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  אל תוותרו על הזכות להצביע באסיפה!תזכורת: 

ניתן מעתה להצביע באסיפה הכללית גם  לפני שבועייםכפי שפרסמנו כאן  
מרחוק, באמצעות האינטרנט, כולל הצבעה מראש, עוד לפני מועד האסיפה. 
מומלץ לכל חבר לממש את זכותו ולהצביע, כי חשוב להפגין נוכחות של 

 החברים הישראלים בקבלת ההחלטות.

אשר ביכולתו לנפק עבורכם  ,ירון כוכביאנא פנו אל  –אם טרם עשיתם זאת 
והשתתפו בהצבעה מראש בנושאים  ,לצורך הצבעה שם משתמש וסיסמה

 שעל סדר יומה של האסיפה הקרובה, בהתאם להזמנות שנשלחו לחברים. 

 20:30] 19:30בשעה  במאי 31ביום חמישי, האסיפה עצמה תתקיים, כזכור, 
אמת, תוך כדי -שעון ישראל[ באלסמיר. אפשר, כאמור, להצביע גם בזמן

 [ .יש להיכנס עם שם וסיסמהצפייה בשידור החי באינטרנט ]

ראש מספיק משתתפים. לכן, כרגיל, מתוכננת צפייה מרוכזת בדיוני האסיפה. ההתכנסות תצא לפועל רק אם ירשמו מ
  kohaviyaron@gmail.comמתבקש להודיע על כך לירון כוכבי  –מי שמעוניין להשתתף 

 .20:00במאי, בשעה  31הס, ביום חמישי, -המפגש מתוכנן להתקיים במועדון לחבר בכפר

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 מצביעים? מהי 'מועצת החברים' המוצעת?אז על מה בעצם 

הנושא המרכזי העומד להחלטה בהצבעה באסיפה הקרובה, הוא, כזכור, הקמת 'מועצת חברים', אשר תקבל את רוב 
סמכויות האסיפה הכללית, תחליף בתפקיד את 'המועצות המייעצות' לפרחים ולצמחים, ותגביר את מעורבות המגדלים 

 בהחלטות הארגון.

נבעה מתחושה של חוסר יעילות של מוסד האסיפה הכללית, שמתאפיין בהשתתפות נמוכה; בד"כ משתתפים היוזמה 
 ומתבטאים באסיפה אותם קומץ חברים, ונוצר ריחוק בין הציבור הרחב להחלטות שמתקבלות.

 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1820.html#green2
https://live.ruad.nl/flora-eng
mailto:kohaviyaron@gmail.com
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כי חברי הארגון ההנהלה ו'מועצת הפיקוח', שגיבשו הצעה לאחר שורת סדנאות בשיתוף הציבור הרחב, מאמינים  יצוות
חברים, וחבריה יתמנו ע"י 'ועדת  40יהיו מעורבים יותר בהחלטות הארגון דרך 'מועצת החברים' המוצעת. היא תמנה 

-מנויים' נבחרת, שתייצג את כל המגזרים השונים בארגון, בחלוקה לפי: מוצרים/גידולים, אזורים גיאוגרפיים, גודל/מחזור
 ו"ב. מכירות, ערוצי שיווק, מגדר, וכי

וועדת המינויים תהיה חייבת להרכיב מועצה שחבריה מייצגים 
מנויים -באופן הוגן והולם את כל סוגי החברים. ועדת

חברים, עומדת לאישור בהצבעה באסיפה  9ראשונית/זמנית, בת 
הקרובה. הם נבחרו ע"י 'מועצת הייעוץ', בעצה אחת עם חברי 

שיו. זהות 'מועצת החברים הזמנית/ניסיונית' המכהנת עכ
המועמדים ותיאור מאפייניהם נמסרו לחברים בדפדפת מיוחדת 
]גם באנגלית[. בדפדפת מוגדרים בפירוט רב גם המאפיינים 
האישיים בהם צריך לעמוד כל חבר ב'מועצת החברים'; אלה 

ניהול ומינהל, הבנה רחבה בנושאי -חייבים להיות בעלי כישורי
 עול למען הכלל.הארגון ובמערכות השיווק, ונכונות לפ

התייעצות שתהיינה פתוחות -המועצה תהיה חייבת לקיים סדנאות
לכלל החברים, ותהיה חייבת לקחת בחשבון את ההצעות שיועלו 
בפורומים אלה. חברים יוכלו לכנס אסיפה מיוחדת, אם יאספו 

מכוח  5%חברי קואופרטיב, המייצגים לפחות  250חתימות של 
 ההצבעה הכולל.

ם הביעו חברים את חששם מפני ביטול השפעתן של בעת הדיוני
להבטחת   השונות. היו"ר הבטיח לפעול FPC'ועדות המוצר' 

 הקשר הרצוף עם פורומים אלה, והבטחת השפעתם האפקטיבית.

וידאו להמחשה -סרטוני 5פלורהולנד הכינו סדרה של רויאל ב
והסברה של מהות המוסד החדש הזה. ניתן לצפות בסרטים 

בדף המיוחד באתר  כתוביות תרגום לאנגלית[]בהולנדית עם 
 . סרטון עם תרגום לעבריתוישנו גם   האינטרנט

לקרוא הכל על האסיפה והנושאים שעל סדר היום וכדאי אפשר 
, שם תמצאו גם קישורים לכל הפירוטים 19בידיעון מס' 

 הרלוונטיים באתר האינטרנט.

 RFH leaflet + Vakblad vd Bloemisterij 23+25/05/2018המקורות: 

 פלורהולנד מרימה את דגל 'המגמה הירוקה'רויאל 

למרות ההצהרות של המנכ"ל החדש אודות זניחת כל הפעילויות שעוסקות "במה שלאחר רגע המכירה", ופעולות 
[, הרי שלפחות פעילות אחת מן הסוג של 'פיתוח הענף' 13בידיעון מס' ]ראו  Let it Growמעשיות כמו סגירת פעילות 

הובלה בהחדרת 'המגמה הירוקה' בקרב הציבור -פלורהולנד תופסת עמדתרויאל זוכה לאחרונה לקידום וחיזוק: 
 ההולנדי.

פעולה של ענף הפרחים, -)בתרגום מילולי: 'סדר היום הירוק'[ היא תכנית The Green Agenda'המגמה הירוקה' 
שמטרתה לסייע בידי עסקים בענף לקדם הזדמנויות חדשות הנובעות 
ממגמת הפיכת הסביבה העירונית לירוקה יותר. בלב ההסברה עומדות 

שצמחים תורמים לבריאות ולאושר של האדם, ובכך  התובנותעכשיו 
להגברת התפוקה במקומות העבודה, וכיו"ב. במרכז ההסברה עומדות 
התחזיות לעתיד הצופות הגברת העיור, הזדקנות האוכלוסייה, והתחממות 

 .העולמי האקלים

פלורהולנד להוביל תנסה לחבר בין רויאל התנועה הענפית אותה מנסה 
ידע אחרים, לבין עסקים בתחום הגינון והמסחר, -מוסדות מחקר ומקורות

 טרה ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות בענף.במ

המתעניינים יכולים למצוא פרטים על פעילות 'המגמה הירוקה', ועל פעילות 
  פלורהולנדרויאל באתר האינטרנט של פלורהולנד במסגרת זו, באנגלית, רויאל 

RFH News 15/05/2018המקור: 

https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/advisory-councils/members-council/peek-behind-the-scenes
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/advisory-councils/members-council/peek-behind-the-scenes
https://youtu.be/8ZIurZQpqc4
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1819.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1819.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1819.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1813.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/who-we-are-what-we-do/sustainability-horticultural-sector/the-green-agenda
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 כל אמריקאי שלישי קנה פרחים לאמא 

הרי שבארה"ב   [21בידיעון מס' האם ]ראו הכתבה -בניגוד לאירופה, שם לא ניתן לקבל נתונים אמינים על הקניות ליום
מצב, ומאפשרים ניתוח של השוק. לפי סקר שנערך עבור ארגון חנויות הפרחים -נערכים מדי שנה סקרים הנותנים תמונת

האם -פרחים ליום-מצא כי שליש מהבוגרים בארה"ב רכשו מתנתנ Society of American Florists – SAFהאמריקאי 
 האחרון. נתון דומה לזה של השנתיים הקודמות.

פרחים הייתה נמוכה מעט השנה לעומת אשתקד, וכי חלקם של -וד מצא הסקר כי ההוצאה הממוצעת לרכישת מתנתע
 הגינון.-חשבון חנויות הפרחים ומרכזי-המרכולים במכירות פרחים לחג עלה, על

בגלל מזג האם, לאחר שאפריל היה חודש ירוד מאוד, -גם מקנדה מגיעים דיווחים על מכירות טובות מאוד לקראת יום
 אוויר קשה.

 FloralDaily 24/05/2018המקור: 

 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1821.html#blue2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1821.html#blue2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1821.html#blue2
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           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

 
 

 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

גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 

 

מחירי הפרחים בשעונים ירדו אל מתחת   20בשבוע מס' 
 30-לשיא של השבוע הקודם. הממוצע עמד על קצת יותר מ

; זאת תוך 19פחות מהממוצע בשבוע  -4.3%סנט לגבעול, 
 ( בכמות הכללית.-1.3%ירידה קלה )

 

]ראו בטבלה כאן ובהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
, עם כמות גבוהה מעט -4%-היה הממוצע נמוך ב משמאל[

(1%.)+ 
היה המחיר הממוצע  2016בשנת  20בהשוואה לשבוע 

  -1.6% -נמוך ב
  

מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד, כצפוי.   21בשבוע מס' 
פחות  -9%-סנט לגבעול; כ 28-הממוצע עמד על פחות מ

מזה של השבוע הקודם; זאת תוך ירידה בכמות הכללית 
 .-8%בשיעור 

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד  היה הממוצע גבוה 
]ראו בטבלה  .-7%-+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב8%-ב

 כאן משמאל[
 ]ראו באיור למעלה מימין[ -10%-, בשיעור כ2016בשנת  21המחיר היה נמוך מזה שהיה בשבוע 

 

 .2016+ יותר משל 1.1%פחות מאשתקד, ועל  -1.2%מחזור המכירות הכולל המצטבר מראשית השנה עומד עתה על 
 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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   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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 "צריכת הפרחים בסין גדלה בקצב מהיר"

משלחת אנשי עסקים הולנדים לסין, בראשות ראש הממשלה ושרת החקלאות, הכין הבנק ההולנדי  יציאתלרגל 
רבובנק', לבקשת שגרירות הולנד בסין, סקירה על ענף הפרחים בסין. הסקירה קובעת כי הביקוש לפרחים בסין צומח '

 + בשנה, וכי הייצור המקומי אינו מצליח להדביק את הקצב הזה.10%-בקצב של יותר מ

ארגון וחוסר -לפי הסקר, מערכת שיווק הפרחים בסין סובלת מחוסר
נמכרים בדוכני רחוב, אין מספיק חנויות מקצועיות, מקצועיות. רוב הפרחים 

בתוצרת גורם לפגיעה חמורה הלקוי  פצה רציניות, והטיפולה-וגם לא חברות
באיכות. החוסר הזה בתשתית שיווקית גורם לצמיחה מהירה במיוחד של 

 מסלול המכירה באמצעות האינטרנט והטלפון.

הרבה מאוד הזדמנויות בהתאם למסקנות אלה קובע הסקר כי סין מציעה 
טכנולוגיות -ליזמים הולנדים בענף: הספקת ידע בגידול, הספקת מערכות

 ריבוי, וגם יבוא פרחים ממדינות שכנות, מרחבי העולם, ומהולנד.-וחומרי

באמצעות הסקר הזה מנסה שגרירות הולנד בסין למשוך יזמים הולנדים מענף 
הערת העורך: הסקר אינו ]הפרחים להיכנס להשקעות וליוזמות עסקיות בסין. 

מונה, לפחות לא בחלק שפורסם בתקשורת, את החסמים העומדים בפני 
 יזמים זרים המנסים להתחיל פעילות עסקית בסין...[

מסקירה כוללת על ענף הפרחים, 'עדכון לענף הבוסתנאות' שהבנק עומד לפרסם ביוני. הכותרת סקר זה יהווה חלק 
 לסקירה זו מראה על מסר חיובי ואופטימי עבור ענף הפרחים ההולנדי כיום, ובעתיד הקרוב.

   Vakblad v d Bloemisterij  14/05/2018 המקור:

 מחזירים לשרות מטוסי 'ג'מבו' ישנים

, אודות המחסור הצפוי במטוסי מטען בשנים הקרובות, מעניין לקרוא 20בידיעון מס' שפרסמנו כאן  בהמשך לידיעה
נועדו כבר למגרש ' ישנים, אשר 747ידיעה נוספת, שהתפרסמה לאחרונה, אודות החזרתם לשרות של מטוסי 'בואינג 

 הגרוטאות...

מנועי המיושן כבר זכה להספדים חגיגיים ע"י חברות התעופה -המטוס הארבע 
המובילות, אשר מנסות לשמור לו מקום בנוסטלגיה הציבורית; אולם ביקוש 
גואה לנפחי מטען אווירי גורם לאחרונה לכדאיות מסחרית של שיפוץ ושימוש 

 ממוצרים ורכיבי ;ית של סחורות 'מהירות'ענק אלה להובלה בינלאומ-במטוסי
 תקשורת אלקטרוניים, ועד פרחים טריים.

חברות תובלה אווירית צריכות להמתין מספר שנים בכדי לקבל מטוס חדש; הן 
, אם הן רק מצליחות למצוא 2009עד  1993רוכשת אפוא מטוסי ג'מבו 'ילידי' 

 כאלה...

ענף  –קרות הדלק בעולם זאת, ברור לכל שאם לא תשתנה מגמת התיי-עם
-ההובלה האווירית יסבול מנסיגה, ומטוסים זוללי דלק עלולים להפוך לבלתי

 שם במדבר בארה"ב[-: מגרש לגרוטאות מטוסים, איבתמונה] כלכליים.

 Euronext 16/05/2018 + Floribusiness 07/05/2018: ותהמקור

 AIPHעבר לבעלות ארגון  Floriculture Internationalהעת -כתב

אשר נרכש לפני כשנה  Floriculture International (FCI)העת המקצועי באנגלית לענף הפרחים -כתב
ע"י פלורהולנד, ויצא לאור מטעמה, הועבר עכשיו לבעלותו של הארגון הבינלאומי של מגדלי הפרחים 

AIPH.  שאינן קשורות לתהליך  תמפעילויובפלורהולנד מסבירים את הצעד כחלק מהמדיניות של יציאה
 המכירה.
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