
  2020-2023 – הסכם אפונה לתעשייה   

 
 שנערך ונחתם ב________________ ביום ___________ 

 

 

   בין

 "(המפעל)להלן: "  

 מצד אחד           

 

 

 המגדלים אשר פרטיהם בסוף הסכם זה  לבין 

 "(המגדל)כל אחד מהם להלן: "  

 ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ   

  "(מגדלי ירקות ארגון)להלן: "  

 מצד שני          

 

 

   .והמפעל עוסק, בין היתר, בעיבוד אפונה הואיל

 

ובכוונת המגדל להקצות שטחי גידול ולגדל בהם אפונה לעיבוד תעשייתי אשר תתאים לצורכי המפעל, והמגדל   והואיל

 מצהיר בזה כי יש לו האמצעים, כח האדם והידע הדרוש למילוי התחייבויותיו בהסכם זה; 

 

 ובכוונת המפעל לרכוש אפונה מהמגדל;  והואיל

 

 הצדדים כדלקמן:אשר על כן הוצהר הוסכם והותנה בין    

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .1
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   1.1

 

 כותרות הסעיפים מובאות לנוחות הקורא בלבד, ואין לראותן כאילו באו לסייע בפרשנות      1.2

 ההסכם או להשפיע עליה        

 

 להסכם זה מצורפים נספחים כדלהלן:  1.3

  

 של האפונה. מפרט הקבלה - נספח א'

 מחירים ותנאי תשלום.  - נספח ב' 

 פירוט שטחי הגידול. - נספח ג' 

 מפעל -מגדל -מועצההסכם  - נספח ד'

 רשימת המגדלים  -נספח ה'  

 מגדל  - מועצההסכם  -נספח ו'  

 נטישות הסדר לאירועי –נספח ז'   

   

 בהסכם זה תהא לביטויים דלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם הקשר הדברים     1.4

 והגיונם מחייב אחרת:           

 

 כהגדרתה בנספח א' ובהתאם לתנאי האיכות המפורטים בו.    " אפונה" 

 

 אפונה בניכוי הפחת. " אפונה לתשלום" 
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 לרבות הנספחים לו.   " או ההסכם" 

    " הסכם זה"

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם  "המועצה"

 ארגון עובדי הפלחה אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ.  "ארגון עובדי הפלחה"

  ארגון מגדלי ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  " ארגון מגדלי ירקות" 

 ארגון עובדי הפלחה וארגון מגדלי ירקות.  " הארגונים" 

 ביחידת תובלה אחת. כמות אפונה המובלת למפעל   "משלוח" 

 

  , לרבות המחלקה החקלאית וחברת הקטיף, נציגיו המוסמכים של המפעל "עובדי השדה"

 כפי שימונו על ידו מפעם לפעם, בהתאם להודעה שתימסר למגדל.

 

 למפרט הקבלה )נספח א'(. 2.2כהגדרתו בסעיף    "פחת" 

 

 . בנספח ג'השטחים המפורטים   " שטחי גידול" 

 

 , בכל שנה קלנדרית )לועזית(. 12עד  8שבועות  "עונה מוקדמת"    

 

 ועדת שלושה, שתוסמך לפסוק במקרים של חילוקי דעות, כמוגדר   "ועדת אישור חריגים"   

ונציג  להסכם. הוועדה תורכב מנציג המגדלים, נציג המפעל  7בסעיף 

 )יו"ר(.   הארגונים

 

  הארגונים"  הנהלת התארגנות מגדלי אפונה לתעשיה שהתמנתה ע"י אפונה מגדלי התארגנות"  

 

 המפעל ועובדי השדה  .2

 

ידי אחרים, ובלבד שלא  -כל פעולה שלפי הסכם זה על המפעל לבצעה, יכול המפעל לבצעה בעצמו או על   2.1

ידי המפעל כאמור אינו -יהיה בכך לגרוע מאחריותו כלפי המגדל. יחד עם זאת, מובהר כי מי שימונה על

 נושא בהתחייבות המפעל, על פי הסכם זה, כלפי  המגדל, ואינו זכאי בזכויותיו. 

 

כנס בכל עת לשטחי הגידול לשם בירור ובדיקת עניינים  הקשורים להסכם  י עובדי השדה יהיו רשאים לה  2.2

 זה. עובדי השדה יתאמו במידת האפשר מועדי הביקור עם המגדל.

 

 התחייבויות המגדל  .3

 

 

בהתאם לתוכנית שנקבעה ע"י עובדי השדה והמחלקה החקלאית של המגדל יזרע את האפונה,  3.1

יגדלה ויעשה את כל העבודות והפעולות ועדי הזריעה, הזנים ושטח המזרע, וכן המפעל,לרבות מ

הגידול ביעילות ובמיומנות, כפי שהיה מבצען חקלאי מיומן בעל ידע מקצועי וניסיון.  הדרושות עד לסיום

  .לשם ביצוע התחייבויותיו רשאי המגדל להעסיק עובדים ולהתקשר עם אחרים, הכל על אחריותו המלאה

 

גדל מתחייב למלא אחר הוראות בטיחות והוראות שימוש בחומרי הדברה המבוססות על הנחיות האגף המ 3.2

להגנת הצומח של משרד החקלאות, לשמר תיעוד של חמרי הדברה ומועדי הריסוס, וכן לבצע כל פעולה 

 או להימנע מכל פעולה, כפי שנדרש לפי הוראות כל דין.

 

הם יחסי  הארגונים ו/או המועצה   ו/או או עובדי השדה לבין המגדלהיחסים בין המפעל ו/או מי מטעמו ו/ 3.3

מעביד, והם יחשבו כעובדי המפעל בלבד ולא כעובדי המגדל. כמו כן, -קבלנות, ואין ביניהם  יחסי עובד

ו/או הארגונים ו/או המועצה מעביד בין המפעל לבין מי מעובדי המגדל או קבלניו -אין גם יחסי עובד

בלבד. אם בניגוד לאמור לעיל ו/או הארגונים ו/או המועצה בהתאמה ובדיו של המגדל ואלה ייחשבו כע

מעביד בין גורמים אלה כולם או מקצתם, ישפה -ייקבע או ייטען באופן כלשהו כי מתקיימים יחסי עובד

ו המעביד המוסכם לעיל את הצד שכנגדו ייקבע או ייטען כאמור  בגין כל הוצאה, נזק או הפסד שייגרמו ל

 בגין כך.
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   Eurogapבאחריות המגדל לקבל הסמכה אישית או קבוצתית לתקן יורופגאפ   3.4

 

 המגדל יעמיד לרשות המפעל את כל יבול האפונה משטחי הגידול ולא יעבירו לאחר בכל    3.5

 .אפונה מגדלי לפי הנחיית התארגנותדרך שהיא, אלא          

 

 שנפסלה לשיווק, בין אם היא נפסלה לפני הקטיף או לאחריו. הוראות סעיף זה לא יחולו על אפונה 

 

 זרעים .4

 

רשמי המקובל  באחריות המגדל לבדוק כי הזרעים יענו על דרישות החוק בישראל ויתאימו לכל תקן 4.1

 במדינת ישראל. 

 

 ,  המגדל יזרע בשטחי הגידול אך ורק זרעים שאושרו  4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.2

 רגון. יובהר כי זרעים שאושרו כאמור ישמשו אך ורק לזריעת שטחי      ידי הא-על         

 הגידול בהתאם להסכם זה.         

   

 המגדל מתחייב לאחסן את שקי הזרעים שקיבל לצרכי הסכם זה במקום מתאים ובתנאים    4.3

 נאותים.         

 

מנת המגדל והיא תבוצע לתוכנית הזריעה של המפעל ובהתאם להזהקצאת הזרעים למגדל תהיה בהתאם  4.4

 על ידי ארגון עובדי הפלחה בתיאום עם המפעל.

 

 התחייבויות המפעל .5

 

 .קטיף והובלה   5.1

 . 6יבצע את קטיף האפונה והובלתה לשערי המפעל , על  חשבונו  ועל אחריותו כמפורט בסעיף  המפעל

 ובתאום עם המגדל.

 

 קליטת אפונה    5.2

 

 ברוטו   היא _____ טון  אפונה לעונת  _______ ידי המפעל מכלל המגדלים-הכמות המוזמנת  על   5.2.1

 "(.הכמות המוזמנת)להלן: "           

  

המפעל מתחייב לקלוט את יבול האפונה שהופק בשטחי הגידול גם מעבר או מתחת לכמות המוזמנת,  . 5.2.2     

-, וכל עוד הכמות שהמגדל יספק אינה גדולה ביותר מ בנספח א'ובלבד שיעמוד בתנאים הקבועים 

 מהכמות המוזמנת. 10%

 

  מגדלי  ית התארגנותאלא בהנחיהמפעל לא יהיה חייב לקלוט  אפונה שלא משטחי הגידול. 5.2.3

 האפונה .
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 התמורה 5.3

 

המפעל ישלם למגדל עבור האפונה לתשלום, סכום בשקלים לפי המחירים ותנאי התשלום  5.3.1

למועצה לייצור  . התשלומים על פי הסכם זה יועברו  עבור המגדל  בנספח ב'בהתאם לאמור 

עם העברת  . מובהר כי 767סניף לאומי  בבנק 11800/67מס'  ן-, לחצמחים ולשיווקם

 התשלומים לחשבון זה לא יהיו למגדל כל טענות שהן כנגד המפעל בגין תשלומים אלה.

 

או תמורתו, יישארו של המגדל כל עוד לא ו/ )לרבות התוצרת המעובדת(הקניין באפונה, מוצריו 5.3.2

 .  5.3.1תשולם בעבורו מלוא התמורה, כאמור בסעיף 

 

נה כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי גם  מובהר כי המפעל יהיה רשאי לעשות שימוש באפו 5.3.3

 לצרכים שאינם מוזכרים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המגדל לתשלום בגין האפונה.

 

 קטיף .  6
 

 ועל חשבונו. של המפעל על אחריותו המפעלו/או שלוחיוכאמור לעיל יבוצעו הקטיף וההובלה על ידי  6.1

 

                        נספח ג' וזה. מובהר כי המועדים המפורטים בלח בנספח ג'המועד המשוער לקטיף מפורט  6.2

הם מועדים משוערים בלבד והמועד המדוייק של הקטיף כמו גם הכמות היומית של                      

עובדי השדה והמחלקה החקלאית, בתיאום עם          , ייקבעו על ידי שלח למפעלהאפונה אשר תיקטף ות

 לצרכי המפעל ובהתחשב במצב הכללי של השדות. בהתאםהמגדל, 

 

  וכמויות  המגדל שם לרבות, למפעל אפונה אספקת אודות  ונתונים מידע המועצה לידי יעביר המפעל 6.3

ומידע שכפי שייקבע   נתונים העברת לנוהל בהתאם  וזאת, האפונה שיווק עבור לתשלום ותמורה שנקלטו

 בין המפעל למועצה לצורך מעקב וביצוע. 

 

 

 קליטה ובדיקות טיב .  7 
  

בדיקות טיב ואיכות תתבצענה בשערי המפעל. מטרת הבדיקות לקבוע אם האפונה עונה על  דרישות  7.1

( , עונה על דרישות האגף להגנת הצומח באשר  נספח א'הטיב ואיכות המפורטות במפרט הקבלה )

 , וכמו כן לקבוע את דרגת ההבשלה של האפונה ולסווגה בהתאם.וכל דין אחר לשאריות חומרי הדברה

 

קביעת טיבו של כל משלוח תעשה על ידי מחלקת ביקורת איכות של המפעל, לפי דוגמה מייצגת    7.2

 (.נספח א'שתילקח על ידה והכל בהתאם לאמור במפרט הקבלה )

 

ס למעבדה בליווי עובד המפעל בכל עת במהלך בדיקת האפונה, על כנ יהמגדל, או מי מטעמו, רשאי לה  7.3

 (.נספח א'מנת לוודא שהבדיקה נעשית בהתאם למפרט הקבלה )

 

במקרים בהם יתקבלו בבדיקה תוצאות, אשר המגדל יהיה סבור, כי הן חריגות, כדוגמת פסילת משלוח,    7.4

 ערך לבקשתו בדיקה נוספת.ית

  

, כי יתעכב ולא יהיה נוכח בעת הדגימה  ומטעמ המגדל או מי שהוסמך  הארגונים ו/או נציג  אם הודיע

והסיווג,  ייקלט המשלוח על בסיס הדגימה והבדיקות שיבוצעו על ידי המפעל אך תשמר למגדל            

 האפשרות לבדוק בתוך זמן קצר את הדגימות. 

 

 

(, בכפוף  נספח ב'תשלום )תוצאות הבדיקה ישמשו כנתוני התשלום כמפורט בנספח המחירים ותנאי ה  7.5

 לזכותו הנ"ל של המגדל לבצע בדיקה נוספת ולחשב את נתוני התשלום בהתאמה לתוצאות אותה בדיקה.

 

  -תוצאות הדגימה והסיווג בכתב, לא יאוחר מ הם ל, יימסרו הארגוניםנציג ו/או  של המגדל םדרישתלפי  7.6

 ימי עבודה לאחר שבוצעו.  2



 5 

 

,  בנספח א'נתגלעה מחלוקת לגבי טיב המשלוח בשל עניין שלגביו לא ניתן למצוא תשובה סופית וברורה  7.7

ייקלט המשלוח על ידי המפעל, אך גורלו הסופי של המשלוח, כגון:  התמורה שתשולם בעדו, יועבר  

 ועדת החריגים כהגדרתה בהסכם זה. הסופית של  הלהחלטת

 

להחזיר למגדל משלוח שנפסל על ידי המפעל. אם על אף פסילת המפעל רשאי להחליט אם לקלוט או  7.8

המשלוח יחליט המפעל לקולטו, לא יהיה בכך בכדי לשמש הוכחה לאיכות האפונה, ומחירו של המשלוח 

כריע תלא הגיעו הצדדים להסכמה באותו יום  והמגדל במשותף. נציג הארגונים ייקבע על ידי המפעל

 סכם זה. ועדת החריגים כהגדרתה בהבדבר 

 

משלוחים רצופים ממנו נפסלו על ידי המפעל והפסילה אושרה על ידי המגדל, רשאי   3שטח גידול אשר  7.9

המגדל או המפעל להורות על הפסקת הקטיף, האסיף או ההובלה משטח גידול זה. הופסקה העבודה 

הופסקה העבודה, שעות מן המועד בו  24והמפעל בתוך  ו/או נציג הארגונים המגדלנציגי כאמור, יפגשו 

כריע ת כדי להחליט במשותף מה יהיה גורלו של שטח הגידול, לא הגיעו הצדדים להסכמה באותו מועד

מוסכם בזאת כי למגדל לא תהיה כל טענה כלשהיא כלפי  ועדת החריגים כהגדרתה בהסכם זה.בדבר 

המועצה או הארגונים במקרה של אישור פסילה ו/או החלטה לעניין גורלו ובלבד שנציג הארגונים קיים  

 התייעצות עם המגדל קודם לכן.

 

שקילת משלוחים תתבצע על ידי המפעל בשעריו . המגדל  רשאי להיות נוכח בעת השקילה, ולפי דרישת   7.10

 על חשבונו.המגדל תתבצע שקילה נוספת או שקילה  מדגמית השוואתית במשקל המפעל ובמשקל אחר  

 

 

 כללי .8

 

 –על פי כל דין  מזכויותיו מבלי לגרוע –הופר תנאי יסודי מתנאי הסכם זה, תעמוד לו למקיים הזכות   8.1

יגרמו לו כתוצאה מן לדרוש את ביצוע ההסכם בעין, או לבטל את ההסכם ולקבל פיצויים בגין הנזקים שי

 לפי בחירתו של הצד המקיים.  -ההפרה ,הכל

 

הם בגדר תנאים יסודי, וזאת בנוסף לכל תנאי יסודי אחר   5 -ו 4, 3הצדדים מצהירים בזאת כי הסעיפים   8.2

 הכלול בהסכם זה. 

 

  מבלי לגרוע מזכותם של הצדדים לקבלת פיצויים על פי הדין, יהיו הצדדים פטורים מהתחייבויותיהם  8.3

ההדדיות על פי הסכם זה, אם יוכח כי על אף נקיטת אמצעים סבירים, לא ניתן למלא את ההתחייבות  

 מפאת כח עליון או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטתם. 

 

 כי הסכם זה הוא הסכם מסגרת, ומידי עונה מובהר בזאת .2020-2023ת ותקופת ההסכם הינה לעונ  8.4

המפעל יעדכן את הכמות המוזמנת של האפונה לאותה עונה, וכן תעודכן רשימת המגדלים, השטחים  

לגידול ומועדי הזריעה והאספקה המשוערים לאותה עונה, ובמידת הצורך ייחתמו הסכמים עם הפרטים 

המעודכנים לאותה עונה, וזאת מבלי לשנות את יתר תנאי הסכם המסגרת ובכלל אלה את התנאים 

 ב' להסכם. –ועים בנספחים א' ו הקב

 

 

 תניית בוררות  .9

 

לבורר שימונה על ידם   הצדדים מסכימים למסור כל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהסכם זה או מהפרתו,  9.1

ימים מדרישת צד, יימסר סכסוך או תימסר מחלוקת כאמור          14בהסכמה; אם לא מונה בורר כאמור בתוך 

  עורכי הדין בישראל  המוסד לבוררות של לשכתכם זה, על ידי יו"ר לבורר שימונה, לבקשת צד להס

והבוררות תתנהל בהתאם לקבוע בתקנון המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בפני דן יחיד, ללא זכות 

 . ערעור בפני הרכב בוררים

 

הראיות  הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את פסק הבוררות, אולם יהיה פטור מדיני   9.2

 ומסדרי הדין הנהוגים בבתי משפט. הבורר יהא רשאי ליתן סעדים זמניים וסעדי ביניים. 
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, או תקופה ארוכה יותר בהסכמת  ימים מיום מינויו לתפקיד 60הבורר יתן את פסק הבוררות בתוך  9.3

 . הצדדים

 

 

 שונות  .10

 

או שעניינו  ור לעיל כל עניין הנובע מהסכם זה שאינו כפוף לתניית הבוררות כאמ סמכות השיפוט.  10.1

 על פי הדין הנוהג בישראל. חיפה הבוררות, יידון אך ורק  בבתי המשפט של העיר

 

כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב, חתום על ידי כל הצדדים להסכם    תיקון ההסכם ושינויו. 10.2

 זה.

 

 

 לראייה באו הצדדים על החתום:

 

 
 
 

          __________________________                 ________________________     
            

 הארגון                                               המפעל         

 

 

 

     _______________ על ידי        _______________                על ידי

 

 ם:המגדלי              

 

      _______________  _______________ 

 

    _______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

______________  _______________ 

 

______________  _______________ 

 

______________  _______________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

                                  2023-2020נספח א' לחוזה אפונה 

       

 גרגירים לעיבוד תעשייתי –מפרט לאפונה 

 פרקים :

 

 .כללי .1

 .מפרט. 2

 .הגדרות. 3

 .כלים.4

 .שיטות בחינה ודגימה . 5

 סיווג. .טבלת 6

 .חריגים וסיבולת . 7

 .סף אתראה לחומר גלם בתת תקן .8

 מפעל . –. תקשורת מגדל 9

 .חלות המפרט . 10

 

 :   כללי .1

 

 המפרט מתייחס לגרגרי אפונה המיוחדים לתעשיה . 1.1

שצריך להיות תקין ומכויל/נבדק לפי הוראות היצרן אחת לשנה  שיטת הבחינה לסיווג היא לפי בדיקה בטנדרומטר 1.2

 )לפני תחילת העונה(.

בדיקת הסיווג יש לבצע על חומר גלם בלבד. כלומר אפונה אשר נלקחה מן המשלוח לפני תהליך תעשייתי משלוח   1.3

 תוך המנה .הוא כמות אפונים המתייחסת לתעודת משלוח אחת. מנה היא מנת דגימה מתוך המשלוח .מדגם לקח מ

יש לדגום באקראיות מוחלטת, באופן שהמנה תייצג בצורה נאמנה עד כמה שניתן מעשית את תכולת המשלוח.  1.4

 המדגמים לקביעת סוג ופחת יופרשו מתוך מנת הדגימה . 

מעלות צלזיוס תהווה סף פסילה, ובמיוחד כאשר יש   22האפונה למפעל, טמפ' של  עם הגעת טמפ' האפונה תבדק  1.5

 ל האפונה .       חשש לקלקו

 

 

 מפרט קבלה לחומר גלם )גרגרי אפונה( :  .2

 

 אפונה לתשלום, הם גרגרי אפונה טריים, בעלי צבע ירוק אופייני לזן, ללא מחלות ומזיקים, ללא חמיצות וללא עקבות    2.1

גרגירים נגועים  כלשהן של שאריות חומר הדברה , ללא חלקי צמחים רעילים על פי תקנות משרד הבריאות, ללא 

 במחלות או מזיקים חיים או מתים, ללא נזקי כפור, בלתי מצומקים.

 

  חומר שאינו לתשלום )פחת( 2.2

 כל חומר זר שאינו ממקור צמחי.  2.2.1

 כל חומר צמחי שאינו גרגרי אפונה. 2.2.2

 .אפונים יבשים או מצומקים 2.2.3

 גרגרי אפונה צהובים, חומים או לבנים.  2.2.4

 קליפות, תרמילים שלא נדושו וחלקי תרמילים.  2.2.5

לא יילקחו בחשבון  במניין  -ומטה 110למעט אפונים מעוכים כאשר האפונה הינה מטנדרומטר  אפונים מעוכים 2.2.6

 המעוכים(.

 גרגירים מוכתמים ממחלות ונגועים ממזיקים.  2.2.7

לעניין  שלמים כאשר הם שני חלקים נפרדים לא מעוכים והם מוחזקים יחד על ידי קליפה סדוקה. אפונים לא 2.2.8

 מהאפון( 50%זה, קליפה סדוקה תיחשב רק במידה והסדק יהיה מעל 

 אפונים המחולקים לחצי לחלוטין. 2.2.9

 

 הגדרות : .3

 

 (. הוא כל חומר אשר אינו גרגרי אפונה ) עפר, אבנים, עצים וכו' –חומר זר  3.1
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הוא כל חומר שאינו גרגרי אפונה אבל ממקור צמחי זר, מפרידים בין חומר צמחי ששיך לצמח   –חומר זר צמחי  3.2

 האפונה לחומר זר צמחי שאינו מצמח האפונה.

 צמחים או חלקי צמח רעילים על פי הגדרות משרד הבריאות.  –צמחים רעילים  3.3

 צהובים , חומים ,לבנים (.אפונים שאינם בצבע לזן ) בלונדיים ,  –צבע  3.4

 הם אפונים תוססים , אשר מדיפים ריח של תחמיץ   –חמיצות  3.5

 הם אפונים יבשים או בתחילת תהליך התייבשות כתוצאה של התייבשות התרמילים . –מצמוקים  3.6

 קליפות אפונה וחלקי אפונים ריקים מתוכן .  –קליפות  3.7

 הם אפונים שאינם שלמים או מחוצים .  –מעוכים  3.8

 

 :   כלים .4

 

ליטר איסוף המדגם .טנדרומטר תקין  2ליטר לדגימה כף לצורך לקיחת מדגם .כלי קיבול בנפח  10כלי קיבול בנפח     4.1

 מכויל/נבדק לפי הוראות היצרן אחת לשנה )לפני תחילת העונה(.

 

 

 שיטות דגימה ובדיקה :  .5

 

   דגימה מתוך משלוח: תעשה בעזרת כף אשר מאפשרת חדירה לתוך חומר הגלם ומעבירה אל תוך כלי קיבול אשר     5.1

 ק"ג. 2-מסוגל להכיל לא לפחות מ          

פעמים ממקומות שונים   5 –מסירים את שכבת האפונים העליונה ומחדירים את הכף לחומר.מבצעים דגימה זו כ    5.2

 במשלוח. 

פעמים למקום הנפילה של האפונים מן הסרט לאורך זמן  5 -דוגמים מסרט נע , מקרבים את כלי הקיבול ככאשר    5.3

 השווה לשפיכת המשלוח כולו.

 ק"ג.  2 –מנת הדגימה לא תהיה פחות מ     5.4

 ק"ג.  1מערבבים את חומר המדגם ומפרישים מדגם של     5.5

 כל גורם מתוך המדגם. שיטת החישוב היא לפי אחוז משקלי של     5.6

 בדיקת הסיווג :     5.7

 מפעילים את הטנדר ומטר ובודקים שהוא מאופס .    5.7.1

 לוקחים באקראי כוס אפונים ומכניסים לתא הבדיקה .   5.7.2

 סוגרים את תא הבדיקה בכיוון הנכון ומכניסים למכשיר .   5.7.3

 מבצעים את הבדיקה .   5.7.4

 ישום התוצאה , מנקים היטב את תא הבדיקה .בגמר הבדיקה ור   5.7.5

 חוזרים על הבדיקה פעמיים נוספות לאותו משלוח .    5.7.6

 מחשבים ממוצע של שלושת הבדיקות . 5% -אם אין תוצאה חריגה ביותר מ   5.7.7

   ת בטווח, מבצעים בדיקה נוספת ומחשבים את הממוצע משלושת הבדיקות שנמצאו5% -אם ישנה חריגה ביותר מ  5.7.8

 ביניהן.  5%סטייה של           

 מכשיר הטנדרומטר יהיה מכויל/נבדק על פי הוראות היצרן.  5.7.9

במידה ומכשיר הטנדרומטר לא תקין, תתבצע הבדיקה במכשיר מכויל אחר שנמצא באחד  5.7.10

וק(. במידה ומכשיר  שעות ואז לבד 8-המפעלים/יעדים/חקלאיים )ניתן לשמור דוגמאות במקרר למשך לא יותר מ

מכויל אחר אינו נמצא, ניתן לבצע בדיקה במי מלח וזאת בעדיפות האחרונה )שיטת הבדיקה מופיעה בנספח א':  

 קביעת סיווג האפונה על ידי בדיקה במי מלח(.

 

 טבלאת סווג :  .6

 

 

 ערכי טנדרומטר סוג האפונה

A  105עד 

B 106-125 

B-C  126-135מ 

C 136-145-מ 

D-C  146-155מ 

D  155מעל 
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 חריגים וסיבולת לסף דחייה :   .7

 

 (.0%אין סיבולת ) –אפונה חמוצה  .7.1

 המשלוח פסול. 2%מעל רמה של   –אפונים יבשים ו/ או מצומקים   .7.2

 גרם בשלוש חזרות המשלוח פסול. 500מעל  ממצא אחד במדגם של   –מזיקים חיים ו/ או מתים  .7.3

גרם ובנוכחות נציג המגדלים, יוגדר פחת   500במידה ונמצא במהלך הייצור ממצא אחד בשלוש דגימות אקראיות של  .7.4

 ) עלות טיפול ומיון חוזר של החומר ( 45%של 

 של אפונים אשר צבעם אינו אופייניים לזן המשלוח פסול.   1%מעל  –צבע חריג ומוכתמים  .7.5

 -מחושב כך :ל 5%פסול )יקוים דיון לגופו של עניין(. כל אחוז מעל המשלוח  10%מעל רמה של   –עפר ואבנים  .7.6

 , עד סף הדחייה.   2-מוכפל ב 5%הראשונים יש להוסיף את האחוז הנוסף מעל  5%

הראשונים   4% -ל מחושב כך : 6% –ו  4%המשלוח פסול. כל אחוז בין  6%מעל רמה של   –חומר זר צמחי אפונה  .7.7

 % . 1.5-מוכפל ב  4%-על ל יש להוסיף את האחוז הנוסף מ 

המשלוח פסול. במידה ונמצא במהלך   1.5%מעל רמה של   -חומר זר צמחי שאינו אפונה ) כגון קדד, חלמית (   .7.8

גרם ובנוכחות נציג המגדלים , יוגדר   500בשלוש דגימות אקראיות של  1.5%הייצור חומר זר צמחי ברמה מעל 

 חומר ( .)עלות טיפול ומיון חוזר של ה 45%פחת של 

 500(. במידה ונמצא במהלך הייצור ממצא אחד בשלוש דגימות אקראיות של 0%אין סיבולת ) –קוצים וענבי שועל  .7.9

 ) עלות טיפול ומיון חוזר של החומר ( .  45%גרם ובנוכחות נציג המגדלים , יוגדר פחת של 

 ח פסול.(. במידה ונמצא ממצא אחד במהלך הייצור, המשלו0%אין סיבולת ) –זכוכית   .7.10

(. במידה ונמצא במהלך הייצור ממצא אחד  0%אין סיבולת ) –גידולים אלרגניים ) חיטה ,שיבולת , בוטנים, סויה (  .7.11

) עלות טיפול ומיון חוזר של   45%גרם ובנוכחות נציג המגדלים יוגדר פחת של  500בשלוש דגימות אקראיות של 

 החומר ( . 

. במידה ונמצא במהלך הייצור ממצא אחד בשלוש דגימות אקראיות של  (.0%אין סיבולת  ) –זבל פרות / קומפוסט  .7.12

 ) עלות טיפול ומיון חוזר של החומר (. 45%גרם ובנוכחות נציג המגדלים, יוגדר פחת של  500

 לא ייחשב כלל פחת בגין מעוכים. – 110מוסכם כי בטנדרומטר עד   .7.13

 

   

 אתראה על חריגים : .8

 

ולפעול תוך הסכמה . לא יינקט שום צעד בלתי הפיך ללא  המגדל בכל אחד מאחוזי הסיבולת הנקובים לעיל ,יש ליידע את 

 . הארגון תאום והסכמה עם נציג המגדלים ו/או "

 

הסכמה משלוח אשר מתגלה בו אפונה חמוצה או מזיקים חריגים או חומרים רעילים , יושהה עד בוא הספק לבירור או עד 

 טלפונית בין הצדדים . 

 

 

 :מגדל -– מועצה -נים ארגו  –מפעל  תקשורת .9

 

 למפעל . התארגנות מגדלי אפונהרישום תוצאות הבדיקה יירשם על גבי טופס שיוסכם עליו בין  9.1

 

שעות מביצוע כל  24" את טפסי תוצאות הבדיקה והביקורת לכל המאוחר תוך  עובדי השדהעל המפעל להעביר ל" 9.2

להתארגנות מגדלי עובדי השדה יעבירו עותק מתוצאות הבדיקה גם  ת המגדלים .ובדיקה ובדיקה, על מנת שיועמדו לרש

 לפי בקשתו. אפונה

 

סיכום כמויות אפונה שנקלטו אצלו מועצה ול להתארגנות מגדלי אפונה ימים מתום עונת הקטיף, יעביר המפעל 7בתוך  9.3

על ידי המפעל לפי  למגדלים)לאחר ניכוי פחת(, בחלוקה למגדלים, מועדי אספקה, סיווג סוג אפונה, וכן חשבון לתשלום 

 הכמויות והסיווג של האפונה ובניכוי תשלומים שנקבעו במפורש בהסכם.   

 

ץ בזמן בדיקת האפונה הבאה איש המפעל בכל עת שיחפועם ליווי תיאום ומגדל האפונה רשאי להיכנס למעבדה ב 9.4

 . משדהו

 

 

 



 10 

 חלות המפרט : .10

 

 ם . מפרט זה הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה בין המפעל למגדלי

  

 קביעת סיווג האפונה על ידי בדיקה במי מלח.נספח א': 

 

 כלים והכנת תמיסה:  .1

 ליטר לדגימה. 10כלי קיבול בנפח  .1.1

 כף לצורך לקיחת מדגם.  .1.2

 ליטר לצורך איסוף המדגם.  2כלי קיבול בנפח  .1.3

 ק"ג. 5גרם עד  1 -מאזניים בכושר שקילה מ .1.4

 רפרקטומטר.  –מכשיר למדידת ריכוז תמיסת מלח  .1.5

 סמ"ק )רצוי מזכוכית(.  250כוסות מדידה בנפח  .1.6

 סיר ורשת דקה לצורך חליטה וסינון. .1.7

 כיריים/פלטה חשמלית.  .1.8

 

 הכנת תמיסת מלח:  .2

 את תמיסות המלח מכינים לפי משקל/משקל.

 גרם מלח.  160גרם מים עם  840מערבבים  16%גרם תמיסת  1000לדוגמא: לצורך הכנת 

 מע"צ בקירוב, מוסיפים מלח כנדרש עד המסה מלאה ומאחסנים בכלי סגור.  40-מחממים את המים ל

 תמיסת המלח תיבדק ע"י רפרקטומטר. 

 

 שיטות דגימה ובדיקה.  .3

דגימה מתוך משלוח: תעשה בעזרת כף אשר מאפשרת חדירה לתוך חומר הגלם ומעבירה אל תוך כלי קיבול  .3.1

 ק"ג. 2-חות מאשר מסוגל להכיל לא לפ

 מסירים את שכבת האפונים העליונה ומחדירים את הכף לחומר. .3.2

 פעמים ממקומות שונים במשלוח.  5-מבצעים דגימה זו כ .3.3

פעמים למקום הנפילה של האפונים מן הסרט לאורך   5-כאשר דוגמים מסרט נע, מקרבים את כלי הקיבול כ .3.4

 זמן השווה לשפיכת המשלוח כולו.

 ק"ג. 2 -ות ממנת הדגימה לא תהיה פח .3.5

 ק"ג.  1מערבבים את חומר המדגם ומפרישים מדגם של  .3.6

 שיטת החישוב היא לפי אחוז משקלי של כל גורם מתוך המדגם. .3.7

 בדיקת הסיווג:  .3.8

 גרם בקירוב.  250-נוטלים מתוך המדגם כמות של כ .3.8.1

 מעלות. 98דקות במים בטמפרטורה של   2חולטים את האפונים במשך  .3.8.2

 מצננים במי ברז.  .3.8.3

 גרגרים ומקלפים את הקליפות. 150-מפרידים באקראיות מוחלטת למעלה מ .3.8.4

ס"מ, כאשר טמפרטורת התמיסה והאפונים זהה  5-, בגובה כ13%אפונים בתמיסת מלח  50משקעים  .3.8.5

 מע"צ בערך. 20-וקרובה ל 

 שניות מדוד בעזרת סטופר.  10זמן השיקוע הוא  .3.8.6

 אפון מווים אפון שלם.סופרים את מספר האפונים אשר שקעו, שני חלקי  .3.8.7

)לפי הטבלה המצורפת(. אם מספר    A(, המנה תסווג  5אם מספר האפונים לא עבר את סף הדחייה ) .3.8.8

 .16%-ובהתאם ב 15%(, יש לחזור על הבדיקה בתמיסת מלח 5האפונים עבר את סף הדחייה )  

 בכל מקרה, האפונה תסווג לפי מספר האפונים השוקעים בתמיסת מלח הנתונה. .3.8.9

 הסיווג: טבלת  .3.9

מס' האפונים השוקעים במקסימלי   סוג האפונה

 אפונים 50מתוך 

 % תמיסת מלח 

A 5 13% 

B 6 15% 

C 8 16% 

 

 . Dמלח, האפונה תסווג כסוג  16%אפונים בתמיסת  8-במקרה של שקיעה של יותר מ 
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   נספח ב'

 מחירים ותנאי תשלום
 

 2020עונת  – מחירים     .1

 

 כדלקמן:  למגדליםישלם המפעל  2020עבור כל כמות האפונה לתשלום שתסופק בעונת  1.1

 ₪ 2,571 –. עונה מוקדמת  A₪ לטון אפונה בסיווג  2,285סך של  1.1.1

 לטון.  2,290 –עונה מוקדמת  . B בסיווגלטון אפונה  ₪   2,035  סך של 1.1.2

 ₪ לטון.  2,072–עונה מוקדמת  . B-C בסיווגלטון אפונה ₪   1,842סך של  1.1.3

 ₪ לטון. 1,849–. עונה מוקדמת  C₪ לטון אפונה בסיווג  1,643סך של  1.1.4

 ₪ לטון.  1,677-–עונה מוקדמת  . C-D בסיווגלטון אפונה ₪   1,490 סך של 1.1.5

 ₪ לטון. 1,542–.  עונה מוקדמת  D₪ לטון אפונה בסיווג   1,371סך של  1.1.6

 

  2120עונת  –מחירים      .2
 

 כדלקמן: למגדליםישלם המפעל  2021בור כל כמות האפונה לתשלום שתסופק בעונתע     . 2.1

 ₪ לטון 2,635 -. עונה מוקדמת A₪ לטון עבור סיווג  2,342סך של     2.1.1

 ₪ לטון.  2,347 –עונה מוקדמת  . B  בסיווגלטון אפונה  ₪  2,086  סך של    2.1.2

 ₪ לטון.  2,124 –עונה מוקדמת  . B-C  בסיווגלטון אפונה  1,888₪ סך של    2.1.3

 לטון.  1,895₪ –. עונה מוקדמת  C₪ לטון אפונה בסיווג  1,684סך של     2.1.4

 ₪ לטון.  1,718 –עונה מוקדמת  . C-D בסיווגלטון אפונה ₪  1,527  סך של    2.1.5

  ₪ לטון. 1,581–. עונה מוקדמת D₪ לטון אפונה בסיווג  1,405סך של     2.1.6

 

 2220עונת  –מחירים  .3

 

 כדלקמן:  למגדליםישלם המפעל  2022בור כל כמות האפונה לתשלום שתסופק בעונת ע 3.1

 ₪ לטון 2,701 –. עונה מוקדמת A₪ לטון אפונה בסיווג  2,401סך של   . 3.1.1

 ₪ לטון.   2,405  -עונה מוקדמת   .B  בסיווגלטון אפונה  ₪   2,138  ך שלס    3.1.2

 ₪ לטון. 2,177  -עונה מוקדמת  .B-C בסיווגלטון אפונה ₪  1,935 סך של     3.1.3

 ₪ לטון.  1,942  -עונה מוקדמת  . C₪ לטון אפונה בסיווג  1,726סך של      3.1.4

 ₪ לטון.  1,760  -עונה מוקדמת . C-D  בסיווגלטון אפונה ₪   1,565   סך של    3.1.5

 לטון. 1,620₪  -עונה מוקדמת   .D₪ לטון אפונה בסיווג   1,440סך של     3.1.6

 

   2023ת עונ –מחירים  .4

 

 כדלקמן:  למגדליםישלם המפעל  2023בור כל כמות האפונה לתשלום שתסופק בעונת ע  4.1
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 ₪ לטון  2,755 –. עונה מוקדמת A₪ לטון אפונה בסיווג   2,449.  סך של 4.1.2  

 ₪ לטון. 2,453  -עונה מוקדמת   .B  בסיווגלטון אפונה ₪  2,181  ך שלס  4.1.3

 ₪ לטון.  2,221  -עונה מוקדמת  .B-C  בסיווגלטון אפונה ₪  1,974של סך  4.1.4

 ₪ לטון.  1,981  -עונה מוקדמת   .  C₪ לטון אפונה בסיווג   1,761סך של   4.1.5

 ₪ לטון.  1,796  -עונה מוקדמת   .C-D  בסיווגלטון אפונה ₪  1,596  סך של  4.1.6

 ₪ לטון   1,652  -עונה מוקדמת  .D   ₪ לטון אפונה בסיווג 1,469של סך   4.1.5 

 

 .זן "קרינה" בלבד – 13שבוע     8,9,10,11,12שבועות קלנדריים :  –עונה מוקדמת  .5

 

לעניין הסכם זה "ערך האפונה לתשלום" משמעותו סכום מכפלת כמויות סוגי האפונה שסיפק המגדל במסגרת   .6

 כל משלוח, במחירים המתאימים המופיעים לעיל. 

 

 

 תנאי תשלום   .7

 

    יום מתום חודש האספקה 60ערך האפונה לתשלום לאחר קיזוז הסכומים המגיעים למפעל  ישולם בתוך  7.1

 השוטף.                 

 

 בגין כל איחור בתשלום תתווסף ריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה המקסימלית הנהוגה בבנק  7.2

 "( החל מן המועד הקבוע ועד לתשלום בפועל.הריביתהפועלים ,כפי שתשתנה מעת לעת  )להלן:"
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 נספח ה'           

 המגדלים: רשימת 
 

      _______________  _______________ 

 

    _______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

    ______________  _______________ 

 

______________  _______________ 

 

______________  _______________ 
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 ספח ג' נ 

 

 פרטי שטחי הגידול
 

תאריך  שם  החלקה   שם המגדל        מס'

זריעה 

 משוער

מועד 

אספקה 

 משוער

 הערות        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

 המפעל       הארגון          
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 נספח ד'

 
 

 
 שנערך ונחתם ב ______________________ ביום  __________

 
 בין:
 

_____________________ 
 
 

 "(המפעל)להלן: "
 ;מצד אחד

 
 ובין: 
 

 כל אחד מבין המגדלים אשר פרטיהם בסוף הסכם זה 
 "(המגדל)כל אחד מהם להלן: "

 מצד שני ;
 

 ובין: 
 

 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
 5610102, יהוד 40מדרך העצמאות 
 "(המועצה)להלן:"

 ;מצד שלישי
 
 
 

)להלן:  2023 - 2020ת והמגדל והמפעל נחתם הסכם לגידול ולשיווק אפונה לתעשייה לעונובין  הואיל:
 "(, שהעתק ממנו רצ"ב.הסכם השיווק"

 
וביקשה לפעול כשלוחו לגביית כל הכספים המגיעים לו מהמפעל )להלן: למועצה והמגדל פנה  והואיל:

 מתאימים עבור התשלום למגדל;"( ולקבלת בטחונות התשלום למגדל" או "התמורה"
 

מוכנה לקבל כספי התמורה עבור המגדל, לרבות בטחונות בגינם ולהעביר לו את והמועצה  והואיל:
 הכספים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה;

 
והמפעל והמגדל מעוניינים בהסכם האמור ולוקחים על עצמם את כל ההתחייבויות האמורות  והואיל:

 בהסכם נספח זה;
 

 
 :לפיכך הוסכם, הוצהר ומותנה כדלקמן

 
 נספח זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הצדדים המפורטים במבוא. .1
 
 תשלומים ובטחונות  .2

 
אשר תשמש כגובה עבור כל התמורות  המגיעות למגדל בהתאם למועצה התשלום עבור המגדל יועבר  2.1

תעביר למגדל את כספי התמורות שיועברו לה על ידי המועצה להסכם השיווק.  5.3להוראות סעיף 
)כהגדרתה המפעל   עבור המגדל, במסגרת הסכם השיווק,  בכפוף לאישור התארגנות מגדלי אפונה 

 ו' להסכם השיווק.  ולהוראותיה כאמור בנספחבהסכם השיווק( 
 תנכה המועצה את התשלומים הבאים: מכספי התמורה  

 .כפי שיהיה מעת לעת  - היטל מועצה .א
 ₪ לטון; 12 –נציגי מגדלים בקליטה במפעלים  .ב
 מתמורת האפונה; 0.85% –הוצאות הפול לנטישות  .ג
 ככול שיהיה ביטוח. ₪ לטון; 10.7 –ביטוח אשראי  .ד
 אפונה;פרומיל מתמורת ה 1 –דמי ארגון  .ה
 ₪ למגדל )חד פעמי(; 270 –בדיקות מעבדה לשאריות תכשירי הדברה  .ו
 לפי פירוט שיעביר ארגון עובדי הפלחה.  –זרעים  .ז
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נאמן לקבלת התמורה עבור המגדל לעניין -תשמש כשלוחהמועצה מוסכם בין הצדדים כי  2.2
נאמן לקבלת בטחונות לתשלום התמורה. -כשלוח המועצהגביית התמורה מהמפעל. כן תשמש 

, תחשב לכל דבר וענין כתשלום ע"י המפעל המועצההעברת מלוא התמורה המגיעה למגדל לידי 
 למגדל. 

 
עבור המגדל את למועצה המפעל מצהיר כי ידוע לו שהעברת הכספים הינה בנאמנות וכי יעביר   2.3

מלוא התשלום אשר המגדל יהיה זכאי לו מכח ההסכם, מבלי לטעון כל טענת קיזוז ו/או כל 
ו/או  מגדלהו/או בינו לבין  המועצהטענה אחרת הנוגעת למערכת היחסים הכללית בינו לבין 

 י לקזז כספים בגין טענה מסוג זה.אחר, ומבל מגדל
 

להבטחת התשלומים שהמפעל מתחייב בהם על פי הסכם זה, העמיד המפעל לשביעות רצון   2.4
נאמן של כלל המגדלים, עם -הפועלת כשלוח המועצהוהמגדלים שטר/י חוב כלפי  המועצה

 לן:והמגדלים. נוסח שטרי החוב )לה המועצהחתימה של עושי שטר נוספים לשביעות רצון 
הרשאה מראש למלא בהם סכומים  תניתנולמועצה להסכם זה,   1( מצ"ב כנספח "הבטחונות"

 ותאריכי פרעון בהתאם לחיובים שלא נפרעו ע"י המפעל, ולצורך פרעונם.
 

נאמן לגבייה ולרבות לקבלת -עבורו כשלוח המועצההמגדל מצהיר כי ידוע לו שפעילות   2.5
הינה במסגרת נאמנותה עבור המגדלים החתומים על הסכמים בטחונות וגבייתם בעת הצורך, 

דומים עם המפעל וכי כתב הבטחון חל על יבול האפונה המסופק על ידי כלל המגדלים ולא רק 
 על זה המסופק על ידו.

 
בכל מקרה של גביית חסר, לרבות עקב העברות כספים חלקיות ו/או עקב כמות הבטוחות  2.6

בין לנה מהמימוש )להלן: גביית חסר(, תחולק התמורה שתמומשנה ו/או התמורות שתתקב
האפונה ששווקה על ידם למפעל לתמורת כלל המגדלים המשווקים למפעל, באופן יחסי 

בהתאם להסכם השיווק, ובכפוף להוראות התארגנות מגדלי אפונה במסגרת נספח ו' להסכם 
 השיווק.

 
ייק של חלוקת הכספים בין ארעה גביית חסר והתעורר ספק עובדתי לגבי האופן המדו

( "הפוסק)להלן: "התארגנות מגדלי אפונהכריע בדבר תהמגדלים, בהתאם לקריטריון הנ"ל, 
 תחייב את המגדלים לכל דבר ועניין. הכרעת הפוסק תהייה סופית וללא ערעור. הוהכרעת

 
עבור הכספים שלא הגיעו מהמפעל. הפר  המועצהלא תהיה כל תביעה כספית ו/או אחרת כלפי  למגדל .3

בתיאום עם המגדלים לפעול  המועצההמפעל את התחייבותו להעביר את כספי התמורות במועד, מתחייבת 
פוף בכפוף לכל דין , ולהעביר להם כל סכום כסף שייגבה בכ –ככל הנדרש וללא דיחוי למימוש הבטוחות  

 . 2.6 -ו 2.1בסעיפים  לאמור לעיל 
 
 
 
4.  

לגבי  המועצההמפעל מצהיר ומסכים בזה, כי אין ולא תהא כל יריבות משפטית בינו לבין  4.1
תביעות מכל סוג שעשויות להיות לו כנגד המגדל, והוא רואה בה נאמן מטעמם של המגדלים 

 לצורך העברת כספים וגבייה בלבד.
 

בשם המגדל או בשמו ובשם  –לתבוע את המפעל  המועצה( תוכל 4.1על אף האמור בסעיף קטן )  4.2
מגדלים אחרים ביחד, לרבות בתביעה ייצוגית, תביעות כספיות או אחרות, ובלבד שניתנה 

 הסכמת המגדל לכך.
 

 מתחייב לבטח את כל שטח האפונה באחת מחברות הביטוח העוסקות בביטוח נזקי טבע,    המגדל .5
 ימים מיום הזריעה, בצירוף מפה המסמנת את   10בכתב על היקף הזריעות תוך למועצה ולהודיע       
 שטחי הגידול.      

6.    
 

ה על ידי עותק ראשון של תעודת משלוח האפונה לתעשייה שנופקה על ידי המגדל ונחתמ 6.1
 המפעל מהווה אסמכתא למשלוח.

 
באופן שוטף וללא דיחוי, ולא יאוחר מיום ד'  למועצההמפעל ימסור את תעודת המשלוח  6.2

 שלאחר שבוע האספקה.
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וכי המפעל ישלים את מלוא  המועצהכי אין בהסכם זה ליצור יריבות כלשהי בין המפעל לבין  מובהר .7
התחייבויותיו כלפי המגדל עם העברת התמורות במלואן ובמועדן בהתאם להוראות הסכם השיווק אל 

 כלפי המגדל. המועצה. המפעל לא יהיה אחראי או ערב בכל דרך שהיא לקיום התחייבויות המועצה
 
 יפו . -תל אביב בעיר  המוסמך סמכות השיפוט בעניינים הקשורים בהסכם זה תהא לבית המשפט .8

 
מוגבלת לקבלת כספי לפי הסכם השיווק על כל נספחיו להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אחריות המועצה  .9

הוראת סעיף זה גוברת על הוראת כל  .המגדלים מאת המפעל ולתשלומם למגדלים לאחר ביצוע הניכויים
 נספחיו.כל סעיף אחר בהסכם השיווק וב

 
 החתום  ולראיה באנו על

 
     

_______________  ________________  _________________  
 המפעל    המגדל                           המועצה         
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 1נספח       

 שטר  חוב 
 

 

 

 יום __________ חודש ____________ 

 

 

________________  סך  של המועצה לייצור צמחים ולשיווקםאנו הח"מ, מתחייבים ביחד ולחוד לשלם לפקודת  

 .    -ש"ח )במילים: ________________ ש"ח(   ב

 

כחוק ממועד הפרעון ועד ליום  התשלום  למדד המחירים לצרכן סכום זה יישא ריבית חוקית מירבית ותוספת הצמדה

 בפועל. 

  

 

 חתימות עושי השטר     )מודפס(:  פרטי עושי השטר      

 

    מס' ת.ז./ח.פ.   שם מלא של הפרט/התאגיד      

 

      1. 

 

      2 .  

 

      3 .  
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 נספח ו' 

 
 הסכם שנערך ונחתם ב _______________ ביום _______ 

 
 בין:   

 

 מצד אחד      ("המועצה: ")להלן ולשיווקםהמועצה לייצור צמחים 

 

 לבין:  

 

 מצד שני )להלן: "המגדל"(  כל אחד מבין המגדלים אשר פרטיהם בסוף הסכם זה

 

   

 

 )להלן:"הסכם השיווק"(,___ והמגדל חתם על הסכם לגידול ולשיווק אפונה לתעשייה לעונת  :  הואיל

 

 הכספים המגיעים לו מהמפעל )להלן:"התמיכה" או "התשלום למגדל"(, תגבה כל שהמועצה והמגדל הסכים      :  והואיל

 

 גדלי    לחלוקת "התמיכה" או "התשלום למגדל" בכפוף להחלטת התארגנות מ  תשאחראי וא זיה והמועצה     :  והואיל

 אפונה.                

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר ומותנה כדלקמן:

 

 ועניין בין הצדדים. נספח זה מהווה הסכם לכל דבר  .1

  ה )כהגדרת מגדלי האפונההתארגנות על פי הוראת למגדל   מהמועצההתשלום למגדל על פי הסכם זה יועבר   .2

 . בהסכם השיווק(

)כהגדרתה   ת התארגנות מגדלי אפונהובהתאם להחלטו  מן  הכספים שיתקבלו אצלה,תעביר תמיכות  המועצה .3

ברשימה המצורפת בנספח ה' להסכם בגין שטחי גידול שברשותו, שינטשו  מי מהמגדלים המנוי ל,  בהסכם השיווק(

מסיבות שאינן רשלנות מי מהצדדים להסכם או הפרת ההסכם, ובלבד שהמגדל לא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח  

 על כך.

מגדלי   מכספי המגדלים ייקבעו ע"י התארגנות תמיכהה סכום ואופן ניכוי  תמיכה, גובה התמיכההקריטריונים ל .4

 .)כהגדרתה בהסכם השיווק( אפונה

לאחר אישור חלוקת הכספים ע"י   המועצהמוסכם בזאת בין הצדדים שהתמיכה הסופית למגדל תועבר לזכותו ע"י  .5

 . )כהגדרתה בהסכם השיווק( התארגנות מגדלי אפונה 

 

 

 

 _______________       _____________   

   המגדל                 המועצה       
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 : נספח ז 
 

 נספח להסכם  –קרן נטישות   –אפונה לתעשייה 

 

המגדלים, הקוטפים והמפעלים יעשו כל מאמץ לצמצם נטישות שדות וכל נזק כלכלי שעלול להגרם,  

 כולל ניוד כלי קטיף ותוצרת קטופה בין הקוטפים והמפעלים.

 

 מטרת הקרן: 

מגדלי אפונה שנפגעו מנטישת שדה כתוצאה מהסיבות הבאות: אי עמידה בתכנית הקטיף ו/או  לפצות 

 הקליטה, ע"י הקבלנים ו/או המפעלים, כוח עליון, פגעי הטבע.

 

 מקורות הקרן: 

 ביחסים שווים. –מגדלים, מפעלים וקוטפים  

 

 היקף כספי מקסימלי: 

 ה שסופק למפעל. מהיבול הכללי בקבוצ ₪25% לטון נטו, עד גבול של   30

 למגדלים   יש אחריות של שליש מסה"כ הכמות השנתית. 

 יש אחריות של שליש מחלקו היחסי בקליטה.      למפעל  

 יש אחריות של שליש מהכמות היחסית שקטף.     לקוטף 

 

 גביה: 

. אין מעבר של כסף במקרה של אירוע , ע"פ החלטות הנהלת הקרן, לצורכי פיצויהמועצהתתבצע ע"י 

מסך התמורה המגיעה למגדל בתום כול עונה, וזאת בהתאם   0.85%המועצה תנכה עד  ונה לעונה.מע

להוראות התארגנות מגדלי אפונה, ותחלק אותו לפי הוראות התארגנות מגדלי אפונה. למען הבהר  

התארגנות מגדלי אפונה רשאית להורות על החזר למגדלים של הכספים, או חלקם, המוחזקים במועצה  

 קרן הנטישות.  עבור

 

המגדל מתחייב למלא את הוראות התארגנות המגדלים, באמצעות נציגיה, בכל נושא, כולל טיפול  

 בזרעים ותביעה של הקנט על מנת לצמצם את הנזקים.

 

 הנהלת הקרן: 

  –יו"ר נציג ארגון עובדי הפלחה, קוטפים.  2מפעלים,  2מגדלים,  4הקרן תהיה בת תשעה חברים: 

ההחלטות יתקבלו   מארגון מגדלי ירקות. הנהלת הקרן תתייעץ לפי הצורך, עם מי שתמצא לנכון.

 בהסכמה בין החברים בהנהלת הקרן. 

יכוי ההכנסות ממקורות שונים עבור  הקרן תפצה לפי היבול בחלק השדה שכן נקטף, או בשדה דומה, בנ

השדה שננטש. במקרה של ייצור זרעים מהשדה שננטש, הפיצוי למגדל יהיה בהתאם ליבול הזרעים  

, או הטנדרומטר המתאים שייקבע ובניכוי B, לפי מחיר אפונה בסיווג  2.3בק"ג מוכפל במקדם 

 ההכנסות נטו מיבול הזרעים שנאסף מהשדה שננטש. 

 

 

 

 

 
 


