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 לוקאס פוס עוזב את תפקידו המנכ"ל 

על סיום עבודתו בארגון  Lucas Vosבמועד שהפתיע רבים, הודיע ביום שישי מנכ"ל רויאל פלורהולנד, לוקאס פוס 
בסוף השנה הנוכחית. ההודעה, במסיבת עיתונאים, נמסרה ע"י יו"ר מועצת הפיקוח ג'ק חוסנס, אשר מסר באותו 

מי ]בתמונה: מימין[  Steven van Schilfgaardeה ארד  ן ואן סכילפח  פ  יחליף בתפקיד המנכ"ל סט   מעמד כי את לוקאס
 שהיה עד כה מנהל הכספים הראשי. בכך שידרה המועצה מסר ברור של המשכיות בניהול.

 –, הסביר את צעדו בכך שעם המעבר מגיבוש האסטרטגיה לשלב היישום 2014לוקאס, המכהן בתפקידו מראשית 
הניהול אמור להתמקד בנושאים אופרטיביים, וזה דורש סוג אחר של מנהיגות. הוא הביע הערכה רבה לענף הפרחים, 

פלורהולנד. הוא גאה בהישגים של תקופת כהונתו, ויאל רלמעורבות העמוקה של המגדלים בענף, ולמסירות של עובדי 
 הנכונה.אשר חיזקו, לדבריו, את הענף כולו. הוא בטוח שהארגון נמצא בדרך 

פלורהולנד לפני כשנה וחצי, הצהיר כי הוא רויאל סטפן, אשר החל לעבוד ב
עלינו להתרכז "מאמין בעתידו של הארגון, ובדרך החדשה שנבחרה. 

הליבה שלנו, ולהתמקד בתהליך הדיגיטציה, ובשינויים במערכת -בפעילויות
 . ", אמרהלוגיסטית

ש האסטרטגיה היו"ר חוסנס העלה על נס את תרומתו של לוקאס לגיבו
החדשה, תוך הפעלת שילוב ושת"פ בין הגורמים השונים בענף. טרם נקבע 
מי יחליף את סטפן כמנהל כספים ראשי. הוא ייבחר בעצה אחת עם מועצת 

 העובדים.

בגלל מועד הפרסום של הידיעה המרעישה, ביום שישי בצהריים, טרם 
ית היה יו"ר התפרסמו תגובות רבות לצעד המפתיע. הראשון להגיב פומב

, אשר הביע "צער, אכזבה, ודאגה", בהתחשב FNVארגון עובדי החקלאות 
פלורהולנד בתקופה רויאל פרשו מ בעובדה שארבעה מנהלים בכירים

 הוא חושש לגורל העובדים הרבים בזמן רגיש כזה. האחרונה;

מה גרם לצעד הזה.  כמה לקוחות ומגדלים שהסכימו להגיב היו זהירים בדבריהם, כנראה משום שלא ידעו בדיוק
זאת, מנהל חב' יצוא חשובה אחת הגיב באמרו כי בשנה וחצי האחרונות, לוקאס, -התגובות נעו בין צער ל'הבנה'... בכל

, מה שהביא לפרישה של אנשים טובים "מנהל קשוח", הפך להיות "דמות מקרבת ומאחדת"שהיה בתחילת דרכו 
 ה תגובה מהגורמים החשובים בענף.מהארגון, וזה חבל. בינתיים, כאמור, לא נשמע

ה, הגיבו פרשנים כי הוא מביא אתו ניסיון רלוונטי לשינויים הדיגיטליים, מעברו ארד  ן ואן סכילפסח  פ  באשר למחליף, סט  
הוא התנסה ב'ניהול שינויים', והוא מבטא המשכיות, למרות  ;KPNהממושך בקונצרן התקשורת המוביל בהולנד 

 פלורהולנד.רויאל מזו של קודמו; ומאידך ציינו את חוסר ניסינו כמנכ"ל של גוף גדול כמו שאישיותו שונה לגמרי 

  RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij + FD 20/10/2017 המקורות:

 גם מנהל התפעול פרש –ורגע לפני 

בתחילת השבוע שעבר, מספר ימים לפני ההודעה הדרמטית על פרישת המנכ"ל, הודיעה הנהלת רויאל פלורהולנד על 
שנים בארגון,  11לאחר  Marcel Claessenפרישתו של מנהל התפעול הראשי וחבר צוות ההנהלה מרסל קלאסן 

 ושלוש שנים בתפקיד הנוכחי.

הסביר כי החליט לנסות ולגוון את הקריירה שלו  ]בתמונה משמאל[ מרסל
 פלורהולנד. רויאל מחוץ ל

המנכ"ל פוס סיפר שבקשת הפרישה של מרסל נמסרה לפני מספר חודשים, 
 והוא 'שוחרר' לאחר שנמצא לו מחליף מתאים מחוץ למערכת.

מגיע מחב' ]בתמונה מימין[ , Yme Pasmaאסמה ה פ  המחליף, אימ  
הרב צבר בחב' הדואר ההולנדית. בפניו יעמוד לוגיסטיקה, ואת ניסיונו 

 האתגר הגדול להתאים את המערכת הלוגיסטית לשיטות המכירה המשתנות.

 RFH 16/10/2017המקור: 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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 FloraXchangeהוטמעה לתוך  PlantConnectמערכת 

בדצמבר  1-זאת כדאי לדעת: החל מ-, ובכלצמחיםאמנם לא רבים בישראל משתמשים במערכת המכירות הישירות של 
, אל תוך המערכת החדשה, אשר נרכשה PlantConnectפלורהולנד, רויאל בתמוזג מערכת המכירה הישירה של צמחים 

 לט, כפי שנמסר, במערכת חדשה שתקרא . מערכת זו תק  FloraXchangeפלורהולנד, רויאל לאחרונה ע"י 
.ioFloriday[27בידיעון מס'  ]ראו פרטים בכתבה . 

במשך חודש נובמבר. היא אמורה לשרת שתי  תוכנס לפעולה Floriday.ioמערכת 
לצמחים. ]מבולבלים? ירון  FloraXchangeלפרחי קטיף, ולצידה  FloraMondoמערכות: 

 כוכבי ישמח להבהיר ולסייע[

 זהו עוד צעד בהטמעת המערכות החדשות למסחר אלקטרוני של רויאל פלורהולנד.

 RFH 16/10/2017המקור: 

 
 

 

  

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1727.html#green2
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 האיטלקים כבר מספקים נוריות להולנד 

 ( הגיעו להולנד המשלוחים הראשונים של נוריות מאיטליה, ובהם גם זני 'אלגנס'.42שעבר )שבוע בשבוע 
 נראה שהם מקדימים את הישראלים בחודש עד חודש וחצי. התחלה מוקדמת, יחסית.

 גם משלוחים ראשונים של מנתור איטלקי, באיכות גבוהה, החלו להגיע להולנד.

  + OZ Import 19/10/2017 ירון, ניצן המקורות:

 

        מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 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

 

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

 

עלו מחירי  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 14בשבוע מס' 
+ לעומת 5.5%הפרחים בשעונים בשיעור ממוצע של 

 .-5.5%-הקודם, בעוד הכמות הכללית ירדה בהשבוע 
, עם -17%-אך בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב

 +.4%עלייה בכמות בשיעור
+ מהממוצע 10%-ועדיין, מחירי פרחי הקטיף היו גבוהים ב

 .2015שהיה בשבוע זה בשנת 
  

נותרו מחירי  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 41בשבוע מס' 
( לזו של השבוע -0.3%)הפרחים בשעונים ברמה דומה 

 +.9%הקודם, תוך עלייה בכמות בשיעור 
 -18%-סנט לגבעול, היה נמוך ב 27המחיר הממוצע, 
+ מזה של השבוע 12.5%-ד, וגבוה בבהשוואה לאשתק

 ]ראו בעקומה כאן למעלה מימין[.  2015 -המקביל ב
 + מאשתקד.8%-הכמות הכללית בשעונים הייתה גבוהה ב

  
 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 קולומביה יוצאת במסע קידום מכירות עולמי, ומשיקה מותג חדש

באוקטובר( בבוגוטה, בירת  4-6שהתקיימה לאחרונה ) Profloraלרגל תערוכת הפרחים הבינלאומית 
פרחים לאומי חדש, -על השקת מותג Asocolfloresקולומביה, הכריז ארגון יצואני הפרחים הקולומביאני 

 ועל השקעה מסיבית בקידום מכירות בשוק הבינלאומי, בתמיכת הממשלה.

מיליארד  1.4לכדי קולומביה היא יצואן הפרחים השני בעולם אחרי הולנד. מעריכים כי היצוא השנה יסתכם 
רפי, הם יוצאים עכשיו עם המותג . במטרה להרחיב את בסיס הביקוש לתוצרתם, הגיאוגרפי והדמוג$

המלווה בלוגו 'צעיר' ]בתמונה[ כשהמסר החדש,  Flowers of Colombiaהלאומי 'פרחים מקולומביה' 
, הוא Augusto Solanoאוגוסטו סולאנו  Asocolfloresלדברי יו"ר ארגון 

ן מעורר השראה'. ואכן, בקולומביה מגדלים כיום באופן מסחרי לא פחות גוו  'מ  
זני פרחים, הוא מספר. הממשלה התגייסה לתמוך בקידום היצוא,  1,400-מ

 אנשים במדינה. 700,000-מאחר והענף משפיע על חייהם של כ

אירועי קידום מכירות מתוכננים השנה בצרפת, בבריטניה, וביפן. בארה"ב, 
(, יתקיים מסע אגרסיבי, בשיתוף ארגון בעלי 78%לשם מופנית רוב התוצרת )

פנים, -מטרה: אדריכלים ומעצבי-, שיתמקד בשני קהליSAFרחים חנויות הפ
להגברת השימוש בפרחים במשרדים ומוסדות ציבור, ובצרכנים הבודדים, 
להגברת השימוש האישי, לקישוט הבית, והרחבת הביקוש מעבר לאירועים 

כך הם מפיקים סדרה של סרטוני וידאו אשר יופצו ברשתות -ומתנות. לשם
 שכבר עלתה לרשת.  בדוגמה מרעננתהחברתיות. אפשר לצפות 

  FloralDaily 05/10/2017 המקור:

 מנסים לקדם את 'יום הסבתא והסבא' כחג פרחים

זאת, -. עם1978-'יום הסבתא והסבא' הוכר כבר כחג לאומי רשמי בלא מעט מדינות, מאז הונהג בארה"ב ובבריטניה ב
זאת מדווחים לאחרונה -יום האישה הבינלאומי' או אפילו 'יום האב'. בכל'האירוע טרם השיג פופולריות כמו 'יום האם', 

 קודמות, לפחות באיטליה, בהולנד, בארה"ב, ובבריטניה.שהיום הזה תפס יותר מקום השנה, בהשוואה לשנים 

מגדלי הפרחים, לעתים בסיוע של ארגונים חברתיים וסביבתיים, מנסים לקדם ולהחדיר 
דורית, -לתודעת הציבור את היום הזה, כאירוע המביע הערכה לזקנים, להמשכיות בין

ת'. כמובן שמטרות ּומה שנקרא 'קיימ –ומכאן גם לשימור העולם למען הדורות הבאים 
 קשרות היטב בתודעה לפרחים ולצמחים.נכאלה 

מועד יום הסבתות והסבים אינו אחיד במדינות השונות: בארה"ב חוגגים ביום ראשון 
הראשון של ספטמבר, בבריטניה ובהולנד ביום ראשון הראשון של אוקטובר, בגרמניה 

באוקטובר. ישנן  2-תמיד ב –ביום ראשון השני של אוקטובר, ואילו באיטליה ובספרד 
מדינות, כמו פולין למשל, בהן חוגגים יום נפרד לסבתא, ויום אחר לסבא. ויש גם 'יום 

ביולי ]אשר לא הצלחנו לברר מה מקורו והיכן בדיוק  23-הסבתא המדהימה הבינלאומי' ב
 חוגגים אותו...[ 

, ומאז 2005-ים, בהאיטלקים היו הראשונים באירופה לקבוע יום חג רשמי לסבתות והסב
הם עושים מאמצים, בתמיכה ממשלתית ובתרומות של גופי מסחר בפרחים, בראשם 

VGB גן ע"י זקנים -ההולנדי. שם שמים את הדגש על מבצעי שתילה של פקעות ופרחי
אבות. נראה שמנהג אחד משותף -ונכדיהם במשותף. בהולנד שמו דגש על הענקה מאורגנת של פרחים לשוכני בתי

 .[, אשר שמו אכן מסמל את מטרת החגתשכחני' ]בתמונה-לאהמדינות: הפרח המסמל את החג הוא ' לרוב

 Akker & Tuinbouw 16/09/2017 + HortiBiz 10/10/2017 ות: ברחבי הרשת +המקור

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.youtube.com/watch?v=Ff56LTrZKlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ff56LTrZKlk&feature=youtu.be

