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 25-26.11.2019יוסף -חן ובתלמי -סיכום מפגשי החברים בגבעת

נובמבר קיימה רויאל פלורהולנד שורה של מפגשים אזוריים, בהולנד, בבלגיה, בגרמניה, באתיופיה, במשך חודש 
 חברים. 730-ובישראל. במפגשים אלה השתתפו כ

  :אירחנו בארץ משלחת מהולנד שכללה את שעברבימים שני עד רביעי בשבוע 

 בהנחיית המפגשים. אבנר שהצטרף אל Arnoud van der Knaapהמגדל, חבר מועצת החברים,   .1
 האחראית על מגוון השירותים למגדלים. Claudia Hölzelחברת ההנהלה  .2
   RoyalFloraHolland, שהוא למעשה יו"ר Jack Goosensיו"ר הוועדה המפקחת  .3
 .Fred van Tolהמנהל האדמיניסטרטיבי  .4
 .Leo Keijzerמרכז עבודת מועצת החברים  .5

 , הכינו את הביקור ואת תוכנית המפגשים.Leo Keijzerירון כוכבי והצוות שבניהולו של 

-השנה, בניגוד לשנים קודמות, המשיכו חלק מהאורחים והצוות לביקור ופגישה לא פורמלית עם מגדלים בערבה על
 מרחק.בגלל מגבלת ה ה'רשמיים'אלה שממעטים להגיע למפגשים  ,שיח גם עם מגדלים-מנת לייצר דו

 נושאים שהועלו במפגשים. ה

 עדכון החברים בפעילות ובתפקוד מועצת החברים שהחלה לפעול בינואר השנה. .1

המועצה היא הגוף הרשמי המחליף את האספה השנתית 
באישור הדוחות הכספיים, אישור התקציב, אישור שינויים 

 המפקחת )הדירקטוריון( המועצהבתקנון ובחירת חברי 

חברים, בניגוד לאספה אותה  35-45המועצה המונה 
החליפה,  מעורבת מהשלבים המוקדמים בכל המהלכים 

בעיקר באמצעות וועדות, חלקן  ;המבוצעים והמתוכננים
. כך פלורהולנדרויאל במשותפות לחברים ולמנהלים 

משמשת מועצת החברים גוף מייעץ, שותף בתכנון 
ה נהוגה אספה הכללית שהייתה יותר מןהרבה  ;ומאשר
 בעבר. 

המועצה מתחדשת כל שנה באמצעות פריׁשה וקליטת 
 חברים. 45חברים, במסגרת המגבלה של עד 

  
המקור.  כאן  תמדינל המשקים החברים בקואופרטיב. יש משקל גם ם שלוגודלהם הרכב המועצה משקף את סוגי

מנת -סבירה באנגלית הכרחית על  .  שליטהלחברות במועצה מגדלים ישראלים להציע את מועמדותםל  לפנותהמקום  
אבל הפיצוי הוא בעניין ובידע הרב הנרכש  ,זה קשה להסתדר עם התרגום הסימולטני שנעשה לאנגלית בלבד.

שמח לקבל נ  והמנהלים. יש בין המגדלים אצלנו חברים שמסוגלים להתמודד עם האתגר.  מהאינטראקציה עם החברים
 לוועדת המינויים. תןאשר יעבירו או ,או לירון אבנר פניות אל

 .David van Mechelenע"י מנהל הכספים  בסרטון ווידאו שהוכן עדכון פיננסי, .2

.  2020,  ועל התעריפים המתוכננים לשנת 40עד שבוע  2019ושל  2018על התוצאות הפיננסיות של  מידענמסר 
התעריפים החדשים שונים רק במעט מהתעריפים הקיימים.  יש עלייה מסוימת בהוצאות בעיקר בשכר העובדים 

נויים ובתהליכי התייעלות, נמצאת בשי רויאל פלורהולנדאבל  ;בעקבות עדכונים ארציים והסכמי עבודה עם העובדים
 מאפשרים עמידה ביעדי התקציב.ה

 .      Claudia Hölzel  ההנהלהוע"י חברת   ,Steven van Schilfgaardeע"י המנכ"ל    , בסרטון שהוכןעדכון אסטרטגי  .3

 מכירהדרך המתעודות המשלוח,    ;המשותף לכל התהליכים המבוצעים במקביל הוא המעבר לפעילות שכולה דיגיטלית
 המעבר לפעילות שכולה דיגיטלית מאפשר:  ועד לתכנון הלוגיסטי. ,בכל המסלולים

 עמידה בדרישות האירופאיות והעולמיות למניעת הלבנת הון.   .א
 יצירת הזדמנויות עבור מגדלים וקונים באמצעות מערכות מכירה חדשות. .ב

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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 התייעלות במערכות המכירה הקיימות.  .ג
 ובאספקה הישירה. ניצול המידע מתוך תעודות המשלוח והרכישות לייעול הלוגיסטיקה באספקה לשעונים .ד

ועבור חברות  ;Floridayמבחינתנו כמגדלים, ועבור הקונים, כל המסחר בעסקאות הישירות, יתבצע דרך מערכות 
לכל המאוחר עד סוף  ; זה יקרהלמערכות פלורידיי רה עצמאיות, דרך קישורהיצוא בארץ, ומגדלים בעלי מערכות מכי

2020. 

חלק מצוות פלורידיי, החל לאחרונה את תכנון שיתוף הפעולה 
 בישראל  שגם המגדלים  בכדיעם מערכות היצואנים בארץ, 

יוכלו לנצל את המערכות החדשות ולהיעזר ביכולת 
של היצואן, והיצואנים יוכלו להשתמש במערכות  הלוגיסטית

 הדיגיטליות לביצוע עסקותיהם. 

 נושא הקיימות עורר גם הפעם תגובות רבות.   .4

של המעבר  התוכנית שהוגשה, לביצוע מדורג: חשוב לציין
רשויות בהולנד לקיימּות, היא פשרה מול ה מלאה להסמכה

חברי מועצת החברים דרשו שתהיה  שדרשו מעבר מידי.
הכוונה היא  ;תחרות בין חברות התקינה על מתן השירות

 תעריפים.  את הלהוריד כך 

עד סוף  ,, הוא רישום קיימות דיגיטלי, לכל המגדלים. עדיין ללא הסמכה. השלב השני2020השלב הראשון, עד סוף 
בו כל המגדלים יעמדו בדרישות העולמיות  ,עם השלב השלישי .בעלי הסמכהם יהיו כל המגדלי שבסופו, 2021

 שני השלבים הראשונים. הנוספות, נתמודד לאחר יישום

, שאינה MPSמערכת  בדרישות השלב הראשון לרישום דיגיטלי ) בתוכנות מוכרות ולא בדפי אקסל( עומדת היום רק
, כדי שיציעו מערכת רישום דיגיטלית. במקביל GlobalGapת מגעים עם מנהל רויאל פלורהולנדפעילה היום בארץ.  

הפוטנציאל הנוסף בארץ ובאפריקה. צוות הקיימּות  בזכות ,, להורדת מחיריםMPSהם מנהלים משא ומתן עם 
 להגשת הצעות ע"י יותר מחברה אחת. 2020יעד את מרץ כהמשותף שם לו 

   .Fred van Tolע"י  נמסרבמבט גלובלי,  'קיץ-פרחי'עדכון מצב  .5

קיץ בשטחים חדשים בהם טרם נשתלו וורדים. יש -המשבר בענף הוורדים באפריקה מביא למעבר לפרחיבתמצית: 
, בייצור פרחי קיץ בהולנד וירידה גדולה 0.5%במקביל יש ירידה קלה,    קיץ במרכז אמריקה.-גם עליה בייצור של פרחי

 במחיר. פרחי הקיץ 5%, יש עליה של 7.06%למרות העלייה הכללית בכמות פרחי הקיץ  , בישראל.3.2%יותר 
 אבל צריך להיות ערניים למגמות. כיום, פופולריים

Fred  גם סקירה לגבי תלונות על מוצרים מישראל. ישראל  נתן
עדיין מובילה במספר התלונות. הוא הציע לדרוש מהפורקים 

ועל המגדלים ברישום יותר הקפדה ברישום מצבי פתיחה 
,  ועוזי אמבר מחצבה FPCמשקלים.  דרור נקש, נציגנו ב 

, Bypassכמות הורדת עלים וכמות  הציעו שינויים כגון רישום
 והבטיח לבדוק. רשם Fred. כמידע ולא כהערת איכות

6. Jack Goosens  ]המפקחת, נתן  המועצהיו"ר ]בתמונה
המפקחת, כך  המועצההסבר על הכוונה לשנות את מבנה 

)דירקטורים( שאינם חברי הקואופרטיב,  םשיהיו יותר חברי
אלא מנהלים מקצועיים, מתחומים החשובים לכיוון העתידי של 

בהיותה פעילה יותר מהאספה, לקחה על עצמה מטלות שהיו  ,הקואופרטיב. זאת בעיקר לאחר שמועצת החברים
 וצעים יובאו לאישור מועצת החברים בדצמבר.המפקחת.  השינויים המ המועצה בעבר באחריות

 

אנו  .בהחלט בלבד, במיוחד עבור החברים שלא הגיעו למפגשים.  החומר המפורט היה מעניין תמציתי זהו סיכום
 .לכל המשתתפים אנו מודיםשלפגישות הבאות יגיעו יותר חברים.   יםמקוו

 ג'ק, קלאודיה, ופרד  , או המארגניםירון כוכבי ולי , ארנו ממועצת החברים אבנר שיר, בשמם של

 אל תוותרו על הזכות להשתתף בסקר! 

הרצון של המשתמשים בשרותי פלורהולנד נערך בימים אלה. בשונה ממה -הסקר השנתי אודות שביעות
 בדצמבר.  15[, האפשרות להשתתף בסקר ולענות על השאלון הוארכה עד ליום  47בידיעון מס'  שפרסמנו כאן ]

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1947.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1947.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1947.html#green4
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  עכשיו ניתן גם לענות לשאלון .  MSI-ACIשאלון דיגיטלי מחברת הסקרים המבצעת את הסקר,  קבלו בדוא"ל  הנדגמים  
חשוב מאוד להשתתף ולענות ברצינות על שאלון הסקר, ובדרך זו להשפיע כאמור,  .הסקר קישור לשאלוןבאמצעות 

 על טיב השרות בנקודות החשובות לך.

 RFH Nieuws 04/11/2019 מכתב מנכ"ל + : ותהמקור

 בוחרים נציגים למוסדות הקואופרטיב 

את סדר היום ורשימת  [46בידיעון מס'  בדצמבר בנאלדוויק ]כפי שפרסמנו     12'יום הקואופרטיב' ייערך לראשונה ביום  
 . www.dagvandecooperatie.comהדוברים אפשר, כאמור, למצוא בכתובת 

הצבעה, בו מתבקשים -בכניסה לאולם שבו ייערך המפגש יהיה ביתן
החברים להצביע עבור המועמדים לשמש חברים חדשים ב'מועצת החברים' 

הפיקוח'. את ההצבעה ניתן לקיים גם מראש, באופן מקוון,  וב'מועצת
באמצעות 'תעודת הצבעה' שכל חבר אמור לקבל בדוא"ל ]ובראשה מודפס 

 ברקוד לזיהוי ואישור[. 

ל'מועצת החברים' יש לאשר בחירת שלושה מועמדים חדשים )שניים 
אשר מגרמניה ואחד מהולנד( שמומלצים ע"י וועדת המינויים של המועצה, ול

מחדש. את הפרטים על -מחדש של שישה חברים העומדים לבחירה-בחירה
 בדף המיוחד באתר פלורהולנדניתן למצוא  הבחירהמבנה המועצה ונהלי 

תמצאו גם קישורים לרשימת המועמדים ולרשימת חברי  שם ]באנגלית[
 המועצה, עם תמונה ופרטים אודות הרקע של כל אחד והמגזר אותו הוא מייצג. 

גם ב'מועצת הייעוץ' של הקואופרטיב נערכים חילופים, והחברים נקראים לאשר בחירתם של שלושה מועמדים: אחד 
החליף חבר שפרש, ושני מועמדים 'חיצוניים', בעלי ניסיון ומוניטין , שמיועד לEvert van Helvoortחבר, -מהם מגדל

 במוסדות מחוץ לקואופרטיב.

 Nieuws 07/11/2019 + Vakblad vd Bloemisterij 26/11/2019 + BPNieuws 12/11/2019  RFH: ותהמקור
 

 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה
 

 

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.msi-aci.com/dotdata/submit?sessionid=0penbcn4d9d9m5wenobhg9lfuhv6hcld&&ui=C77CFE2F0AE40036F40B43416CC0BC19&aid=10595092&u=4CC7E7263D37470A9759FB514B77DA08&l=5&msi=Lid&msi2=Connect&msi3=Klok&msi4=S&__edge=1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1946.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1946.html#green4
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1946.html#green4
https://www.dagvandecooperatie.com/
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-45/three-new-members-council-candidates-selected
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   מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 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 היו דומים לאלה  47בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  30.3של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת 46של השבוע מס'  פחות מהמחיר הממוצע -1.3%
מזו של  -2.4%-בעוד הכמות הכללית הייתה נמוכה ב

 השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -6%-+, ואילו הכמות הייתה נמוכה ב12%-גבוה ב

 אשתקד.  
 47מזה שהיה בשבוע מס'  -1.6%-המחיר היה נמוך ב

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מעט  48בשבוע מס' 
סנט  29.3מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -3.5%לגבעול, 
+       2.3%-. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוהה ב47

 מזו של השבוע שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
+, ואילו הכמות 5%-ר הממוצע גבוה בהיה המחי משמאל[

 + מזו של אשתקד.  2%-הייתה גדולה ב
 

 48+ מזה שהיה בשבוע מס' 3%המחיר היה גבוה בכמעט 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

+ ביחס לזה של אשתקד 2.0%עומד עתה על  ,פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.6%-+( והוא גבוה ב1.3%קטיף בלבד = )פרחי 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 פרחים חשוב -האם ברוסיה הופך להיות יום-יום

, ונקבע ליום ראשון האחרון בחודש נובמבר 1998כחג רשמי מאז  נוסדיום האם הרוסייה, 
בחודש(. אנשי מסחר הולנדים מציינים כי בשנים האחרונות הוא הופך  24-ב –)השנה 

במרץ,   8-יעד חשוב לרכישת פרחים, ותופס את מקומו לצד 'יום האישה' ב-בהדרגה להיות יום
רחים נוהגים לפרסם מודעות המעודדות רכישת בפברואר. חנויות וסוחרי פ  14-ו'יום וולנטין' ב

זר פרחים לאמא. גם מערכת החינוך תורמת לחשיבותו של החג, בכך שמכוונים את התלמידים 
חדש, יחסית, ברור שהוא תורם להגברת  'חג'להכין ציור עבור אמא ליום זה. מאחר וזהו 

 מכירות הפרחים במדינה. 

בנובמבר, התקיימה מסיבת עיתונאים מטעם ארגוני מגדלי   26-ב  ,האם הרוסיה-מיד לאחר יום
מאירוע זה הוא קריאה לסיוע ממשלתי למגדלי הפרחים. הדוברים טענו   שיצאהפרחים. המסר  

רגל רבתי. לטענת המארגנים, כושר -המגדלים עומדים בפני פשיטת –כי ללא סיוע ממשלתי 
בינואר השנה,   20%לת מע"מ בשיעור  התחרות של מגדל הפרחים הרוסי נפגע קשות עם הח

, ולתנאי הלוואות קשים במיוחד. הם מוסיפים לקשיים גם 6%חקלאות' של -וזאת בנוסף ל'מס
בלבד, ודורשים להעלותו לכדי  5%יבוא על פרחים, ששיעורו -את השיעור הנמוך של מכס

גבולות. , וזאת לצד צעדי אכיפה אפקטיביים למניעת יבוא שעוקף את בקורת המכס ב15%
ס, כתחנת מעבר נוחה ליבוא ללא מכס, הרּול  הם מונים את זרימת מחצית היבוא דרך ב  

 ודורשים להילחם בתופעה.

 . מן השבוע שעבר 48בידיעון מס' עוד על התפתחות גידול הפרחים ברוסיה ראו 
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 מחאה של מגדלים הולנדים נגד מס מוגדל על חשמל 

ארגוני המגדלים בחממות של הולנד הביעו מחאה חריפה כנגד החלטת הפרלמנט 
על המס/היטל על צריכת חשמל מהרשת הארצית. הם  177%לאשר תוספת של 

התחרות, שנעשתה ללא תיאום ובירור טוענים שזוהי פגיעה לא הוגנת בכושר 
מראש. האירוניה היא בכך שהנפגעים הראשיים הם דווקא אלה שהשקיעו סכומים 

תרמית[, הצורכים -קרקעי ]אנרגיה גיאו-גדולים בקידוח לשם שאיבת חום תת
חשמל מהרשת להפעלת המשאבות המעלות את החום ממעמקי האדמה; יוצא 

עו בחיסכון באנרגיה ממקורות מתכלים. שהמדינה 'מענישה' אותם על שהשקי
מחדש או ירכשו גנרטורים עצמאיים, -מגדלים רבים מכריזים שהם פשוט יפעילו

שעה לא ברור מה יקרה עם יישום -שהם בזבזניים באנרגיה לעומת הרשת. לפי
 ההחלטה הפרלמנטרית העקרונית.
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 מרבד הפרחים הגדול בעולם

פרשו את 'השטיח הגדול בעולם מפרחים  הפרסייחוד האמירויות שבמפרץ בא
טבעיים'. המבצע נערך לרגל 'הפסטיבל הבינלאומי לסובלנות ולאחווה אנושית' בו 

 מדינות. 150-חלק משתתפים בני כ וקחל

מתנדבים הקימו את השטיח במשך כשעה בלבד, והוא עמד במרכז  5,000-כ 
 בנובמבר. 8-אירועי הפסטיבל, שהתקיים ב

 הפרחים יובאו ממספר מדינות, רובם מהודו ומקניה. 
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 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות
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