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 2016פלורהולנד לשנת ויאל רפורסמו התוצאות החשבונאיות של 

, והמנהל הפיננסי הראשי סטיפן ואן Lucas Vosבאפריל מסרו המנכ"ל לוקאס פוס  18-במסיבת עיתונאים באמסטרדם ב
; הדוחות יובאו 2016את התוצאות החשבונאיות של הארגון בשנת ]בתמונה[  Steven van Schilfgaardeסכילפחארדה 

 כן הן יידונו במפגשים האזוריים של חברי הקואופרטיב.-ביוני הקרוב. לפני 1-לדיון באסיפה הכללית החצי שנתית ב

 12.5. נמכרו 2015+ יותר מזה של 3.8%; €מיליארד  4.6-מחזור המכירות הסתכם ל
+( לזו של השנה הקודמת; כלומר: 0.3%מיליארד יחידות פרחים ועציצים; כמות דומה )

העלייה בפדיון באה כולה מעליית מחירים. שיעור הגידול השנתי במכירות פרחי קטיף היה 
 +, לעומת הצמחים שמכירותיהם נסוגו במקצת.6.7%

 , ועמדו על 2015לעומת  -1.3%בשיעור  2016-ההכנסות התפעוליות של המכרזות ירדו ב
)לא  €מיליון  27על  + ועמד3.8%. עם זאת, הרווח התפעולי עלה בשיעור €מיליון   378

 כולל הוצאות ארגון מחדש ותכנון אסטרטגי(.

: מרווח רווח משופר עבור 2020"אנו בדרך הנכונה להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו לקראת 
 חברינו, ויותר צרכנים קונים יותר פרחים וצמחים", אמר המנכ"ל.

ת בענף. המנכ"ל ציין ּוהשנה, לראשונה, נכלל בדוח השנתי דיווח על פעילות להגברת הקיימ
כי הארגון תומך בחברים ובלקוחות בהגשמת יעדים בתחום זה, ע"י יצירת סטנדרטים ותוויות 

 חיים בריא.-והחדרתם למסחר. הוא מאמין שהענף יתאים את עצמו לשינוי בהעדפות הצרכנים, הצועד לקראת העדפת אורח

 RFH Nieuws 18/04/2017המקור: 

  במאי 4-ב –שנתי בישראל -המפגש האזורי החצי

ח"ן המפגש החצי שנתי של חברי רויאל פלורהולנד -, יתקיים בבית העם בגבעת10:00, בשעה 04/05/2017ביום חמישי, 
-מפגשים אזוריים אשר מתקיימים לקראת האספה הכללית החצי 14-הישראלים עם נציגי הנהלת הקואופרטיב. זהו אחד מ

 ביוני. 1-חברי האגודה, המתוכננת להתקיים בשנתית של 

כן יימסר -. כמו2017-, ותוצאות חלקיות ל2016קרי הדוח הכספי לשנת יבמפגש יימסרו ע
'. 2020פלורהולנד רויאל דיווח על התקדמות ההחלטות והיישום של התכנית האסטרטגית '

 יימסר גם דוח מפעילותה של 'מועצת הפיקוח'.

', 2020-שעומדות על הפרק בגיבוש התכנית 'הקואופרטיב ביובאו בפני החברים הדילמות 
לקראת המשך הדיונים. ותוצג התכנית לפיתוח 'הפלטפורמה הדיגיטלית' העתידית, ושלבי 

 ההתקדמות ליישומה.

הנציגים שיבוא למפגש מהולנד, ואשר יציגו את הנושאים, יענו לשאלות, ויקשיבו להערות 
 החברים,  הם: 

  ג'ק חוסנסJack Goossens , ]יו"ר 'מועצת הפיקוח' ]בתמונהRvC .)של הקואופרטיב )מי שהחליף את ברנרד אוסטרום 

  סטיפן ואן סכילפחארדהSteven van Schilfgaarde.המנהל הפיננסי הראשי של הארגון , 

   י פיטר ואן דר סכPieter van der Schee  חשוב בתכנית האסטרטגית ו'השעון החדש'. , האחראי לנושאי מ 

  פרד ואן טולFred van Tol.האחראי על מנהלי הלקוחות /אנשי קשר למגדלים מחוץ להולנד , 
  Katja Bouwmeester 11/04/2017מכתב המקור:

 העובדים המיועדים לפיטורים קבלו הודעות

[, רויאל פלורהולנד יוצאת בתכנית 8בידיעון מס' כפי שנמסר ופורסם בחודשים האחרונים ]ראו 
התייעלות וחיסכון. זאת במסגרת השאיפה להגדיל את הרווחיות עבור חברי האגודה, 
ולהתאים את הארגון כולו לתנאים המשתנים בשוק הפרחים; בראש וראשונה לתהליך 

 יגיטליזציה העובר על עולם המסחר כולו.הד

ההתייעלות תתבצע ע"י איחוד/הרמוניזציה של תהליכים תפעוליים קיימים, ע"י אוטומציה של 
תהליכים, ע"י הפסקת שירותים שעבורם קיימת חלופות טובות יותר, וע"י העברת פעילויות 

וע המשימות. עם כל חוץ. כל אלה משמעותם ירידה במספר העובדים הדרושים לביצ-למיקור
רתם הופכת להיות מיותרת. כזכור, הודיעה ׂשהצער, הארגון חייב להיפרד מעובדים אשר מ  

עובדים במשרה מלאה. בשבוע שעבר  100-תופסק עבודתם של כ 2017ההנהלה כי במשך 
 נמסרו הודעות מקדימות לכל אלה שאמורים לאבד את מקום עבודתם.

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1708.html
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להציע את עצמם לאיוש משרות קיימות ועתידיות בארגון. אלה שלא יצליחו להשתלב  לעובדים המפוטרים ניתנת אפשרות
ייאלצו לעזוב, ויהיו זכאים לכל התנאים הסוציאליים אשר בהסכם העבודה. המהלך כולו נעשה בתיאום ובהתייעצות עם מועצת 

 העובדים ועם הארגונים המייצגים את העובדים.

בות להתאים את המבנה הארגוני שלה לתנאים המשתנים. צוות העובדים יזכה לתמיכה רויאל פלורהולנד תמשיך בשנים הקרו
 ע"י לימוד והכשרה לעיסוקים שיהיו רלוונטיים לצרכים העתידיים.

 RFH Nieuws 18/04/2017המקור: 

 לוח מפגשים של חברי רויאל פלורהולנד בישראל בזמן הקרוב

 המפגש המקום המועד

 מפגש חצי שנתי עם נציגי ההנהלה גבעת ח"ן, בית העם 10:00במאי, בשעה  4יום ה' 

 צפייה משותפת בשידור חי מהאספה הכללית הס, מועדון לחבר-כפר 19:00ביוני, בשעה  1יום ה' 

 ' סבב אחרון2020-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב הס, מועדון לחבר-כפר 10:00ביוני, בשעה  27יום ג' 

 ' סבב אחרון2020-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב יוסף, בית העם-תלמי 10:00ביוני, בשעה  28יום ד' 

 ' סבב אחרון2020-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב ידידיה, בית העם-כפר 16:00ביוני, בשעה  29יום ה' 

 נמסר ע"י ירון כוכבי
 

 תזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה סגורות בשבועות הקרובים

 מס'שבוע  תאריך יום החג

 17 באפריל 27 חמישי יום המלך ההולנדי

 21 במאי 25 חמישי חג העלייה לשמיים 

 23 ביוני 5 שני היום השני של 'שבועות הנוצרי'

 

 .בכל הימים האלה המכרזות הגדולות תהיינה פתוחות אחה"צ לקבלת תוצרת* 
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 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   הממוצע באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 
באופן שסופקו,    הכמויות   הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את

נקודות  100-לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ יחסי
המשמעות היא  –בסולם  100)%(, כך שכאשר הקווים עומדים על 

 שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 

 

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

 

 השינוי ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
 אינה הטבלה. )אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע
 (.קטנים היו אשתקד לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת

 

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

 

עלו מחירי הפרחים בשעונים בשיעור מזערי של  15בשבוע מס' 
סנט, תוך עלייה בכמות בשיעור  20.5+; הממוצע עמד על 1.4%
 + בהשוואה לשבוע הקודם.8%

-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
 +.17%+, והכמות עלתה בשיעור 12%

בירידה  עליות חדות במחירי הצבעונים, החרציות, והגרברה התקזזו
 במחירי הוורדים הגדולים.

 

המשיכו המחירים לעלות. פרחי קטיף פדו בשעונים  16בשבוע מס' 
+, יותר מן השבוע הקודם. 8%סנט לגבעול; סנט אחד,  22בממוצע 

 .-30%-הכמות הייתה נמוכה ב
 פחות הספקה. -22%+, עם 4%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב

 ., בגלל חג הפסחאימי מכירה 4מכך שבשבוע שעבר היו רק  כל-ההספקה הפחותה נבעה קודם
 את הממוצע הגבוה יחסית הובילו הפעם הצבעונים, בעוד הוורדים הגדולים פדו מחיר מעט נמוך מאשתקד.

 
  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
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 יציבה, עם מגמת גידולצריכת הפרחים באירופה 

ממעקב מקיף של רויאל פלורהולנד עולה כי צריכת 
בשיעור  2016-הפרחים וצמחי הבית באירופה גדלה ב

 35.9, והגיעה לכדי 2015+ בממוצע לעומת 1%
.  אולם הגידול הצנוע הזה מורכב מעליות €מיליארד 

משמעותיות, בעיקר במזרח אירופה, מול ירידות 
 ות, ויציבות בכמה מדינות מובילות.בצריכה בכמה מדינ

הובילו בשיעורי גידול גבוהים המדינות הבלטיות, 
רומניה ובולגריה. גם פולין, תורכיה ומלטה הראו צמיחה 
ממשית. אולם הגידול המשמעותי כמובן הוא בגרמניה, 

+, ואליה הצטרפו שוודיה 5.5%-שהצריכה בה צמחה ב
 ., בגידול משמעותיואירלנד

יכה נמשכה ברוסיה וביוון, בעקבות הנסיגה בצר
משברים כלכליים. גם באיטליה, בסלובניה, ובבלגיה 

 הסתמנה נסיגה.

צינור השיווק הקמעונאי אשר רשם את שיעורי הגידול 
הגבוהים ביותר היה ההזמנות באינטרנט; הן בקרב 
החברות השולחות את הפרחים לצרכן בעצמן )אמזון 

את המשלוח דרך וכד'(, והן בקרב אלה שמעבירות 
 החנויות השכונתיות )אינטרפלורה וכד'(.

 Floribusiness+Vakblad vd Bloemisterij / RFH 20/04/2017: ותהמקור

 שטחי גידול פקעות בהולנד מתרחבים

גדל  2016שטחי גידול פקעות ובצלי פרחים בהולנד ממשיכים להתרחב. בשנת 
דונמים )!(. הנתון המפתיע  260,500+ והסתכם לכדי 4.8%-השטח הכולל ב

 1,620הוא כי אשתקד גדל גם מספר המשקים שעוסקים בגידולים אלה, לכדי 
 .2015-+ יותר ממספרם ב4.5%מגדלים, 

כמחצית מהשטחים מוקדשים לגידול פקעות צבעונים, אשר אחראים גם לרוב 
מינים אחרים נמצאים  ואילו(, 2000+ מאז שנת 36%הגידול הכולל בשטחים )

 .ןסיגה או בקיפאובנ

+, בעוד מספר 16%-מאז ראשית המאה גדלו שטחי גידול הפקעות בהולנד ב
מגדלים פרשו מהענף. גודל המשק  1,100-, כ-40%-המגדלים הצטמצם ב

 דונם למגדל. 160לכדי  80-הממוצע הוכפל, מ

 Vakblad v d Bloemisterij 21/04/2017המקור: 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות


