בהולנד הוא ההקפדה על אגרטל פרחים  ,. אחד המאפיינים של המלון]ראו תמונה[ חבילות קש

והצעתי לקיים קשר עם רשתות מלונות ואתרי  ,יתי לחברי ההנהלה שנכחופנ מפלסטיק!!!. ?המעל כל שולחן. אמ
 י צוות מקצועי. "הזמנת מלונות באינטרנט בכדי לעודד חזרה לשימוש בפרחים אמתיים. הובטחה בחינת הנושא ע
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 תועלת?-האומנם קידום מכירות פרטני הוא חסר

[ התייחס מנכ"ל רויאל 32בידיעון מס' פוס בתחילת אוגוסט ]ראו פירוט מלא  בשיחה האינטרנטית החשובה של לוקאס
פלורהולנד, בין השאר, גם לנושא קידום המכירות לפרחים ספציפיים ]בניגוד לקד"מ לפרחים בכלל[. הוא אמר: " אני 

בענף לא ראיתי  יקידום מכירות לפרח מסוים אכן תורם להגדלת השוק לפרחים. בארבע שנותי מטיל ספק בכך שמסע
אפילו דוגמה אחת שזה באמת עובד. מוטב היה להשקיע את המשאבים לקמפיינים ברשתות החברתיות כמו 

 אינסטגרם, פייסבוק, וטוויטר."

ת על פעילותן של 'וועדות מגדלים' מסוימות, אגב במסגרת ביקורתו המרומז-המשפטים האלה כאילו הובלעו כאמירת
לעסוק אך ורק בנושאים המקצועיים/איכותיים והמלצתו להן "

להם לדון בנושאים -של המוצרים אותם הם מייצגים, ואל
אך מסתבר שאמירה זו אודות  ."הקשורים לניהול הארגון

יעילות קידום המכירות גררה תגובות לא מעטות. לכן יזם 
'בלומיסטריי' משאל בין הקוראים שהציג שאלה  השבועון הענפי

בקידום : "האם צודק לוקאס פוס באמירה שאין תועלת ישירה
 מכירות לפרח מסוים?"

 65עד לפרסום האחרון, ביום שישי, השתתפו בהצבעה רק 
מהם סברו שהמנכ"ל אינו צודק בקביעתו  2/3קוראים. אבל 

 הציבורי הזה.זו...  מעניין יהיה לעקוב אחר הדיון 

? למעשה זו שאלה חשובה, הוא צודק ואנו שואלים: האומנם
הנוגעת לכיסו של כל אחד מהמגדלים. שהרי קידום מכירות 

חשבונם של מגדלי אותם פרחים, לאחר שאלה אישרו בהצבעה ]אינטרנטית[ את -לפרחים ספציפיים נעשים על
 התקציב. 

מתקציב קידום המכירות לפרחי קיץ. ראוי אפוא שינסו לעקוב, וידרשו  מגדלי ישראל מממנים חלק ניכר ]אם לא עיקרי[
ממנהלי הקמפיין דין וחשבון לא רק על תיאור הפעולות המתבצעות, אלא גם על ניתוח התוצאות אשר מסע זה מביא 

כדאי אם כי הקמפיין הזה אינו מפרסם פרח מסוים, אלא קבוצה גדולה מאוד של פרחים. לפרחים אותם הוא מפרסם ]
 [. /365daysofflowers.comגם לבקר לעתים באתר האינטרנט 

 חומר למחשבה...

 RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij + Nieuwe Oogst 03/8-08/09/2017המקורות: 
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 השוק הסיני מתחרה בשוק הרוסי עבור המגדלים באקוודור 

בספטמבר, היא תמיד אחד ממועדי השיא בביקוש לוורדים מאקוודור. אלא שהשנה  1-ראשית שנת הלימודים ברוסיה, ב
המגדלים התקשו לספק את הביקוש, במיוחד משום ש'יום האהבה' 

האהבה באוגוסט. יום  28-הסיני חל השנה ממש באותו השבוע, ב
ביום השביעי לחודש השביעי לפי הלוח הסיני; לכן, כמו חגי  נחוגהסיני 

 ישראל, הוא אינו חל בתאריך קבוע בלוח הכללי.

חשיבותו של השוק הסיני הולכת וגדלה עבור יצואני הפרחים 
באקוודור, לאחר שהביקוש לוורדים הגדולים שלהם הולך וגדל עם 

 , כאשר יותר סינים נחשפים לאיכות המיוחדת של וורדים אלה. השנים

נטרנט הולנדי מסר כי מגדל וורדים גדול שרואיין לאחרונה ע"י אתר אי
בלבד מסך  30%לכדי  40%-לרוסיה ירדו לאחרונה מ המכירות שלהם

כל המכירות, משום שכמויות הולכות וגדלות מופנות לסין. המאמץ 
לעדיפות בשנים האחרונות, כאשר  לפתח את השוק הסיני זכה

הכלכלה הרוסית עברה טלטלה, והביקוש לפרחים ירד שם. עכשיו, 
כאשר הביקושים ברוסיה מתחדשים, מסתבר שהספקים המסורתיים 

 מצאו בינתיים לקוחות חלופיים...

 FloralDaily 04/09/2017המקור: 
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בשעונים בהשוואה לאשתקדמחירים וכמויות      

 

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

 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, 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 

 

ירדו מחירי  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 35בשבוע מס' 
לעומת השבוע  -12.3%פרחי קטיף בשעונים בשיעור 

גבעול. סנט ל 25-הקודם. הממוצע עמד על קצת פחות מ
 + בכמות הכללית.5%זאת תוך עלייה של 

+, עבור כמות 3%-המחיר גבוה ב בהשוואה לאשתקד היה
 +(.1%דומה )

 

זינקו מחירי פרחי הקטיף בשעונים בשיעור  36בשבוע מס' 
 29+ לעומת השבוע הקודם; הממוצע עמד על 18%כמעט 

-סנט לגבעול. זאת תוך ירידה בכמות הכללית בשיעור כ
7%-. 

+, עם כמות פחותה בשיעור 6%-היה המחיר הממוצע גבוה ב ]ראו בטבלה כאן למעלה משמאל[בהשוואה לאשתקד 
. זאת למרות שמחירי הוורדים והחרציות היו נמוכים מעט מאשתקד; כלומר דווקא מוצרים 'קטנים' יחסית הם שהעלו -4%

 את הממוצע לעומת אשתקד. 
סנט בלבד ]ראו בעקומת השוואת  22+ )!(; אז עמד הממוצע על 32%-ה בהיה המחיר הממוצע גבו 2015-בהשוואה ל

 המחירים כאן למעלה מימין[.
 

+ יותר מאשתקד בתקופה זו; המכירות כבר 1.3%עומד מחזור המכירות הכולל של פלורהולנד על  36בסוף השבוע מס' 
 .+6.3%המחזור גבוה בשיעור  2015-. בהשוואה ל€מיליארד  3-הצטברו ליותר מ
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 נמל התעופה סכיפהול יהווה 'צוואר בקבוק' למשלוחי פרחים

כתבה בחדשות הערב של יום חמישי האחרון, ברשת טלוויזיה מובילה בהולנד, הציפה בעיה העלולה לאיים על זרימת 
פלורהולנד: נמל התעופה סכיפהול שליד אמסטרדם נמצא על הגבול המרבי של יאל ורהפרחים מיבוא אל מכרזות 

טיסות המטען, משום שטיסות הנוסעים  עהקיבולת שלו. יש חשש אמתי, על פי הכתבה, שבזמן הקרוב יתחילו להיפג
 מקבלות כמובן עדיפות ראשונה.

, Edwin Weninkפלורהולנד, אדווין וונינק  רויאל מנהל הלוגיסטיקה של 
שהתראיין לכתבה, הסביר כי המכרזות היום תלויות מאוד ביבוא פרחים 
מכל רחבי העולם, ופגיעה בהספקת פרחי יבוא עלולה לפגוע קשות 

המכרזות מציעות, ובכך לפגום בכושר התחרות של במבחר ובכמויות ש
 היצואנים ההולנדים.

ראשי ענף התעופה בהולנד פתחו במסע שתדלנות מול הממשלה 
]הזמנית[ בקריאה לאפשר לנמל התעופה המרכזי של הולנד להתרחב, 
והביאו לידיעת הציבור את המשקל העצום שיש לקשרי התעופה בכלכלת 

הם אכן רציניים; אולם נראה כי הנפגעים  וךלטווח האר הולנד. האיומים
 המידיים אכן יהיו מטעני האוויר.

]הערת העורך: לא נראה שהאיום על זרימת המשלוחים מישראל הוא 
מהותי, מאחר וכבר שנים המטענים מגיעים בעיקר דרך בלגיה; אולם כל פגיעה בהספקת פרחי יבוא למכרזות 

 כך בעקיפין גם במכירות פרחים הולנדים וישראלים[ההולנדיות תפגע בכושר התחרות שלהן, ו
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 התגלו פרחים בני מאה מיליון שנים...

[ אשר 32בידיעון מס' המנסים לשחזר את 'הפרח הראשון בעולם' ]ראו  המדעניםלא מזמן הבאנו כאן את הסיפור על 
כן -מיליון שנים. מסתבר שעוד לפני 130-כ מעריכים כי נוצר לפני

התפרסמה ידיעה כי מדענים ]אחרים[ מאוניברסיטת אורגון בארה"ב מצאו 
-לים )קצת יותר 'צעירים', אבל בכשנ מיליון 100פרחים בני  7מאובנים של 

זאת...( אותם אין צורך לשחזר, משום שהם נראים בבירור, "כאילו זה עתה 
 נקטפו בגינה".

המדענים מעלים השערות דמיוניות כיצד הגיעו מאובני הפרחים להיות 
טבועים דווקא בתוך גזע של עץ שגם הוא ממין נכחד, אבל המאובנים עצמם 

גביע המפוזרים במעגל -עלי 5כותרת, בעל -ר עלימראים פרח מושלם, חס
 סימטרי לכל הכיוונים ]ראו בתמונה[ 

גם על השיוך הבוטני של הפרחים קיימות תיאוריות שונות; אולם אין ויכוח 
 [Jארוכים ביותר... אגרטל-]אין מה לומר; חיי כמאה מיליון שנים –על גילם 
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 
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