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 מה מסתמן בסדנאות על עתיד הקואופרטיב? 

' של רויאל פלורהולנד מהסדנאות 2020-לפני שלושה שבועות הבאנו כאן סיכום שערכו אנשי צוות 'הקואופרטיב ב
באירופה, ובו תמצית עמדות החברים בנושאים השונים. פירטנו את דעת המשתתפים בנושא הרגיש של 'יוצר ההוצאה 

[. מסתבר שהרוב תומך בעיקרון, אך אינו סבור שיש ליישם אותו בכל 31כתבה בידיעון מס' הוא הנושא בתוצאה' ]ראו 
 נושא, וגם מוכן לשלם עבור הזכות להשתמש בשעון, גם כאשר אינו משתמש בו בפועל. ומה באשר לשאר הנושאים?

 בידול בין סוגים תמכו בעיקרון שיש ליצור  60%-למעלה מ
/חברים. באשר להגדרת הקטגוריות יםשונים של מגדל
נשמעו דעות שונות ומגוונות, ולא הייתה  –השונות לבידול 
 הסכמה לגביהן.

  רוב המגדלים הגדולים מעוניינים לשלם עבור השירותים
שהם צורכים, ורוצים למזער את השתתפותם בתשלומים 

 הנוגעים לכלל החברים.

  תומכים בהמשך קיום חובת השיווק של  88%רוב של
  מהתוצרת באמצעות המכרזות, מתוך העיקרון של 100%

 לויאליות ושיתוף פעולה.

  רוב 'מגדלי מכירה ישירה' תומכים בשינויים בהגדרות מתי
 פלורהולנד.ויאל רמוצדקת עמלה לועבור מה 

  מגדלים גדולים ומגדלי מכירה ישירה תומכים בהוזלת
 למכרזה; זאת בניגוד לעמדת רוב החברים הקטנים ומשתמשי השעון.העמלה על מכירות מחוץ 

 .חברים רואים בעמידה בהתחייבויות של מגדל ביטוי מובהק ללויאליות כלפי הארגון 

 .אין אחידות דעים באשר לשאלה האם יש להוזיל עמלות תמורת מחזור פעילות גדול 

  חוזה' שאינם חברים ]כזכור, -לחברים, לעומת 'מגדליכמעט כל המשתתפים סבורים כי יש להעניק יתרון בתעריפים
 [   30ידיעון מס'  וגם חביב האזה הביע דעה דומה ]  ]32בידיעון מס' המנכ"ל הביע דעה מנוגדת בנושא זה ]ראו 

 

 :ת והתעריפים, והדיון יתמקד במבנה העתידי של החברּוהסדנאות בישראל יתקיים בספטמבר סבב המשך

 בבית העם בכפר ידידיה, כולל ארוחת ערב. 15:00בשעה  בספטמבר 12ביום שלישי,  .1
 הס, כולל ארוחת צהריים.-בכפרבמועדון  11:00בספטמבר בשעה  13ביום רביעי,  .2

   '2020-'הקואופרטיב ב ההגוי מטעם צוות + הזמנה דפדפת :ותהמקור

 החובה-השינויים בקרנות חסכון

, Steven van Schilfgaarde הסטיפן ואן סכילפחארדלאחרונה הופץ בין המגדלים מכתבו של מנהל הכספים הראשי, 
מתורגמים לעברית. מסמכים אלה מסבירים את השינויים  – לקואופרטיב חזק''מימון ע"י חברים, הבסיס יחד עם דפדפת 

 שנעשו לאחרונה בקרנות 'חיסכון החובה' של רויאל פלורהולנד, במטרה לשפר את תנאי המימון של האגודה.

נראה כי למרות התרגום לעברית, מתקשים לא מעט מגדלים להבין את המהלך; 
הנהוגים בהולנד ואינם מוכרים בישראל; או אולי אולי בגלל מושגים חשבונאיים 

בגלל ניסוחים 'כבדים'/מקצועיים מדי בהם נקטו מחברי המסמכים. מערכת 
 הידיעון מנסה כאן לפשט את הסיפור:

התקבלו שורת החלטות באסיפה הכללית, שתורגמו לפעולות  2016בשלהי 
. בלי להסתבך חשבונאיות, אשר שינו את שיטת המימון ע"י חברי הקואופרטיב

 –הבנות[ -עם השמות השונים שהיו לקרנות עד אז ]וגם אז גרמו ללא מעט אי
 הרי שהמבנה הנוכחי עובד כך:

לחיסכון חובה. הסכומים  1%כל מגדל/חבר ששולח את תוצרתו למכרזות מפריש 
. A Certificateתעודת השתתפות האלה נצברים מעתה בקרן המוגדרת 

ת'. גם לות/שותפות בקרן נאמנות, שהיא חלק מהון האגודה; מעין 'דמי חברּובמהותה זו קרן המבטאת בע
 הדיווידנד/חלוקת רווח השנתי, אם וכאשר מחולק, מועבר לקרן זו.

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1731.html#green2
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1732.html#green1
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עוברים  1%כספי הגבייה של  –. כשהצבירה הגיעה לסכום הגג הזה € 20,000-מוגבל ל Aההון הנצבר בתעודה 
מוחזרת לחבר  Aלהיאסף בקרן אחרת;  וכשיש חלוקת דיווידנד התשלום נעשה ישירות לחשבון המגדל. הקרן בתעודה 

 שלוש וחצי שנים מיום הפסקת חברותו )היא אינה צוברת ריבית(.

' והשלים Aנות את 'תעודה ממי שסיים לב %1היא הקרן בה נצברים הניכויים של  B Certificateתעודת השתתפות 
 . € 20,000שם צבירה של 

]לגבי פעולה  במה שכונה בעבר 'הלוואת מגדלים' 2009-2015לקרן זו הועברו גם הצבירות של אותו מגדל בגין השנים 
אנו  .עבר אלה תועברנה ישירות לחשבון המגדל-זו ישנן כביכול שתי גרסאות: במכתב ממנהל הכספים כתוב שיתרות

 נבדוק ונפרסם הבהרה בשבוע הבא[

ואכן, קרן זו אמנם מתפקדת כהלוואה שהמגדל נותן לארגון. הסכום הנצבר נושא ריבית )ששיעורה נקבע מדי פעם ע"י 
ההנהלה ומועצת הפיקוח(. ההלוואה שמעניק המגדל היא לשמונה שנים. הסכום הנצבר בכל שנה מוחזר למגדל בשנה 

 כולל זיכויי הריבית, מוחזר לחבר שלוש וחצי שנים מיום הפסקת חברותו.התשיעית. הסכום כולו, 

תיתכן עצירה זמנית של ההחזרים בשנה התשיעית, במקרה שהארגון ייקלע למצוקה פיננסית )בתנאים מוגדרים 
ארגון מראש(; התשלומים המעוכבים יוחזרו למגדל לאחר שהארגון 'יצא מן הבוץ'. מאידך, בתנאי מימון משופרים של ה

 )המוגדרים מראש( יוקדמו תשלומי ההחזר, באישור האסיפה הכללית.

בשלוש השנים  B, ואלה שנצברו בתעודה Aזכות ההצבעה של חבר באגודה מחושבת לפי הסכומים שצבר בתעודה 
 האחרונות.

ים בידי הארגון, היא 'חיסכון מרצון' המיועד למי שמעוניין להשאיר את סכומי ההחזר C Certificateתעודת השתתפות 
 תמורת ריבית. זו אינה מקנה זכויות מעבר לריבית על החיסכון.

מיועדת למגדלים שאינם חברים באגודה, כאשר הם חייבים להלוות כספים לאגודה.  D Certificateתעודת השתתפות 
 , בהבדל שאין כאן הענקת זכויות הצבעה.Bהתנאים זהים לאלה של תעודה 

 ה חשבון אחד שיכלול את כל השותפים, גם אם נרשמו בעבר בנפרד.מעתה לכל משק חבר יהי

 יש להפנות אותן לירון כוכבי.  –אנו מקווים שהנושא ברור עתה. אם עדיין קיימות שאלות 

 17/08/2017 מכתבי אגף הכספים אשר הופצו ביום   :המקור

 מתנגדי 'מכרז לפי תמונה' אינם מוותרים

כדי למנוע את המעבר ל'מכרז לפי תמונה'  אשר קם ,פלורהולנדרויאל בית ולקוחות -צמחימגדלי  8הפעולה של -וועד
ביום שישי בצהרים להנהלת רויאל פלורהולנד דרישה רשמית חתומה ע"י  הצמחים באלסמיר ובנאלדוויק, הגישבשעוני 

 לקיום אסיפה כללית מיוחדת, אשר תצביע אודות הצעד המתוכנן. ,חברים במספר הנדרש בתקנון

מארגני הקבוצה פתחו דף בפייסבוק והזמינו חברים לתמוך ביוזמתם.  
עכשיו הם טוענים כי נאספו חתימות של מגדלים אשר סך מחזור המכירות 

בשנה, שזה המינימום  €מיליון  300שלהם במכרזות פלורהולנד עולה על 
פי התקנון, כדי לחייב את ההנהלה לכנס אסיפה מיוחדת בתוך -הדרוש, על

עות. העילה לערעורם על החלטת ההנהלה היא תפקוד לא מספיק שבו 4
 טוב של המכרזים לפי תמונה. 

הצעד הזה ננקט למרות הדיון הפתוח שהתקיים בהשתתפות נציגיהם 
בפורום 'קבוצת מיקוד לשיפור שעוני הצמחים', ואשר בסיומו הוחלט לקיים 

כרזים לפי דיון נוסף, אשר יבחן את הצעדים שננקטו לשיפור תהליך המ
מן השבוע שעבר[ ראש הקבוצה מסר  33בידיעון מס' תמונה ]ראו ידיעה 

 כי בין החותמים מגדלים מכל הגדלים והמגזרים, כולל מגדלי פרחי קטיף.

סמך. הדוברת מסרה כי ההנהלה השיבה לפונים במכתב, וכי רק לאחר רו את קבלת המׁשמהנהלת רויאל פלורהולנד א  
 שתתקבל תגובתם אפשר יהיה לקבוע אם אכן יש לכנס אסיפה מיוחדת. זה אמור להתברר ביום שני ]היום[.

 BPN 17+18/08/2017   Vakblad vd Bloemisterij +:ותהמקור
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 הייתה חלשה, כרגיל  8תקופה 

באוגוסט[ הסתכמו  11ביולי עד  17-, מ29-32]שבועות מס'  8פלורהולנד בארבעת השבועות של תקופה רויאל מכירות 
 ; זהו, כרגיל, המחזור הנמוך ביותר בין התקופות בשנה; עונת החופשות באירופה. €מיליון  247-ל

כמות גדולה  + ;1.7%-+; כאשר פרחי הקטיף עלו ב2%-היה המחזור הכללי גבוה ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
, והעלייה החדה במחירי -25%+. בלטה הירידה במחיר של חרציות בשיעור 0.4%-+, והמחיר היה גבוה ב1.3%-ב

 +.33%ליזיאנטוס, 

מסך כל מכירות הפרחים.  36%+, וכבר הגיע לכדי כמעט 2.3%חלקן של המכירות הישירות של פרחי קטיף עלה בעוד 
מוצרים רבים אחרים נמכרים שמ; זאת בעוד 50%ת רף אבעיקר גדלו המכירות הישירות של גרברה ושושן, שכבר עברו 

 בעסקאות ישירות. 15%רק 

 מהמכירות דרך עסקאות ישירות. 80%הבית מתבצעות כבר -במגזר צמחי

 RFH Nieuws 16/08/2017המקור: 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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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
גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 
 

עלו מחירי  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 32בשבוע מס' 
פרחי הקטיף בשעונים, לעומת השבוע הקודם, בשיעור 

הכמות הייתה סנט לגבעול.  23+. הממוצע עמד על 12.5%
 +(.0.9%דומה )

, עם כמות -5%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע נמוך ב 
+ 9.5%-זאת, הממוצע היה גבוה ב-. עם-4%-נמוכה ב

]ראו בעקומת ההשוואה  2015-בהשוואה לשבוע המקביל ב
 כאן למעלה[.

 

+. 6.5%-בכמות של כ+ לעומת השבוע הקודם, תוך עליה 10%עלו מחירי הפרחים בשעונים בכמעט  33בשבוע מס' 
 סנט לגבעול. 25הממוצע לגבעול עמד על 

מזה של השבוע  -%8-המשיכו המחירים לפגר. הממוצע היה נמוך ב [ראו בטבלה כאן משמאל]בהשוואה לאשתקד  
 +(.1%, תוך שהכמות הייתה כבוהה במקצת )2016-המקביל ב

 .2015+ לעומת 36.6%שנה היה גבוה בשיעור כפי שניתן לראות בעקומת השוואת המחירים כאן למעלה, הממוצע ה
 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 
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 !MPSגם בישראל ישנו מגדל עם תווית 

ניצן השלים לאחרונה את תהליך ההסמכה -רונן ממושב שדה-משק סעידי
)הגבוהה ביותר(. ככל הידוע, זהו משק  A, בדרגה MPS-ABCלתווית 

 הפרחים היחיד בישראל המחזיק בתעודה כזו כיום.

, כפי GLOBALG.A.P & GRASPהסמכה זו נוספה לתעודות קודמות 
, שם farm.com-www.sr שאפשר ללמוד באתר האינטרנט של המשק

אפשר ללמוד עוד על המשק, בעליו, ומוצריו השונים. לצד גידולי פירות 
 פיטאיה מגדלים במשק רוסקוס ופרחי שעווה.

תביא אותם אל לקוחות בעלי דרישות  MPSהמשק מאמינים כי תווית בעלי 
 איכות גבוהות, תגדיל את הביקוש למוצריהם, וכמובן תביא לתוספת הכנסה.

רונן ומאחלים להם שישיגו את -אנו מצטרפים למברכים את משק סעידי
 מטרותיהם.

  08/08/2017 רונן -משק סעידי המקור:

 הראשונה של השנה היצוא מקולומביה גדל במחצית

אודות יצוא   33בידיעון מס' בשבוע שעבר, כהמשך לנתונים שפרסמנו כאן 
הפרחים מקניה ומאתיופיה, אנו מביאים את נתוני קולומביה, אשר פורסמו 

 בשבוע שעבר. 

+ בערך 8%-גדל ב 2017ומביה במחצית הראשונה של יצוא הפרחים מקול
+ בכמות )משקל(, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היצוא 3.5%-כספי, וב

 .$USמיליון  785-בתקופה זו הסתכם ל

קולומביה מייצאת בעיקר וורדים, ציפורן, וחרציות; רוב היצוא מופנה לארה"ב, 
מדינות; כך ע"פ  90-. בסה"כ מגיעים פרחי קולומביה לכ2ויפן מהווה יעד מס' 

 פרסומים רשמיים של הממשלה. 

 [ 15בידיעון מס'  ]ראו גם כתבה מפורטת בנושא 

 HortiBiz / La Republica 17/08/2017המקור: 

  2016-בהיצוא מאקוודור דווקא הצטמצם 

; זהו הסכום הנמוך בארבע השנים שקדמו: בשנת $USמיליוני  802-הסתכם יצוא הפרחים מאקוודור ל 2016בשנת 
ירדו  2015-מיליון, וב 918-ל 2014-מיליון $, ב 830-הסתכם היצוא ל 2013

 .2015-מיליון $. כלומר: מגמת ירידה נמשכת, שהחלה ב 820המכירות לכדי 

את הנסיגה מסבירים במשרד החקלאות של אקוודור במגוון גורמים, כמו: 
שינויים בשערי המטבע, עלייה בהוצאות הייצור המקומיות, ובהיעדר הסכמי 

ורוסיה. ארגון יצואני הפרחים סחר עם מדינות מובילות כמו ארה"ב, קנדה, 
Expoflores  מוסיף לכך תנאים מקשים מטעם הממשלה על חברות תובלה
 תמיכה בפעולות קידום השיווק.-אווירית, ואי

-לרוסיה, ו 17%לאירופה,  21%מהפרחים לארה"ב,  44%אשתקד יוצאו 
משקים, ומספק  629לקנדה. ייצור הפרחים באקוודור מתבצע ע"י  13%

 מקומות עבודה, ישירים ועקיפים. 105,000
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.sr-farm.com/
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1733.html#orange2
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1716.html#orange1

