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 מכינים את האספה המיוחדת של 'מועצת החברים'  

ביום    המועצה  מיוחדת של  אסיפה  לקיים  כזכור,  החליטה,  פירטנו      במאי הקרוב.   20'מועצת החברים'  כפי שכבר 
אינפורמטיבית' מיוחדת, כדי למסור מידע מלא, ולאפשר  -אספהמן השבוע שעבר, זו תהיה '  17בידיעון מס'  בכתבה  

, בדרישה להאט את  FloriNeeבעקבות העצומה שהוגשה ע"י חברים רבים, תחת הכותרת    ,לחברים להביע את דעתם
חרי התכנסות זו, ובה  . אספה רשמית של המועצה תכונס זמן לא רב אקצב היישום של השינויים הארגוניים המתוכננים

 רשמי הקרוב. -תתקבלנה ההחלטות, שתתבססנה על הדיון הלא

הכנה   להוות  שמתכוונים  במאמרים  מלאות  החברתיות  הרשתות 
לאספה הקרובה. למען האמת, לא מצאנו בהם כל דבר חדש, מעבר  
למה שכבר פורסם בשבועות האחרונים. בעיקר לא מצאנו שם נימוקים  

וכננות; דומה שאין חילוקי דעות בקרב ציבור  בעד ונגד ההחלטות המת
האסטרטגיה  רויאל  חברי   את  לאשרר  המטרה:  לגבי  פלורהולנד 

שתוכננה ע"י שלושת יושבי הראש של הארגונים הענפיים, ולהאט את 
 קצב היישום של השינויים הארגוניים המתוכננים. 

דרישה של עצומה שהוגשה בחתימת  - האספה תכונס, כזכור, על פי 
מ ]ראו    400-יותר  מס'  חברים,  לדיון  8בידיעון  דרישה  שבמרכזה    ]

 מחודש בהחלטות הבאות: 

 Connect EABוהפסקת פעילות מסלול   Floridayהפעלת מערכת  •

 Floridayלוח הזמנים להפעלת  •

 ות החובה לקבל הסמכה לתווית איכ •

 להובלה מהמשק למכרזה   Floriwayהקמת התארגנות  •

 הם לא התפרסמו.   –כאמור, לא מצאנו בשפע המאמרים והכתבות חילוקי דעות ממשיים בנושאים הללו. אם ישנם כאלה  

 המועצה מנסה בעצם לגבש לעצמה הנחיות לפעולה, ולהגדיר את תפקידיה וסמכויותיה. 

 Hortipoint 22/04/2021+ RFH News 22+29/04/2021המקורות:  

 תפעולי בשנים הקרובות   -פלורהולנד תעבוד באיזוןרויאל 

דויד   פלורהולנד,  רויאל  של  הראשי  הכספים  מכלן  ומנהל    David Van Mechelenאן 
]בתמונה[ מספר בטור שכתב באתר האינטרנט של הקואופרטיב, על המצב הכספי האיתן  
של הארגון, אשר מאפשר גם לשרוד זמנים קשים, וגם לבנות את הכלים שיאפשרו לפעול  

 באיזון תפעולי בעתיד.  

הצליח לחסוך  2020בשנת   בהיקף המכירות, הארגון  מירידה  סבלה  €    8, אשר  מיליון 
מיליון "בלבד". גם תזרים    11ל, מה שצמצם את הגירעון התפעולי לכדי  בהוצאות התפעו 

המזומנים התנהל באופן סביר, והתאפשר ביצוע השקעות, ואפילו החזר חובות. לדבריו,  
 הארגון מסוגל לשאת בהוצאות וההשקעות הדרושות בשנים הקרובות. 

יש במכירות  עלייה  לטובת  במכירות בשעון,  ירידה  של  ירות, מחייבת  המגמה הנמשכת 
שינוי במבנה העמלות וההיטלים, באופן שיבטיח תזרים הכנסות מתאים. זאת ביחד עם  

ודאגה לכך שיישמר חלקו היחסי במכירות. לפי איננו    דוידשעה  -צעדים לחיזוק השעון, 
נוקב במספרים באשר לשינויים הנדרשים בעמלות. ]מבלי שזה נאמר במפורש, ברור שיש  

 עסקאות מכירה ישירה[  צורך להטיל יותר על

שהן היוו    40.7%מסך כל המכירות, לעומת    38.3%לכדי    2020-המכירות בשעון ירדו ב
 .  -9.3%. ירידה של  2019-ב

 ברבעון הראשון של השנה הנוכחית הסתמנה עלייה ממשית במכירות, והתחזית לשנה כולה היא חיובית. 

 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2108.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2108.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2108.html#green2
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רזות תוכלנה לעבוד באיזון תפעולי בזמן הקרוב. וזאת תוך  הנתונים האלה  מביאים את מנהל הכספים להעריך שהמכ
 מאמץ נוסף לחסוך בהוצאות מבלי לפגוע ברמת השרות. 

 Hortipoint 28/04/2021  RFH Nieuws 29/04/2021 +:ותהמקור 

 2013פירעון "קרן החיסכון" שנצברה בשנת 

.  2013אה שנגבתה בשנת  וההלו   החזר  ,ישירות או באמצעות היצואנים   ,השבוע יועבר למגדלים
לא להיכנס  יכול  מגדל  ו ת כל  ההחזרל ר  גובה  מה  ל  .  ראות   Members' financingנכנסים 

certification online   הבית בדף  מימין  ,  שנמצא  שנמצא  החץ  על  לחיצה  באמצעות  ומשם 
הסכום מופיע בשורה של שנת    .צברתםהכספים שפירוט  עם    PDFנפתח קובץ     2020   לשנת 

 . התשלום יועבר גם למגדלים שסיימו את החוזה עם רויאל פלורהולנד.  2013.

 

 

 02/05/2021 נמסר ע"י ירון כוכבי

 MPSאו    Global GAP  -תו איכות  תזכורת: עוד  

נדחתה החובה לרישום לאחד מתווי    13ובידיעון מס'  ,  11בידיעון מס'  וגם    9בידיעון מס'  כפי שפרסמנו  
אחרונה  ל   . איכות היא הכרח המציאות-אבל השוק כולו מבין שהדרישה לתו  . GlobalGAPאו    MPSהאיכות  

מגדלים שהחלו את    ,לכן  .איכות כתנאי מקדים לעסקאות ישירות-נשמעים יותר ויותר קולות שדורשים תו
 יהיה להם יתרון שיווקי מול מגדלים אחרים.  שישלימו אותו;כדאי  -תהליך הרישום 

בכל תהליך הרישום. יש לו ניסיון רב בתקני    לסייע למגדלים ארי התמנה מטעם רויאל פלורהולנד  -רם בן
ולבתי  למשקים  אחד-איכות חקלאיים,  לכל  ולסייע  לעזור  בכדי  זמין  יהיה  הוא  לעבור    אריזה.  מהמגדלים 

 בהצלחה את תהליך הרישום. 

 . 050-9242438רם ישמח לתת מענה בכל שאלה או בעיה. אפשר להתקשר בטלפון מס' 

לתקן   הגישה  על  בעברית  בקישור    GlobalGAPפרטים  למצוא  אפשר  בישראל 
ifa-www.iqc.co.il/globalgap   וכל המידע על המותג בעולם ]באנגלית[ בקישורwww.globalgap.org/uk_en   

 19/02/2021 נמסר ע"י ירון כוכבי

 

 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2109.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2109.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2109.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2111.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2111.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2111.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2113.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2113.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2113.html#green1
https://www.iqc.co.il/globalgap-ifa
https://www.globalgap.org/uk_en/
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            17הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקדבאפריל(   (30 - 26

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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   2021מובאות כאן היום טבלאות הכמויות והמחירים לחודש אפריל, ולרבעון הראשון של שנת 
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 2021ימי פרחים בשנת 

 

    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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 ממשלת הולנד מעודדת חדשנות בענף הפרחים 

€ למענקים עבור פרויקטים של חדשנות בענף    700,000ממשלת הולנד הקציבה  
עד   למענק,  בקשות  להגיש  יכולים  מגדלים  לפרויקט,    100,000הפרחים.   €

מגדלים מאזור   טכנולוגיה, של חידושים בענף.  למיזמים משותפים עם חברות 
 הולנד מוזמנים להגיש בקשות עד לסוף מאי. -דרום

בכל פרויקט חייבים להשתתף לפחות מגדל אחד ולפחות חברת טכנולוגיה אחת.  
כי מובהר  -שהסיוע מיועד בעיקר לחידושים בתחום החיסכון באנרגיה; אםנראה  

זרעים וחומר -שגם גידולים בשטח פתוח יכולים ליהנות מהתמיכה. גם מגדלי 
 ריבוי זכאים לסיוע הזה. 

 

    BPNieuws 22/04/2021 המקור:

 האם בארה"ב ובאוסטרליה - מורגש מחסור בפרחים לקראת יום 

ומאוסטרליה מספרות על מחסור של ממש בפרחים למכירות  ידיעות מארה"ב  
האם. מדובר בתלונות של קמעונאים שאינם מצליחים להשיג את  -לקראת יום

סטטיסטי   מידע  אין  אלה  בשווקים  כידוע,  להם.  הדרושים  והמבחר  הכמות 
אמת, ואפשר רק לקבל רושם מכתבות המסתמכות על שיחות עם  -מסודר בזמן

 כאמור, נשמעו מבוהלים בשבוע שעבר...  סוחרים בענף; ואלה,

נצטרך להמתין לנתוני המכרזות בשבוע הקרוב; אך    –באשר למצב באירופה  
כבר ברור שרמת המחירים תהיה גבוהה מאשתקד ]השוואה של שבוע קלנדרי  

שיום בגלל  מייצגת,  אינה תמיד  חל בתאריך  -מול מקבילו אשתקד  אינו  האם 
 ודש מאי[ מסוים, אלא ביום ראשון השני בח

 

 

  FloralDaily 27/04/2021 המקור:  

 

 

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות


