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שרה את המאזן יהאספה הכללית א
שנתית של חברי האגודה השיתופית פלורהולנד.- ביום חמישי בערב התקיימה באלסמיר האספה הכללית החצי

'אצבעות'. 3223מגדלים, אשר ייצגו כוח הצבעה של -חברים224ההשתתפות לא הייתה מרשימה במיוחד: הגיעו 
ההצבעה הכולל של חברי הקואופרטיב.-מכוח10.5%-כ

מגדלים רבים צפו באספה מרחוק, ברשת האינטרנט, אבל 
כולל מגדלים בישראל, בקניה, ובאתיופיה אשר יכלו הפעם 

דרך חשוב עבור -גם להשתתף בהצבעה. בהחלט ציון
חברי פלורהולנד במדינות מחוץ להולנד.

לפני תחילת האספה יכלו הנוכחים לבקר בחמישה ביתנים 
ת הפרויקטים שבהם הוצגו באופן אינטראקטיבי חמש

' אשר 2020הראשונים במסגרת תכנית 'פלורהולנד 
יישומם כבר החל. למבקרים ניתנה אפשרות לשאול 
שאלות וגם להציע הצעות ורעיונות למנהלי הפרויקטים 

אשר נכחו בביתנים.

למרות סדר היום הצפוי וידוע מראש, ואולי 'משעמם' 
ה בהסבר בנושא שהסעיר את הרוחות בהולנד בשבוע האחרון משהו, נאלץ היו"ר ברנרד אוסטרום לפתוח את האספ

] הביקורת הושמעה בעיתונות ההולנדית וברשת בידיעון מהשבוע שעברהענקת הבונוס למנהלי פלורהולנד [ראו –
החברתית הפנימית 'קומיוניטי'.

ביצוע. מה שאושר הוא שחרור החלק -ברנרד הסביר כי מדובר בהסכם שכר שמורכב מחלק קבוע וחלק מותנה
בשכר שתלוי בעמידה במשימות שהציב הארגון לעצמו. הסכום שוחרר ע"י 'מועצת המפקחים' מאחר והמנהלים אכן 

ם בפלורהולנד כבר עשר שנים. הוא הביאו את הארגון להשיג את כל היעדים, ואף מעבר לכך. לדבריו זה סידור שקיי
סודרת ובזמן המתאים אודות מזאת, שהיה משגה בכך שהמועצה לא דאגה לידע את חברי הארגון בצורה -הודה, עם

הסדרי השכר.
הסברי היו"ר לא מנעו ביקורת נוקבת מצד משתתפי האספה בהמשך הערב. היו אף קריאות ליו"ר להתפטר.

י הארגון הושגו גם כתוצאה מעבודה קשה ומסורה של עוד מספר גדול של אחד המשתתפים העלה טענה שיעד
אנשים, ולכן צורם לו לשמוע שרק שני המנהלים זוכים לבונוס. על כך השיב המנכ"ל לוקאס פוס כי אכן ישנם עוד 

הביניים שלהם הסכם שכר המורכב בחלקו בסכומים התלויים ברמת הביצוע.-מנהלים בדרג
'ועדת האספה הכללית' התפטר מחברותו בוועדה במחאה על אישור מדיניות הבונוסים.מסתבר שאחד מחברי 

בהמשך האספה מסרו המנהלים לוקאס פוס ורנס 
עמדה בסימן לחצים 2014סקירה שנתית. לדטאבוכוו

בשוק כתוצאה מתנודות בשערי המטבע, ובצעדי התייעלות 
ארגוניים שננקטו כדי לצמצם הוצאות. לאחר הקשיים -פנים

הצליח הארגון להתאים את עצמו 2013-שגרמו להפסד ב
(היעד € מיליון 9.6ולסיים את השנה ברווח תפעולי של 

ון).מילי7בתכנון השנתי היה 
במסגרת צעדי ההתייעלות ציין המנכ"ל כי הוא מוטרד 
משיעור ההיעדרויות בגלל מחלה בקרב עובדי פלורהולנד, 
וכי הוא נחוש בדעתו להוריד את שיעור ההיעדרות מרמה 

לכל היותר.4-4.5%כיום לרמה של 5-7%של 

בשנה הנסקרת הגיע שיעור המכירות הישירות (עסקאות) 
רות פלורהולנד; והמגמה נמשכת. מכלל מכי51%לכדי 

אבל קצב הגידול במעבר משעון למכירה ישירה הואט. 
תוך -8%-ירד ב2015השבועות הראשונים של 22-נתון מאלף שהוצג בהקשר זה: היקף המכירות בשעונים ב

יר +, תוך ירידה במח7%בזמן עלה היקף המכירות הישירות בשיעור -+; בו9%עלייה במחיר הממוצע בשיעור 
. כלומר: המוצרים היקרים יותר נמכרים בעיקר בשעון, והזולים שבהם עוברים לעסקאות ישירות.-6%הממוצע של 

חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1523.html#green3
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1523.html#green3
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מרחוק) את -של הצבעות (אשר כידוע מתבצעות באמצעים אלקטרוניים, וכוללות גם הצבעהבסדרההאספה אישרה 
כחברה (חיצונית) במועצת המפקחים, ואת הגב' אווה רינסן הדוח הכספי ואת ייעוד הרווחים, וכן בחרה בגב' קרולין ּפְ 

. 85-95%טן כחברה בוועדת האספה הכללית. כל ההצבעות התקבלו ברוב של ואן אֶ 

בשלב השאלות הכלליות הוקראה תוך הדגשה רבה שאלה 
שנשלחה בתקשורת הישירה מישראל ע"י רותם דביר:

לאחר שברך על האפשרות לקחת חלק פעיל באספה, הסביר
רותם כי המגדלים בישראל משקיעים הרבה בפיתוח 'מוצרי 
גומחה/נישה' שהם יקרים לגידול וקשים לשיווק. אנו מבקשים 

' תבטיח פתרונות מתאימים לגידולים 2020שתכנית 'פלורהולנד 
אלה, ע"י השקעה באמצעים מתאימים. אנו מבקשים לדעת כיצד 

וקית לגידולים נוכל להיות שותפים פעילים בצוותי החשיבה השיו
שלנו.

המנהל רנס בוכוואלדט [שזה עתה חזר מביקור עבודה בישראל] 
לב -ענה באופן כללי שההנהלה אכן מתכוונת לתת תשומת

גומחה, ולשתף בהחלטות את המגדלים הנוגעים -מיוחדת לגידולי
בדבר.

מגדלים16תקווה - בישראל השתתפו בצפייה המשותפת בפתח
. רובם גם השתתפו בהצבעות. ]ר רונן, שצילם עופ[ראו בתמונה

האפליקציה לא התאימה לסוג המכשיר שלהם...–חלק מהנוכחים לא יכלו להצביע מסיבה טכנית 

מירון כוכבי, ומפרסום באתר פלורהולנד ובאתרי אינטרנט ענפיים בהולנד,המידע נאסף מצפייה ישירה באספה, מאדה כהן
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מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

בשוקי הפרחים באירופה
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השוק: מצבעלכללי-מבטלקוראמספקל"הנהעקומהעלמבט
הכללי  למחיר הממוצעבאופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

לאלה של באופן יחסיאשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, 
נקודות (%), כך שכאשר הקווים 100- אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של –בסולם 100עומדים על 
השבוע המקביל אשתקד. 

קטיףפרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
השבועות12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלושבשעונים

שמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועייםמחיריוגם, האחרונים
.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמה

, המדווחבשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
השינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה. (אשתקדהמקבילהשבועלעומת

).קטניםהיואשתקדלעומתבהם

אכן גן, אך אלה -מראה את נתוני המכירה של צמחיאינה: הטבלה הערה
בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.כלולים

) לעומת -3%ירד המחיר הממוצע בשעונים בסנט אחד נוסף (22בשבוע 
סנט לגבעול. הכמות של פרחי קטיף בשעונים 26השבוע הקודם, ועמד על 

.21מזו של השבוע מס' -9.5%-נמוכה בהייתה 

+. 3%+, תוך עלייה בכמות של 23%-בהשוואה לאשתקד  היה המחיר גבוה ב
. מגמה זו נראתה לאורך כל רשימת המוצרים

כפי שניתן לראות בטבלה משמאל, רוב הפרחים פדו מחיר טוב מזה שהיה להם אשתקד, ורק אלה שהגיעו בכמות 
מוך יותר.                                                                                                                    גדולה במיוחד פדו מחיר נ

פחות מהמחיר -11%-סנט; כ23המשיכו מחירי הפרחים לרדת. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים היה 23בשבוע 
.- 5%-, תוך ירידה בכמות בשיעור כ22בשבוע 

.-8%- +, בעוד הכמות ירדה ב8%-בהשוואה לאשתקד המחיר הממוצע היה גבוה ב

האם בפולין, בשוודיה, -ו גם ימיפהשבוע האחרון סימן את תום תקופת 'אירועי האביב' בשוק הפרחים, לאחר שחל
בהולנד וברוב חלקי אירופה באופן משמעותי, לאחר אביב קריר תובצרפת. לקראת סוף השבוע עלו הטמפרטורו

מתמשך. המוני בית מערב אירופה יצאו לטייל בטבע, ולא רבים בקרו בחנויות הפרחים. ההאטה בשוק הורגשה 
במכרזות, כמובן. עדיין ישנם כמה 'ימי פרחים' בעלי חשיבות משנית באופק, אבל ברור לכל שהקיץ כבר כאן.

בזמן, פרחי הקיץ ההולנדים -ים על ירידה באיכות של כמה מפרחי ישראל, כתוצאה מהשרב שעבר עלינו. בוישנם דיווח
מתחילים לזרום לשוק בכמויות מתגברות.  

+ Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 24המקורות:  FH Eelde News wk 23
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Flower Trailsבהיקף רחב
ביוני, יתקיימו הימים הפתוחים של מטפחי הזנים בענף הפרחים וצמחי הנוי 12עד 9השבוע, בימים 
Flower Trails כמדי שנה, פותחים משקי הטיפוח בהולנד ובגרמניה את שעריהם לביקורים .

מאורגנים.
אתרים שונים, באזור אלסמיר ובאזור ווסטלנד בהולנד, ובאזור 30-מטפחים, ב49השנה מארחים 

ריינלנד ווסטפאלן בגרמניה. הם יציגו את כל החידושים האחרונים.
mwww.flowertrials.coבקרו באתר –לכל הפרטים ולהרשמה להשתתפות בסיורים 

חדשות מן העולםמבזקי - שמועות פורחות

http://www.flowertrials.com/

