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 'מועצת החברים' דנה בשאלות היסוד  

רויאל פלורהולנד מתמקדים לאחרונה בשני נושאים עקרוניים: חיזוק נושא הקיימו  ת,  הדיונים ב'מועצת החברים' של 
 דעות. -ת בקואופרטיב. בשלב זה טרם התקבלו החלטות, אלא התקיימו חילופיוסוגי החברו

חברי המועצה נוטים לתמוך, בקווים כלליים, באסטרטגיה שהתגבשה    הפנימית ניתן להתרשם כי-מן הדיווחים בתקשורת
הקיימו -בצוות נושא  את  וב'מועצת הפיקוח', המציבה  נראה  ההנהלה  במדיניות העתידית של הארגון.  מרכזי  כיעד  ת 

והסכמה תמיכה  בפרחים -שמתגבשת  שהמסחר  לתובנה  כללית 
על להתנהל  על הסביב-חייב  הגנה  המנחים של  ה; פי העקרונות 

זאת משום שהשוק הצרכני מכתיב התנהגות כזו. הביטוי המעשי 
השנה  סוף  עד  איכות  לתווית  הרשמה  חובת  כאמור,  הוא,  לכך 

 . 2021הנוכחית, וחובת הסמכה לתווית מתאימה עד סוף שנת 

נראה שמתגבשת הבנה   –ת בארגון  לגבי המודל הרצוי של חברו 
והסכמה שיש צורך להנהיג יותר מצורה אחת של חברות, אולם  

ת. אלה ה המגדירה דגמים שונים של חברו טרם התגבשה תפיׂש
משותף   צוות  פועל  כיום  הקרוב.  בסתיו  נדונים  להיות  אמורים 
להנהלת הארגון, למועצת הפיקוח, ולמועצת החברים, אשר מנסה 

 לגבש הצעות מעשיות. 

הפיקה  המו וידאועצה  כתוביות    סרטון  עם  ]בהולנדית  המדווח 
 נערכים, כמובן, במפגשים וירטואליים ב'זום'.  עצמם הדיונים באנגלית[ על הדיונים האחרונים. 

 RFH News 20/07/2020המקור:  

    איכות בישראל-ההיערכות לתו 

 לציבור המגדלים:   השל רויאל פלורהולנד מבקשת להבהיר את הסוגיי  RACהאזורית לישראל'  המייעצת'הוועדה 

דעות  ה   .להצטיידות בתו האיכות  , אלא מהו התזמון הראוי ומהם האמצעים" כן או לא   -  האם" אינה    כיום כבר  השאלה

 לקבל את ההחלטה הנכונה.   בסוגייה רבות ומגוונות ולכן אנחנו רוצים לתאר את המצב הקיים כדי שתוכלו

  במפגש המגדלים שהתקיים בקיץ שעבר עם הנהלת רויאל פלורהולנד התחייבה ההנהלה שתינתן לנו אפשרות בחירה. 

 תהיה יותר מחברה אחת שתוכל להסמיך אותנו לקבלת תו האיכות.   כלומר:

  MPS האחת היאישנן שתי חברות שמסמיכות לקבלת תו איכות המקובל על המסחר:  כיום

  ואלה לכל אחת מהחברות ישנן דרישות שונות לקבלת ההסמכה,    .Global Gap  והשנייה

לנו בבירור    אינןעדיין   כן, עלויות ההסמכה השנתית של כל  - כמו  נעדכן בהמשך.  –ידועות 

 פורסמו.   טרםאחת מהחברות 

  MPS  של  או  Global Gapנכון להיום, לכל המגדלים אשר הוסמכו וברשותם תו איכות של  

 מתאים לתקן הקיים ומופיע בשעונים. שלהם התו  -

אלא דיווח בזמן אמת ישירות לאתר של החברה    ,שנתי - מו שכולכם מבינים, בעתיד תהליך ההסמכה לא יהיה ידני וחדכ

 . וזהו בעצם השינוי הגדול מהמצב הקיים

את    להקל מנת  -על קידמה  פלורהולנד  רויאל  בקואופרטיב,  המגדלים  הסמכת  תהליך  את 

כדי להניע בקצב מותאם, הוצע למגדלים שהשנה יבוצע רישום  בו  ,התהליך בשנים האחרונות

 . 2022ההסמכה תידרש החל מינואר  , ואילובלבד

וההחלטה הסופית   הנ"ל,  הרישום הדיגיטלי/אינטרנטי אפשרי רק באחת החברות שעה,-לפי

 באמצע ספטמבר.  'מועצת החברים'החובה לרישום דיגיטלי תתקבל בישיבה של מועד לגבי 

רהוטה   אנגלית  דוברי  אינם  מהמגדלים  וחלק  להסתייע    ואינםמאחר  ניתן  מחשב,  מומחי 

מ אחת  הישראליות    שתיבשירות  באמצעות    .Farm Manager  -ו   Acologicהחברות 

 כמובן ששרות זה כרוך בתשלום.   .הרישום הדיגיטלי יהיה בעברית ובקלות ןהתוכנה שלה 

 . 054-3313275 – עומר   –פארם מנג'ר    054-2165151 – ליאת   –אקולוג'יק  פרטי הקשר של חברות תוכנת העזר:

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://youtu.be/fgU_N5OK0Sc
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 אתם מוזמנים להצטרף ולשמוע.  –  MPS)באנגלית( עם נציגי חברת  Zoomמפגשי שני בתחילת אוגוסט יתקיימו 

 מייל בנושא נשלח לכלל המגדלים.

 אנא התקשרו:  נשמח לשמוע את דעותיכם בנושא.

 050-5434539  –אורי ברוק  –ת הממונה על סוגיית הקיימו RACנציג 

 054-4581312 – אבנר שיר   –נציג ישראל במועצת החברים 

 054-9720736 –רותם דביר   –ישראל    RACיו"ר 

 כתב: רותם דביר 

 : ניתן להגיש מועמדות לחברּות ב'מועצת החברים' עוד תזכורת 

  15, עד יכול להגיש להיות מעורב ולהשפיע על החלטות הארגון י שמעונייןמ
כל    בספטמבר, את  ראו  החברים'.  ל'מועצת  להיבחר  מועמדות 

  .23בידיעון מס'  הפרטים

גברי בקרב חברי 'מועצת החברים'  -כמדי שנה, יתבצעו בסוף השנה חילופי
ייבחרו   רויאל פלורהולנד.  חברים חדשים, שיחליפו את אלה שתקופת  של 

ייבחרו   השנה  מסתיימת.  במועצה    5כהונתם  חדשים.  חברות    42חברים 
 .וחברים

פרטים  ו.    בידיעה זו הכל על המועצה ועל תהליך המועמדות אפשר לקרוא  

 .בדף המיוחד באתר רויאל פלורהולנדנוספים 

 

 

 
 
 

 מזג האוויר לערים באירופה תחזית 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-26/wanted-candidates-for-the-members-council
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/members-council-elections
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      מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

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

והמחיר,  מופיעים  משמאל  בטבלה הכמות    שיעוריו  ערכי 
.  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 

 

היו נמוכים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים  29בשבוע מס' 
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    32השבוע  סנט 

. זאת בעוד  28מהמחיר הממוצע של השבוע מס'    -6.8%
ב נמוכה  מזו של    -1.4%-הכמות הכללית שנמכרה הייתה 

 השבוע שעבר.  

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב  48%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -11%- )!(  מזו 

 אשתקד.   
ה בהמחיר  גבוה  מס'  73%- יה  בשבוע  שהיה  מזה   +29  

 . 2018בשנת 
 

מס'   בשעונים    30בשבוע  הפרחים  נמוכים      מחירי  היו 
של   על  מאלה  עמד  הממוצע  הקודם.  סנט    29.5השבוע 

מס'    -7.5%לגבעול,   השבוע  של  הממוצע  מהמחיר  פחות 
-. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב29

 מזו של השבוע שעבר.   -1.4%

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב68%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  של    - 6%-+,  מזו 

 .   בטבלה כאן משמאל[]ראו אשתקד 
ב גבוה  היה  מס'  75%- המחיר  בשבוע  שהיה  מזה   +30  

 ]ראו באיור למעלה מימין[.  2018בשנת 
 

מזה של אשתקד    -5.9%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל  מחזור המכירות הכללי המצטבר של  
 . 2018מזה של  -4.1%-( והוא נמוך ב-10.5%)פרחי קטיף בלבד =  

  RFH Markt & Informatieהמקור:  
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 עכשיו זה מדעי: פרחים מרגיעים את הנפש 

פרסם לאחרונה מסקנות של מחקר, המוכיח    NAROהמרכז היפני למחקרי חקלאות ומזון 
כי התבוננות בפרחים משפיעה על המוח, וגורמת לתגובה פסיכולוגית ופיזיולוגית התומכת  

 בהתאוששות מלחץ פסיכולוגי וממועקה נפשית. 

פרח.    חשף הניסוי   של  לתמונה  נחשפו  שאחריהם  מלחיצים,  למראות  נבדקים  קבוצת 
לדברי החוקרים, לירידה ברגשות השליליים של  השפעת החשיפה למראה הפרח הביאה,  

פיזיולוגיי פסיכולוגיים,  גורמים  של  מכניזם  בהפעלת  מוסברת  ההשפעה  ,  םהנבדקים. 
 דם וכיו"ב. הכל מדעי למהדרין... -ונוירולוגיים, כולל מדידת לחץ

   www.sciencedirect.comאת תוצאות המחקר ]באנגלית[ אפשר לקרוא בגלישה לקישור  

   בסרטון המסכם הזה, הראה תוצאות דומות. ראו  2018-מחקר דומה בפלורידה, ארה"ב, ב

 FloralDaily 01/07/2020המקור: 

 חוזרים למסלולם הרגיל החיים בקניה  

מקורות שונים בענף הפרחים בקניה מדווחים לאחרונה כי הענף חזר בהדרגה לפעול בקצב ובהיקפים שהיו לפני פרוץ  
  / זאת לאחר כCovid-19מגפת הקורונה  לגמרי. עם  3- .  זאת, הנתונים המתפרסמים  -חודשים שהענף שבת כמעט 

 מראים שלא הכל חזר להיות בדיוק כפי שהיה. 

מס'   השבוע  סוף  כ29לקראת  לפני  כי    10-,  נמסר   85%ימים, 
זאת לאחר   כרגיל.  לעבוד  חזרו  כבר  מהעובדים במשקי הפרחים 
מהמשקים  בחלק  בעוד  המגפה,  בימי  לחופשה  נשלחו  שחלקם 
העבודה  היקף  את  צמצמו  אך  מועסקים,  העובדים  את  הותירו 

חד באופן  חלקישלהם  שכר  רק  להם  ושילמו  העובד   .  ,  ים ארגון 
מסר אז כי קיימת תכנית מסודרת לחזרתם   KPAWUבחקלאות  

 של כל העובדים, במסגרת הסכם בין הארגון לבעלי החוות. 

עד כמה חזרו נפחי התובלה  מן הדיווחים השוטפים קשה להבין 
יוצאת   כבר  אכן  מקניה  התוצרת  כל  והאם  לקדמותם,  האווירית 

 .  20בידיעון מס' לשווקים. ראו דיווח קודם על המצב בקניה  

 FloralDaily 16/07/2020המקור: 

 תמיכה ממשלתית למגדלי הפרחים בצפון הודו 

הימאצ'ל מחוז  החליטה -בצפון  Himachal  ממשלת  הודו  מזרח 
לכ  כספי  סיוע  להעניק  נפגעו    600-לאחרונה  אשר  פרחים,  מגדלי 

את   לשווק  להם  לא התאפשר  כאשר  הקורונה,  מגפת  בימי  קשה 
 תוצרתם, משום שלא הייתה אפשרות להוביל את התוצרת לשוק.

כ הפסידו  שהמגדלים  קבעו  מהכנסותיהם   20%-השלטונות 
לשרו  יתקשו  הם  וכי  השקיעו  השנתיות,  שהם  משום  סיוע,  ללא  ד 

בתי בהקמת  ניכרים  מכספי  -סכומים  כאמור  יכוסה  הנזק  גידול. 
 ממשלה. 

פרחים  גידול  לעודד  חלק מתוכנית ממשלתית  היא  הזו  ]התמיכה 
הענף  סיוע  שללא  חוששים  השלטונות  כי  נראה  באזור;  מסחרי 

 ירדו לטמיון[   , הצעיר יקרוס וההשקעות, גם הציבוריות, שנעשו בו

  FloralDaily 22/07/2020 :רמקוה

  

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494419304001?via%3Dihub
https://youtu.be/vp6kIJhEM3s
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2025.html#orange1
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 מקדמים את לימוניום 'סילבר פינק'   

מפלורידה, ארה"ב, פיתחה  Ball SB חב' הטיפוח והריבוי  
'סילבר הלימוניום  זן  את  השנה  הוורוד,  - בתחילת  פינק' 

החברה   כעת  התיכון.  במזרח  החברה,  לדברי  שמקורו, 
זה.   לזן  מכירות  קידום  במסע  הסברה פתחה  הכולל  דף   ,

 סרטון וידאו קצר, הועלה לרשת.  

, "Hybrid Limonium Altaic type: “Silver Pinkהזן,  
מתאים לגידול בשטח פתוח או בחממה, והוא אמור לתת  

 יבול באופן קבוע במשך שנתיים רצופות.  

 www.ballsb.com 17/07/2020המקור:  

 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 

https://www.floraldaily.com/article/9236217/ball-sb-s-new-video-features-limonium-silver-pink-and-its-mediterranean-origin/
http://www.ballsb.com/

