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 ורת המשך פעילות השעוניםללא הפתעות, אך עם בׂש אסיפה כללית

ביוני,  3כמתוכנן, התקיימה באלסמיר ביום חמישי בערב, 
 שנתית של חברי רויאל פלורהולנד.-האסיפה הכללית החצי

במרכז האסיפה עמדו אישור הדוחות הכספיים, אישור שינויי 
תקנון בקשר לגבייה לקרנות, אישור השקעות בשיפוץ המבנים 

 באלסמיר, וחילופי יו"ר 'מועצת המפקחים'.
 

עד כה לא נמסרו פרטים על מספר המשתתפים. בהודעה 
הרשמית נאמר אמנם כי "גדל מספר הנוכחים", והעיתונים 
דיווחו על "אולם מלא יותר מבעבר", אך נתוני ההצבעה 

'קולות  0,3,0ל גבי המסכים הראו סדר גודל של שהופיעו מע
'קולות'  0,032הצביעו מרחוק, לעומת הצבעה', כולל אלה ש

באסיפה הקודמת בדצמבר; לא עלייה דרמטית במספר  שנכחו
מקום, הצעות ההנהלה -מזכויות ההצבעה באים לידי ביטוי באספות. מכל 23-20%החברים המשתתפים. עדיין רק 

 מהמצביעים. 23-82%אושרו כולן ברוב של 
 

חברים לצפייה  בישראל )כמו גם בקניה ובאתיופיה( התאספו
משותפת במהלך האסיפה, ואלה יכלו גם להצביע. למפגש 

חברים, ורובם גם מימשו את -מגדלים 30-ויתקין הגיעו כ-בכפר
זכותם להצביע. המשתתפים טוענים כי היה קשה לעקוב אחר 
כל פרטי הדיון, גם עם התרגום הסימולטני לאנגלית, וכמה 

ת במהלך האספות מהם בקשו לדאוג לתרגום סימולטני לעברי
 הבאות.

-לא נמסרו עד כה נתונים אודות מספר המשתתפים ע"י צפייה
רויאל מרחוק בהולנד ובשאר המדינות בהם חיים חברי 

 פלורהולנד.
 

על המהלך התקין של האסיפה העיבה תקלה מביכה, כאשר 
צר למספר דקות, באחת ההצבעות לא נקלטו קולותיהם של אלה אשר הצביעו באמצעות מכשירים סלולריים. הכל נע

 והיה צורך לחזור על ההצבעה.
 כן היו תלונות של נוכחים באולם על כי האוזניות שחולקו להאזנה לתרגום הסימולטני לאנגלית לא פעלו כראוי.-כמו

 

 Stevenן סכילפחארדה ייו  בפני הנוכחים והצופים מרחוק הציגו את עצמם סמנכ"ל הכספים החדש סט  
Schilfgaarde ק חוסנס כבר את ייעוד רווחי השנה שעברה, וגם היו"ר החדש ז  , אשר הציג'Jack Goossens ,

 העצים שלו, על גבול בלגיה.-שליווה את הצגת ההיכרות בסרטון וידיאו שצולם במשק שתילי
 

ביותר השמיעו מהקהל מספר חברים בנושא  תתגובות ביקורתיו
מטריד אחד: הסכום העצום אשר שולם לסמנכ"ל הכספים 

. השאלות הקשות Rens Buchwaldtהפורש רנס בוכוואלדט 
אילצו את היו"ר ברנרד אוסטרום להסביר כי למעשה המנהל 
הפורש הועזב ביוזמת ההנהלה ומועצת המפקחים, והיה על 

-יבויות שהיו כלולות בהסכם עמו עלהארגון לעמוד בכל ההתחי
פי דין. זו הפעם הראשונה שההנהלה מגלה לציבור כי 

זאת סירב ברנרד להסביר מה היו -בוכוואלדט אולץ לפרוש. עם
הסיבות לכך. הוא גם הכחיש את הפרסומים בעיתונות כאילו 

, אך הודה כי €בוכוואלדט זכה לפיצויים שהסתכמו במיליון 

 רה מאוד".הייתה זו עזיבה "יק
את ההתמרמרות ביטא מגדל שאמר: "לא מספרים לנו למה 

 שולמו הסכומים, אבל אנו אלה שמשלמים אותם".
 

דברי ההסבר של המנכ"ל לוקאס פוס על התקדמות התכנון של 'מהפכת השעון החדש' לא כללו 'עקרונות פעולה' 
תר: השעונים ימשיכו לפעול. הם יהיו ורה משמעותית ביוכפי שנמסר מראש לקראת האסיפה, אבל הם כללו בׂש

 מהקניות בשעון נעשות מרחוק(, ותהליך המכירה יופרד מהתהליך הלוגיסטי.  %,5בעיקר וירטואליים )כי כבר היום 

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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מחיר חלופי לשעון, וכי מכירות במשך כל היממה תהיינה רק במסגרת -יצירת-ניתן להבין כי לא מדובר על מכשיר
 מכירות ישירות של מגדלים במסגרת 'פלורהמונדו'.'מכירה מוקדמת בשעון', ו

 נראה שיש נטייה לרדת מרעיון 'מכירה בשעון בשער המשק', לפחות בזמן הקרוב.
פלורהולנד תעסוק בשכלול ושיפור התהליכים הלוגיסטיים, כולל איסוף הפרחים מהמגדלים. רויאל לוקאס הבהיר כי 

מתעורר צורך להכניס מיכון בתהליך הפצת התוצרת לאור המגמה של קיטון בגודל ההזמנה/רכישה הממוצעת 
 לקונים.

 

והגדיר אותה "טובה למגדלים ולארגון",  ,302לוקאס סיכם את שנת הכספים 
 בעיקר אם משווים את מצב ענף הפרחים למצבם של ענפי החקלאות האחרים.
הוא הצהיר כי שיפור האיכות והאמינות יהיו בראש סדר העדיפויות בזמן 

 משום שאלה הם החסמים העיקריים ליישום שיטות מכירה חדשות.הקרוב, 
 

]הערת העורך: נושא שעוד צפוי לעורר התנגדות ציבורית הוא ההחלטה, עליה 
, ]בתמונה[ הודיע המנכ"ל, להרוס את 'מגדל המשרדים' במכרזת אלסמיר

במסגרת השיפוץ והשדרוג, כדי לפנות מקום לרציפי העמסה נוספים. אין ספק 
שוותיקי אלסמיר )גם בישראל( לא יגלו הבנה למחיקת המבנה שהפך ל'סמל 

 המסחרי' של המוסד הזה...[
  

ומם הרושם הכללי מדברי המנכ"ל, למרות שלא נאמר כך במפורש, הוא כי ייׂש
' 3030של הרעיונות המעשיים להגשמת התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 

עדיין אינם מגובשים, וכי ההנהלה אינה פוסלת 'מחשבה שנייה' לגבי חלק מהם. לוקאס פוס לא היסס להודות 
נראה נחוש להמשיך בביצוע השינויים בקצב מהיר. את הוא בלבטים ובקשיים, ולתת פתח לשיקול נוסף; אך 

 שבה השנייה' הוא מייחס, בצדק, למעורבות הגדולה של מגדלים וקונים בגיבוש הפתרונות.'המח
 

החלק האחרון ]שנמשך כנראה זמן רב מדי, אם לשפוט לפי 
מספר הנוטשים את האולם, גם בישראל...[ הוקדש לפרידה 

, Bernard Oosteromמהיו"ר הפורש ברנרד אוסטרום 
ת סרטון ווידאו, וניסה אשר נפרד בדברים נרגשים, בלוויי

שנות פעילות ציבורית בארגון. בסיום הוענקה לו  35לסכם 
 'סיכת היהלום' של רויאל פלורהולנד.

נשא נאום בכורה,  Jack Goossensמחליפו, ז'ק חוסנס 
שבמרכזו אמונה בחיוניות שיתוף הפעולה בענף.  הוא 
הבהיר שבעיניו 'מועצת המפקחים' חייבת לעקוב מקרוב 

בזמן אמת, אחר הדיונים אודות האסטרטגיה החדשה  מאוד,
 והשינויים שהיא תביא, וזאת מבלי "לדרוך על אצבעות

 " של ההנהלה. ז'ק ייכנס לתפקידו מיד.הרגליים
 

עם תרגום קולי  הקישור לשידורמהלך האסיפה, כולל המצגות שהועלו בה, גם עתה, דרך הקלטת ות בּפצ  ניתן ל  
 לאנגלית.

לא הייתה זו אשמתכם... הקישור לא  –]אגב: אם התקשיתם למצוא את הקישור לשידור הישיר מאתר פלורהולנד 
 בידיעון נאלצנו לעדכן ברגע האחרון את הקישור[הועבר באופן ברור ופשוט לציבור הרחב. גם אנו 

 

 RFH News + Vakblad vd Bloemisterij + FloralDaily 03/06/2015 צפייה בשידור ישיר + המקורות:
   

http://player.companywebcast.com/floraholland/20160602_2/en/player
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 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד          :השוק  מצב על  כללי-מבט מספקת  ל"הנ העקומה

 למחיר  באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 
הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את      הממוצע  

לאלה של אשתקד. המדד  באופן יחסיהכמויות שסופקו, 
נקודות )%(, כך שכאשר הקווים  200-של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או  –בסולם  200עומדים על 
 הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 

 

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

 השבועיים מחירי וגם, האחרונים השבועות 23 של נתונים
 אפשרית מגמה שמסמן מה – הקודמות בשנתיים הבאים

 .היסטוריים( נתונים )לפי
 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
. אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע השינוי

 לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת אינה הטבלה)
 (.קטנים היו אשתקד

 

-מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםגן, אך הם 

 

נותר המחיר הממוצע לפרחי קטיף  20בשבוע מס' 
 22עמד על ובשעונים בדיוק ברמה של השבוע הקודם, 

+ 2.6%סנט לגבעול. הכמות הכללית עלתה בשיעור 
 .30לעומת שבוע 

 .-2%+, תוך ירידה בכמות בשיעור 26%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
 ה הוורדים והגרברות אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מעלה בהשוואה לאשתקד.היו אל

 

 -8.0%סנט לגבעול;  32ירדו המחירים בשיעור מתון, יחסית. ממוצע השעונים לפרחי קטיף עמד על  22בשבוע מס' 
 .-5.5%. זאת תוך ירידה כמותית של 32פחות מהממוצע בשבוע הקודם, מס' 

 .-6%-+, והכמות נמוכה ב2%גבוה בשיעור  בהשוואה לאשתקד היה הממוצע
 

בסוף מאי הסתיימו אחרוני 'ימי הפרחים' של עונת האביב. אך השוק אינו קורס, משום שההספקה עדיין חלשה יחסית. 
עדיין מורגשים ביקושים עבור אירועי סיום שנת הלימודים, ועבור החתונות הרבות הנערכות בימים אלה. מעריכים 

 חזקה בשוק כל עוד מזג האוויר אינו מתחמם באופן קיצוני.נראה נפילה לא ש
 

   Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 22המקורות: 
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 "אין ענף פרחים בהולנד ללא השעונים" אומרים הקמעונאים 

פלורהולנד בשבוע שעבר רויאל לקראת האסיפה הכללית של חברי 
 בקריאה נרגשת להנהלת VBWיצא ארגון חנויות הפרחים בהולנד 

פלורהולנד ולחברי הקואופרטיב לקבל החלטות אשר יבטיחו את  רויאל
 המשך פעולתו של השעון 'הפיזי'.

"ביטול השעונים יהווה אסון לענף כולו" אמר מזכיר הארגון, כאשר 
לשבועון הענפי, יחד עם קבוצה של בעלי חנויות מכל רחבי התראיין 
 הולנד. 

 

השעון מאפשר לבעל החנות לבדל את עצמו דרך המבחר הגדול 
שוק הוגנים. "ללא שעונים יישארו בשטח -והעשיר, ולהתחרות במחירי

רק המגדלים הגדולים, רשתות השיווק הגדולות, והמוצרים ההמוניים. 
 מגדלי פרחי הגומחה/נישה". החנויות ייעלמו, יחד עם

  Vakblad v d Bloemisterij 26/05/2016המקור: 

 חשש מנזקים לגידולי פרחים בקוסטה ריקה 

יורק עשן ופיח כבר כמה שבועות,  , שבמרכז אמריקה,בקוסטה ריקה Turrialba Volcanoה ּבלהגעש טוריא-הר
, אם וכאשר באזורומכסה אזורים נרחבים בענן של חלקיקים מזיקים. יש חשש לפגיעה חמורה בגידולי חקלאות 

 תהיה התפרצות וולקנית.
 

אמנם בימים האחרונים חלה נסיגה בעצמת הפליטה מההר, אך איום 
הייתה  ההתפרצות עדיין קיים. ההתפרצות האחרונה של ענן מזיק

 ביום שלישי שעבר.
די מאיים על שטחי גידול ילפי משרד החקלאות המקומי הסיכון המי

נוי המיועדים -ד'. ביניהם גם פרחים וצמחי 3,600-חקלאי בהיקף כ
ליצוא. צמחי הנוי כמובן פגיעים ביותר מכל מגע של כימיקלים 

 הנוחתים עליהם.
 

ישוט ירוקים )אחרי ק השני בגודלו של ענפי קקוסטה ריקה היא הסּפ  
-ארה"ב; לפני ישראל( לאירופה. קיים גם יצוא לא מבוטל של צמחי

נוי לאירופה ]אם כי בשנים האחרונות -עציץ ירוקים וייחורים של צמחי
היא מפסידה שטחים לטובת ניקרגואה השכנה[ ברור אפוא שפגיעה 

 בגידולים אלה עלולה להשפיע על ההיצע בשוק האירופאי.
 

   puravidaguide.com 01/06/2016 + news.xinhuanet 30/05/2016: ותהמקור

 

 
 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות


