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הסכם שעועית ירוקה/שלמה/צהובה – אביב 2016

שנערך ונחתם ביום בתאריך____________ :
בין
)המפעל(

______________ בע"מ
לבין:

)המגדל( __________________________
הואיל :והמגדל הוא חקלאי העוסק בגידול ירקות והוא מעוניין להתקשר בהסכם עם המפעל
לאספקת שעועית ירוקה/שלמה/צהובה )להלן "שעועית"( למפעל.
הואיל :ובכוונת המגדל להקצות שטחי גידול ולגדל בהם "שעועית" לעיבוד במפעל אשר תתאים
לצורכי המפעל.
הואיל :והמפעל עוסק בין יתר בעיבוד ירקות קפואים לרבות "שעועית".
והואיל :והמפעל התקשר עם קבלן הקטיף  ,למתן שירותי קטיף הובלה ומחלקה חקלאית,
והיא תלווה ביחד עם המחלקה החקלאית של המפעל את המגדל והגידול בכל שלבי
הגידול לרבות תכנון ,בחירת הזנים ,זריעה ,הדרכה מקצועית, Eurogap ,בדיקות
טרום קטיף וכן תבצע את הקטיף ההובלה עד לשער המפעל.
הואיל :והמגדל מעוניין למכור את תוצרתו והמפעל רוצה לרכוש מן המוכר את יבול השטח
החקלאי המפורט להלן.
לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מממנו.
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 .1הצהרת המגדל
המגדל מצהיר כי הוא חקלאי בעל ניסיון ויש לו הידע ,הציוד ,המים וההיתרים על פי כל דין
וכח אדם על מנת למלא אחר התחייבויותיו עפ"י החוזה לרבות תקן ) EUREPGAPיורוגאפ(
וכן לעמוד בדרישות כל דין לרבות דיני תעסוקה ואיכות הסביבה.
המגדל מצהיר כי על הקרקע שבבעלותו או בחזקתו בכוונתו לגדל שעועית למפעל לפי נספח ב':
 .2הצהרת המפעל
המפעל מצהיר כי הוא תעשיין בעל ניסיון המעבד תוצרת חקלאית ומייצר ירקות קפואים
לרבות "שעועית".
המפעל מתחייב לקלוט כמות של כ  _____ -טון שעועית ירוקה/שלמה/צהובה משטחי גידול
מיועדים למפעל ,בתאריכים עפ"י טבלה מצורפת בנספח ב' כפוף לתנאים בהסכם זה.
 .3תקופת ההסכם:
ההסכם יהיה בתוקף לעונות שעועית אביב ,לארבע שנים החל משנת  2015-ועד שנת 2018
כולל.
 . 4ההתקשרות
כללי
א.
המגדל מתחייב למכור למפעל והמפעל מתחייב לרכוש מן המגדל את השעועית על פי
המפרט ויתר התנאים בהסכם זה.
ב.

ג

סטיות בזמן
מוסכם על הצדדים כי סטייה של  3ימים מתאריך האספקה )בין איחור ובין הקדמה(
מסיבות של מזג אויר לא תחשב להפרה של ההסכם וסטייה של  5ימים )בין איחור ובין
הקדמה( לא תחשב להפרה יסודית של הסכם זה והוא יחייב את הצדדים לתיקון קצב
האספקה בפועל.
סטיות בכמות
מוסכם על הצדדים שסטייה עד  10%לשעועית שלמה וירוקה ו 15%-לצהובה בכמות
היבול החזוי והמוסכם בנספח ב' )הן הגדלה והן הפחתה( לא תחשב להפרה של ההסכם,
כמו כן מתחייבים הצדדים כי במידה והיבול יגדל עד  10%מן היבול המתוכנן יגדיל
המגדל את האספקה והמפעל את קצב הקליטה בהתאם .אולם במידה ויגדל היבול מעל
 10%אין המפעל מתחייב לקלוט ו/או לשאת בתוצאות גידול הפחת בגין הגדלה זו.
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ד.

נטישות
 המפעל המגדל וחברת הדסים ישתפו פעולה ויעשו כל שניתן למניעת נטישות וקטיף בזמןשל יבול השעועית בשדות שתוכננו.
על אף זאת ,במקרה שיהיה צורך לנטוש שדה ,יוקם צוות אד-הוק שיורכב מהמגדל ,נציג
ארגון מגדלי ירקות ,המפעל המגדל וחברת הדסים ,לדון באופן פרטני בנסיבות
וההשלכות ולקבל החלטות אופרטיביות בהתאם.

 .5תעודות משלוח וחשבוניות
המגדל ימציא תעודות משלוח עם כל האספקה .בסיום השיווק ימציא המגדל למפעל חשבונית על
כל היבול ששווק  ,החשבון יתבסס על דו"חות ערך היבול שחושבו לפי מבדקי האיכות במפעל
בהתאם למפרט הקבלה.
מובהר בזה כי הקניין ב"שעועית" שסופקה למפעל )לרבות התוצרת המעובדת( יישארו של המגדל
כל עוד לא תשולם בעבורו תמורתו.
 .6המחיר
א .תמורת ה"שעועית" שתוגדר על פי בדיקת הקבלה )בהתאם למפרט( כחומר מאושר לתשלום,
ישלם המפעל למגדל בהתאם למועדי הזריעה את הסכומים בש"ח לטון ,בהתאם למפורט
בנספח ב' להסכם.
 .7תנאי תשלום  -תנאי תשלום לכל הזנים שוטף 95 +
 .8הוצאות וניכויים
כל הוצאות הגידול בשטח ,לרבות אגרות והיטלים למועצת הצמחים יחולו על המגדל.
 .9פסילת יבול בשדה בשל אי התאמה למפרט
המפעל או באי כוחו רשאים להחליט לפי שיקול דעתו המקצועית ,כי יבול השעועית שגודלה
ע"י המגדל אינו ראוי לקטיף מחמת שהוא נפגע ע"י מזיקים או פגעי טבע אחרים וכי אינו עומד
במפרט הקבלה.
מובהר ומוסכם בזה כי בקרות מקרה כאמור ,היבול בשדה לא ייקטף ולא יהיה המגדל זכאי
לתשלום כלשהוא מהמפעל בגין יבול זה ,החלטה כאמור תתקבל בשיתוף המגדל ונציג ארגון
מגדלי ירקות.
בהעדר הסכמה בשדה ,תילקח דוגמא מייצגת לבדיקה במעבדת המפעל ועל פי התוצאה תתקבל
ההחלטה.
יחד עם זאת במידה והמגדל לא יקבל את החלטת המפעל ,והיבול בשדה זה ייקטף וישלח
למפעל ,הרי שבמידה וייפסל המשלוח בבדיקת הקבלה ,אזי יחולו כדלקמן:
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א .המגדל לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין המשלוח.
ב .המגדל יחויב ויישא בכל עלויות הקטיף ההובלה הבדיקה וכן נזקים ישירים ככל שיהיו
למפעל .
 .10בדיקת הקבלה וקביעת הפחת
א .בדיקת הקבלה וקביעת הפחת תעשה לפי מפרט קבלה – נספח א'.
ב .הבדיקה תעשה ע"י אנשי המעבדה של המפעל.
ג .המגדל או בא כוחו רשאים להיות נוכחים בזמן בדיקת הפחת ויוודאו ביצוע הדגימה
והבדיקה על המפרט.
ד.
ה.
ו.
ז.

מפרט הקבלה של המפעל יצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה השעועית.
מעבר ל  10%פחת ,יודיע המפעל למגדל ,כדי שיוכל להיות נוכח במפעל .תהליך הייצור
לא יתעכב עד להגעת המגדל.
מעבר ל  15%פחת ,תילקח בדיקה נוספת והממוצע בניהן יהיה הקובע .תהליך הייצור לא
יתעכב עד להגעת המגדל.
דוח על תוצאות הדגימה והפחת עבור המשלוחים יועבר למגדל ע"י המפעל לא יאוחר
מ 72-שעות לאחר יום האספקה.

 .11ביטוח נזקי טבע
רכישת הביטוח האמור תעשה על אחריותו ועל חשבונו של המגדל.
 .12שקילה
השקילה הקובעת היא השקילה בשער המפעל.
 .13איכות ובטיחות מזון
א .היבול יסופק כשהוא נקי כמקובל באסיף מכונה ,תוך שימת דגש לצמצום מקסימאלי של
הימצאות בעלי חיים במשלוח.
ב .מפרט הקבלה יצורף לחוזה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו )ויסומן כנספח א'(.
ג .בדיקת הקבלה והדיגום יבוצעו עפ"י הוראת המפרט בנספח א' ע"י מעבדת האיכות של
המפעל.
ד .על כל משלוח לעמוד בדרישות השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות כפי שיהיו
מפעם לפעם ,לגבי שאריות חומרי הדברה והוראות אחרות.
למפעל שמורה הזכות לקחת דגימות מהשדה עד שבעה ימים לפני מועד הקטיף המשוער,
ולשלחם לבדיקות שארתיות חומרי הדברה .חלקות אשר תתגלה בהם שארתיות חריגה
מדרישות כל דין ,תפסלנה והמפעל לא יהיה מחויב לקולטם.
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ה .ככל שיהיה הדבר רלבנטי מבחינת עיתוי הקטיף ,ובמידה ושאריות החומר שהתגלה היה
מותר בשימוש על פי כל דין בגידול השעועית וכי הוא אמור להתפוגג בהתאם להוראות חוק
התווית תילקח דגימה נוספת לאחר  72שעות לבירור מצבה של החלקה ובהתאם לתוצאות
יוחלט על גורלה.
ו .המגדל ימציא אישור ממשרד הבריאות ו/או מספק המים בדבר עמידה על פי חוק באיכויות
המים בהם מושקה הגידול ,בכל אחת מהחלקות הרלוונטיות.
ז .חומר אשר יגיע עם גופים זרים אשר מסכנים את בריאות הציבור כגון :מתכת ,זכוכיות ,וכו'
יפסל .במידה ויתגלה תוך כדי העיבוד – לא ישולם בגין המשלוח כל תמורה.
ח .המגדל ינקוט בכל האמצעים המותרים על פי כל דין לאורך הגידול על מנת להבטיח העדר
נוכחות של מכרסמים )עכברים וכיוצ'( ב"שעועית".
 .14כוח עליון
א .לא תתקבל טענת המגדל כי כוח עליון מנע בעדו מלמלא התחייבויותיו ,אלא אם בעת
פעולתו של אותו "כוח עליון" נתן על כך הודעה בכתב למפעל וכן ניהל רישום מדויק בדבר
פרטי פעולתו של אותו "כוח עליון" והיקף פעולתו.
ב .למען הספר ספק ,לא יחשבו ל"כוח עליון" ,המקרים הבאים :תקלה ממושכת )למעלה
מ 24 -שעות( במערך הייצור במפעל ,או שביתה של פועלי הייצור מכל סיבה שהיא.
ג .במקרה של חוסר מילוי ההתחייבות ע"י המפעל ,לא יחויב המגדל בקנסות בגין העלאת %
גרעינים או העלאת  %הפחת שנוצר מאיחור.
 .15הסבת זכויות
המפעל רשאי בהסכמת המגדל להסב לאחר זכויותיו עפ"י החוזה )אך לא חובותיו
והתחייבויותיו( ,רק במידה ויישא בכל סעיפי האחריות שהתחייב בהם .כמו כן הסבת זכויות
תחייב את המפעל בכל עלות נוספת שתגרם למוכר ,אם תהיה כזו.
 .16שיעבוד
המגדל לא יהיה רשאי למשכן או לשעבד באופן אחר את זכויותיו על פי חוזה שלא בהסכמתו
של המפעל.
 .17תנאים יסודיים
א .הזמן הוא תנאי עיקרי ויסודי של החוזה ,למעט מה שהוסכם במפורש בסעיף  3ב' ולרבות
הזמן בכל מה שנוגע לתנאי התשלום בסעיף .6
 .18אכיפת החוזה
כל צד יהיה זכאי לאכוף על משנהו את ביצוע הוראות חוזה זה.
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 .19פרשנות
א .המו"מ שקדם לעריכת החוזה ,נעשה בדרך המקובלת.
ב .החוזה נוסח ע"י המפעל והתקבל על דעתו של המגדל.
ג .הוראות החוזה ישונו רק עפ"י הסכמת הצדדים בכתב.
 .20שליחות
נציג מוסמך של המוכר יחשב מרכז ענף הגד"ש של המשק בא כוחו של מרכז המשק.
 .21בוררות
לצורך הערכת כל נזק שיגרם לאחד מהצדדים בגין פעולה או מחדל של משנהו ,ימונה בורר
מוסכם על הצדדים ,פסיקתו סופית ומחייבת.
במידה ואין הסכמה על בורר ,ימנה מנכ"ל מועצת הצמחים את הבורר.
 .22הודעות
כהודעה מספקת לצורך החוזה ,תחשב הודעה במכתב רשום עפ"י כתובת הרשומה בגוף החוזה,
או כפי ששונתה בהודעה בכתב ,והיא תחשב כמי שנתקבלה כעבור  72שעות מתאריך המסירה
למשלוח ,אלא אם הוכח אחרת.
 .23על המשלוח לעמוד בדרישות השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות כפי שתהיינה
מפעם לפעם לגבי שאריות חומרי הדברה.
 .24המגדל ימציא אישור ממשרד הבריאות בדבר עמידה באיכות המים בהם מושקה הגידול.
__________________________
חתימת המגדל

________________________
חתימת המפעל
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מפרט קבלה  -נספח א'
נוהלי בדיקות שעועית אביב -חומר גלם  -שלמה

.1

הגדרות ופרמטרים:
השעועית תהיה טרייה בעלת צבע אופייני ,בעל מרקם חלק,
ללא נזקי מחלות ומזיקים ) כתמים ,חורים  ,שפשופים ,כתמי חלודה(
השעועית תעמוד בדרישות השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות לגבי שאריות
חומרי הדברה ובאיכויות המים בהם מושקה השעועית

.2

פחת:
חומר זר  -כל חומר צמחי ואחר שאינו תרמילי שעועית בודדת.
א(
 שתי שעועיות ומעלה שהן מחוברות יחשבו כ 50% -פחת החל מהשנה השנייהלהסכם ועד לתקרה של מקסימום הפחת  2% -בסעיף זה.
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(

מזיקים  -תרמילי שעועית פגועים ע"י חדירת מזיקים לתוכם או כרסומים מבחוץ.
מחלות  -תרמילי שעועית הנוגעים בכתמי מחלות המתאפיינים בצבע שונה
ובריקבונות מקומות הנגועים.
ריקבונות  -שעועית רקובה או חמוצה בעלת צבע לא אופייני ובעלת ריח רע.
תרמילי שעועית עקומים )הבדיקה תיעשה אל מול שרטוט המצורף לחוזה( – עד
 5%לא ייחשב כפחת מעל  5%תחשב מחצית מכל העקומים כפחת )במידה ויש
 6%עקומים הפחת יהיה (3%
כל חתיכה הקטנה מ  -2ס"מ ,תחשב כפחת .תרמילים שבורים שאורכם  4 - 2ס"מ,
מחצית הכמות תחשב כפחת
שעועית שקוטרה קטן מ  5מ"מ או גדול מ  12מ"מ
שפשופי רוח – תרמילי שעועית עם פגיעות משפשופי רוח.
מ  0עד  5בעלי חיים  0% -פחת
מ  5עד  10בעלי חיים  5% -פחת
מ  10עד  15בעלי חיים  10% -פחת
מ  15עד  20בעלי חיים  20% -פחת

 .3שעועית פסולה:
א( משלוח המכיל יותר מ  3%תרמילים נגועים במזיקים ,יפסל לקליטה.
ב( משלוח המכיל יותר מ  4%כתמי מחלות ריקבון חלודה יפסל.
ג( משלוח המכיל יותר מ 6% -של מזיקים ומחלות ביחד יפסל.
ד( משלוח שבו משקל חומר זר צמחי ואחר למעלה מ  8%מהמשקל הכולל של המשלוח,
יפסל.
ה( במידה ומשלוח יכיל מעל לשעורי הפגמים הרשומים להלן יקבע לו פחת מינהלי
בשיעור של פי שלושה משיעור הפגמים שימצאו בו )עפ"י סעיפי א-ד לעיל(,:
 2%תרמילים נגועים במזיקים.
 3%כתמי מחלות ,ריקבון חלודה.
 5%מזיקים ומחלות ביחד.
 7%במשקל חומר זר צמחי ואחר
לדוגמא:
משלוח Xהכיל  7.5חומר זר צמחי ואחר – יקבע פחת מינהלי של .(3*7.5%) 22.5%
ו( במידה ו  %הגרעינים בתרמיל עולה על  15%המשלוח ייפסל.
ז( במידה והפחת הכולל גדול מ  15%ייפסל המשלוח.
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ח(
ט(
י(
יא(

שעועית עם חומר זר צמחי אשר מסכן את בריאות הציבור כגון :שעועית עם ירוקת
החמור ,ענבי שועל דטורה ,קוטב ,שיבולת ,בוטנים ,סויה ,סלרי ,פול ,אגוזים וכו'.
חומר זר המסכן את בריאות הציבור כגון :מתכות ,זכוכית וכו'.
כל חומר זר אחר כולל זבל פרות שאין באפשרות המפעל להתגבר עליו בתהליך
הייצור..
במידה שמשלוח נפסל מסיבה כלשהי ,יש לעכבו להזעיק את המגדל ולבצע בנוכחותו
מדגם חוזר.

 .4כללי:
תיערך ביקורת קבלה  ,יילקחו  5ק"ג באופן אקראי  ,מערבבים  2 ,ק"ג ישמשו לבדיקת
פחת ו 100גרם מתוכם ישמשו לבדיקת  %גרעינים.
הזן יוגדר בזמן ההתקשרות ,כל שינוי זן מחייב הודעה מוקדמת ואישור המגדלים יישלחו
תוצאות בדיקות לשאריות חומרי הדברה ,הדגימות יילקחו ע"י קבלן הקטיף מכל חלקה
וחלקה.
כחלק מבדיקות הקבלה יבוצעו בדיקות שלנו לשאריות חומרי הדברה ,במידה ויימצאו
חריגות מהתקנים להם אנו מחויבים על פי חוקי המדינה ,יוגדר המשלוח כפסול

__________________________

________________________
חתימת המפעל

חתימת המגדל
תאריך________________:
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נספח ב' :מחירי שעועית אביב לאספקה בשנים :2015-2018
א .תמורת ה"שעועית" שתוגדר על פי בדיקת הקבלה )בהתאם למפרט( כחומר מאושר
לתשלום ישלם המפעל למגדל בהתאם למועדי הזריעה את הסכומים בש"ח לטון
בהתאם למפורט להלן:

העונה

מועדי זריעה

טרום עונה עד  25בפברואר
מ  26-בפברואר עד 31

א'

מחיר לטון
שעועית
לתשלום

מחיר לטון
שעועית
לתשלום

מחיר לטון
שעועית
לתשלום

מחיר לטון
שעועית
לתשלום

בש"ח לשנת בש"ח
לשנת 2016
2015

בש"ח
לשנת 2017

בש"ח
לשנת 2018

1,500

1,521

1,526

1,531

1,485

1,490

1,495

1,500

במרץ
ב'

מ 1 -באפריל ועד 15
באפריל

1,492

1,497

1,502

1,507

ג'

מ 16 -באפריל ועד 30

1,492

1,513

1,518

1,523

באפריל
מ –  1במאי ועד  15למאי

ד'

1,508

1,532

1,556

1,561

ב .אחוז גרעינים
בכל משלוח ייבדק אחוז הגרעינים בשעועית שבמשלוח ובהתאם לר"מ יחולו שינוי במחיר
מהטבלה לעיל כדלקמן:
שעועית ירוקה ושלמה
.1
.2
.3
.4
.5

שעועית מעל  8.1%גרעינים ועד  9%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב – 1.25%
שעועית מעל  9.1%גרעינים ועד  10%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב – . 2.5%
שעועית מעל  10.1%גרעינים ועד  11%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב – .3.75%
שעועית מעל  11.1%גרעינים ועד  12%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב – . 5%
שעועית מעל  12.1%גרעינים ועד  15%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב.9% -

שעועית צהובה
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 .1שעועית מעל  10%גרעינים ועד  15%גרעינים יופחת המחיר בטבלה ב – .5%
שעועית ירוקה ,שלמה /צהובה עם פחות מ –  6%גרעינים יתווסף למחיר בטבלה .2.5%
__________________________
חתימת המגדל

__________________________
חתימת המפעל

קטיף והובלה
מובהר בזה כי המחיר אינו כולל את עלות הקטיף וההובלה והמחלקה החקלאית שיהיו ע"ח
המפעל.
)התשלום של המגדל למחלקה חקלאית יבוטל ויהיה ע"ח המפעל(.

מנגנון בונוס בגין איכות
כל משלוח ייבדק בבדיקת קבלה על פי המפרט
במידה והפחת במזיקים ומחלות במשלוח הנבדק לא יעלה על  0.5%יתווסף למחיר בטבלה . 1%
במידה ולא יתגלה בבדיקת הקבלה ובמהלך הייצור והעיבוד של שעועית ממצא של בעל חיים )חי
או מת( כגון עכבר  ,אילנית וכיוצ' יתווסף למחיר בטבלה . 1%
מובהר בזה כי במידה והפחת במזיקים ומחלות יעלה על  0.5%ו/או ימצא ממצא חי לא ישולם כל
בונוס.

__________________________
חתימת המגדל

__________________________
חתימת המפעל

נספח ג :טבלת תכנון זריעה ואספקה למגדל  /שדה
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מס
שבוע

שם
מגדל

שם
חלקה

זן

שטח סה"כ
בדונם טון

יבול
לדונם

תכנון

תכנון

__________________________
חתימת המגדל

ימי
גידול

מחזור
גידול

תארי
ך

מועד
אספקה

זריעה תכנון

__________________________
חתימת המפעל

נספח ד' :שימוש בחומרי הדברה

צורת
השקייה

הערות

12

המגדל מתחייב לבצע את הגידול תוך הקפדה ושמירה על התקנות העדכניות של האגף להגנת
הצומח של משרד החקלאות בכל הקשור ל –
•

שימוש בחומרי הדברה מאושרים בלבד.

•

שימוש בחומרי ההדברה על פי הנחיות השימוש של היצרן שאושרו עי האגף להגנת
הצומח ובמועדי השימוש המותרים בלבד ,לכל אורך מהלך הגידול בכלל ולקראת
הקטיף בפרט.

•

השקיה של הגידול במים המאושרים להשקיה לסוג הגידול בלבד.

המגדל מתחייב לעשות את כל הנדרש לפני ובמהלך הגידול ,ומתחייב לעמוד בדרישות החוק בכל
הנוגע לשאריות של חומרי הדברה בירק המסופק למפעל.
סמוך למועד הקטיף ישלח המגדל דגימה של הירק המסופק ,למעבדה מוכרת לשם בדיקה של
שאריות חומרי הדברה ,ואת תוצאות הבדיקה יעביר לידי המפעל מייד עם קבלתן.
למען הסר ספק ,המצאות של חומרי הדברה במשלוח של חומר גלם חקלאי תפסול את המשלוח
והמגדל ישא בנזקים ובעלויות שיגרמו עקב פסילה זו.
המגדל מתחייב לדווח למפעל על כל סטייה מהאמור בנספח זה במהלך הגידול על מנת לאפשר
קבלת החלטה נאותה לגבי חומר הגלם החקלאי שיסופק ממנו למפעל.

שם המגדל ________________

חתימה _________________

נספח ה' – מניעת אלרגנים בשעועית
אני מתחייב:
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 .1לספק למפעל תוצרת ללא נוכחות של הרכיבים האלרגנים )ללא אפשרות
לסיבולת בשיעור כלשהו( הבאים :סלרי ,דגנים וחיטה ,סרטנים ,ביצים,
דגים ,תורמוס ,פרות ים ,חרדל ,בוטנים ,אגוזים למיניהם ,סויה ,סולפיטים,
פול .ידוע לי שנוכחות מזערית של אחד או יותר מהאלרגנים הנ"ל תגרום
לפסילת התוצרת.
 .2לספק למפעל אישור של משרד הבריאות לגבי איכות המים המשמשים
להשקיה וזאת לפחות אחת לשנה .אני מתחייב להשתמש במים האלו רק על
פי אישורו של משרד הבריאות .ידוע לי ששימוש במים שלא על פי הוראות
של משרד הבריאות יגרום לפסילת התוצרת.
 .3לנהל יומן ריסוסים וטיפולים הדברתיים לשדות המשמשים לגידול תוצרת
למפעל .יומן הריסוסים והטיפולים יהיה זמין בכל רגע נתון לביקורת
אקראית של המפעל .בסוף הגידול ,יומן הריסוסים והטיפולים יועבר ביחד
עם התוצרת למפעל .ידוע לי ששימוש בחומר הדברה אשר לא מאושרים על
ידי מדינת ישראל או שימוש בחומר מותר שלא על פי חוק התווית יגרום
לפסילת התוצרת.

________________
חתימת המגדל

נספח ו'
 .1תשלום עבור זרעים
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1.1

רכישת הזרעים תבוצע ע"י המפעל שיועברו למגדל ע"י חברות זרעים.

1.2

תמורת הזרעים שיקבל המגדל הוא יחויב במחירם כפי שיקבע מפעם
לפעם ,מתוך התמורה שתגיע לו בגין אספקת שעועית למפעל על פי חוזה
זה בהתאם הטבלה המצ"ב.
הכמויות לחיוב יהיו על פי תעודות משלוח של חברות הזרעים כשהן

1.3
1.4

חתומות ע"י המגדל או נציגו
במקרה שבו מכל סיבה שהיא )פסילה/אבדן יבול כח עליון( המגדל לא
יספק שעועית למפעל ,הרי שהוא מתחייב בזה לשלם את עלות הזרעים
למפעל באופן ישיר ,כן הוא מאשר בזאת למפעל לקזז עלות זו מכל זכות
אחרת שלו במפעל.

שם הזן

מחיר בש"ח לשק זרעים

קנטרה
סקילה
סונסטה
קונקדור
אנג'י
ניקולו
) 1268קומו(
סנברסט
בוסקה
1603
ארכיפל
סטנלי
מרי טיים
950ABO
וואנקה

_________________________
חתימת המפעל

_________________________
חתימת המגדל
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נספח ז'
מוסכם על מגדלי השעועית ,שענף הירקות במועצת הצמחים יגבה סכום לטון עבור
נציג מגדלים במפעלים ,כך שישלים את השתתפות המועצה ויאפשר העסקת נציג
מגדלים בכל מפעל.

