הסכם עגבניות לתעשייה 2020-2022
נערך ונחתם ביום _______________
בין___________________ :ח.פ.

(להלן – "המגדל")

לבין__________________:ח.פ.

(להלן – "המפעל")

הואיל :והמגדל מגדל עגבניות לשם עיבודם למוצרים תעשייתיים בכמות של ______ טון( .להלן –
"העגבניות").
והואיל :והמגדל מצהיר כי הינו בעל סמכות כדין להתחייב בהסכם זה בשם בעלי שדה הגידול של
העגבניות ו/או המחזיקים כדין בשדה האמור.
והואיל :והמגדל מעוניין למכור למפעל והמפעל מעוניין לקנות מהמגדל את העגבניות בהתאם ועל
פי התנאים המפורטים בהסכם זה.
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1מבוא  ,נספחים והגדרות
 1.1המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
 1.2להסכם זה מצורפים נספחים כדלהלן:
נספח א' – הגדרת העגבניות ואיכותם ,מפרט קבלה.
נספח ב' – מחירים ותנאי תשלום.
נספח ג' – לוח שתילה ואספקה.
נספח ד' – רשימת תכשירי הדברה (קוטלי מחלות ומזיקים) ,מינוניהם ומועדי הטיפול
האחרונים בשדות העגבניות לתעשייה  -עונת .2020
נספח ה''  -דו"ח ביצוע טיפול הדברה לעגבניות תעשיה – עונת גידול 2020
 1.3פרטי המגדל
שם המגדל(תאגיד):
כתובת:
טלפון:

איש קשר
טלפון :
כתובת מייל:

כתובת להעברת תשלום
שם בעל הח-ן:

שם הבנק/
מס' חשבון:

 .2המגדל
 2.1מגדל מתחייב בזה לגדל עגבניות למפעל על שטח ולפי תאריכים ,כמויות וזנים ,המופיעים
בלוח זריעה/שתילה כפי שסוכם בין המגדל והמפעל כאמור בנספח ג' .על המגדל למסור את
העגבניות בכמויות ,בזנים ובתאריכים בהתאם למועדי האספקה הסכם זה ,כאשר הקדמה
או איחור של  3ימי עבודה לא יחשב כהפרת הסכם.
 2.2המגדל מסכים בזה כי במקרה ולא יגדל עגבניות כולן או מקצתן בניגוד למוסכם ו/או ימכור
לשוק המקומי ו/או לאחר עגבניות נשוא הסכם זה ,בניגוד למוסכם יהא מחויב לשלם
למפעל פיצויים לכל טונה המוערכים ונקבעים בזה מראש בסכום של גובה המחיר למגדל
הנקוב בהסכם לטון עגבניות .שסטייה בכמות מלוח האספקה עד  10%לא תחשב כהפרת
הסכם.
 2.3המגדל מתחייב לדווח בכתב על ביצוע המזרע למפעל תוך  10ימים מיום הביצוע .במידה
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ולא יעשה כן ,יתעכב התשלום למגדל עד לגמר הבירור בנידון ויתבצע בכפוף לתוצאותיו.
 2.4במקרה של נזק טבע שיגרום לאי הספקה מלאה או חלקית של עגבניות כמתחייב מהסכם
זה ,ידאג כל צד בשיפוי מתאים באמצעות חברת הביטוח שביטחה נזקים מסוג זה
והמגדל יהיה פטור מהחובה לפצות את המפעל בגין נזק זה.
 2.5המגדל מתחייב להשקות את העגבניות במים מאושרים להשקיית עגבניות לתעשייה.
 2.6על המגדל לנהוג לפי הוראות הדין בנוגע לדיווח ולקבלת אישורי זריעה מן הרשויות
המוסמכות .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על המגדל לקבל היתרים מיוחדים מהמועצה
לייצור צמחים ולשיווקם (להלן" :המועצה") במידה ויש צורך בהיתרים אלה ,ולנהוג על
פי תנאי היתרים אלה וכן לדווח למועצה אודות זריעת השטחים שברשותו לפי מתכונת
ככלי הדיווח כחוק .קבלת ההיתרים המיוחדים האמורים לעיל הנה באחריותו המלאה
והבלעדית של המגדל.
 2.7המגדל מצהיר ומתחייב כי העגבניות תימסרנה למפעל כשהן חופשיות מכל שעבוד,
משכון ,עיקול או זכויות צד ג' כלשהן ,והוא מתחייב כי יעשה במהירות הראויה ועל
חשבונו כל פעולה שתידרש על מנת להסיר עיקולים ו/או צווים אחרים שיוטלו על
העגבניות או בקשר אליהן .למען הסר ספק מובהר כי עגבניות שיגיעו למפעל כאשר חל
עליהן שעבוד ,משכון ,עיקול או זכויות צד ג' כלשהן ,תחשבנה כאילו הגיעו למפעל רק
בעת שהוסר מעליהן העיקול ,שעבוד ,משכון או זכויות צד ג'.
.3המפעל
3.1

המפעל מתחייב בזה לרכוש את העגבניות לפי מועדי האספקה (נספח ג') עם סטייה
אפשרית של עד ( 3שלושה) ימים לפני או אחרי מועד האספקה המצוין בנספח ג' ,בתנאי
שתהיינה מתאימות למפרט הקבלה לעגבניות תעשייה (נספח א') המהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ולשלם בעדו לפי תנאי הסכם זה על נספחיו .הכספים הנ"ל יועברו
למגדל ע"י המפעל.

3.2

מוסכם בזה שהתחייבות המפעל האמורה לעיל ,לגבי הכמות ,מתייחסת לכמויות
המופיעות בלוח האספקה בתוספת של עד  10%מכמויות אלה :התוספת האמורה תהיה
יחסית לשיעורי האספקה ובלתי מצטברת.

3.3

המפעל מסכים בזה כי במקרה ולא יקלוט עגבניות ,להוציא תקלות ייצור שאינן בשליטת
המפעל :שביתות ומצב ביטחוני ,יהא מחויב לשלם פיצויים לכל טונה המוערכים
ונקבעים בזה מראש ,בסכום בגובה המחיר למגדל הנקוב בהסכם זה לטון תוצרת וזאת
בהתחשב בהפסדים ובמניעת הרווח הצפוי של המגדל .הכספים הנ"ל יועברו למגדל ע"י
המפעל.

3.4

המגדל יתאם עם המפעל שבוע מראש את זמני הקטיף וההובלה ,נגרם אחור בקליטת
התוצרת באשמת צד לחוזה ,יפצה אותו צד את הצד הנפגע בגובה הנזק שנגרם לו :הפיצוי
ל מגדל יהיה עבור כל הוצאות הקטיף ,אם יהיו כאלה לרבות שכר עבודה וירידה בערך
העגבניות שניזוקו כתוצאה מאיחור בקליטתן .והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן
 3.2 ,3.1 ,2.1ו -ב' בדבר סטייה מותרת ומוסכמת ממועדי ומכמות ההספקה.

.4הובלה
4.1

הובלת העגבניות משדה הגידול אל המפעל תעשה באחריות וע"ח המפעל.

4.2

המפעל יעמיד על חשבונו לרשות המגדל גונדולות להובלת העגבניות בכמות של 4
גונדולות להובלה בהתאם לנספח ג'.

4.3

על מפעל להעמיד לרשות המגדל גונדולות נקיות לחלוטין שעברו שטיפה כנדרש.

4.4

המפעל יהיה מחויב לפרוק את משלוחי העגבניות שיסופקו לו תוך  8שעות ,מרגע הגעתן
למפעל .לא בוצע האמור לעיל ישא המפעל בתוצאות ממחדלו והמגדל לא יחויב בעבור
פחת שנגרם לתוצרת עקב כך (ראה נספח א' סעיף .)13
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4.5

שעות הקטיף יקבעו בהתאם לדרישות המפעל .המגדל יקטוף במשך  24שעות ביממה
ככל שיידרש לזאת על ידי המפעל.

 .5איכות
 5.1מוסכם ע"י המפעל והמגדל כי ענף הירקות במועצת הצמחים יעניק שירותי ביקורת איכות
לגבי סיווג ואיכות העגבניות לתעשייה שיספק המגדל למפעל (להלן "הביקורת").
 5.2איכות וסוג העגבניות יקבע בהתאם לאמור במפרט קבלה לעגבניות תעשיה  2020שמצורף
כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (נספח א').
 5.3המפעל וענף הירקות במועצת הצמחים ישאו בחלקים שווים בהוצאות הביקורת ,בהתאם
לדרישת תשלום בכתב אשר בו יפרט הענף את עלויות הביקורת.
 5.4המפעל לא יקלוט עגבניות ללא נוכחות מבקר אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד מענף הירקות.
מוסכם כי במשלוח שלא עבר ביקורת לא יוכר פחת .המפעל יעמיד לרשות המבקר תנאי
עבודה נאותים בהתאם לדרישות ולקריטריונים אשר יקבעו ע"י ענף הירקות.
 5.5מוצהר בזה כי ענף הירקות לא יהא אחראי מכל וכל בכל הכרוך בכמות ,סוג ,טיב ואיכות
העגבניות המסופקות למפעל.
 5.6חלקו של המפעל בהוצאות הביקורת יועבר לענף הירקות בתוך שבעים ( )70יום מתום
החודש בו בוצעה הביקורת.
 .6חומרי הדברה
 6.1המגדל ינהג משטר הדברה בהתאם לרשימת תכשירי הדברה מותרים למינונים ולמועדי
טיפול אחרונים.
 6.2המגדל והמפעל ישאו בחלקים שווים בהוצאות בדיקות שאריות וחומרי הדברה
(להלן "הבדיקות") ,באם יתבצעו בדיקות אלו.
 6.3הבדיקות יבוצעו במעבדה המאושרת ע"י המועצה למוצרי עגבניות בישראל
(להלן "המעבדה").
 6.4מספר הבדיקות שיבוצע יקבע מראש בהתאם לכמות הקליטה המתוכננת של המפעל
ובהתאם לקריטריונים שתיקבע המעבדה בתיאום ובאישור ענף הירקות.
 6.5דגימת עגבניות מהשדה תילקח שבעה ימים לפני הקטיף .במקרה שבבדיקה כאמור ימצאו
חומרי הדברה או שאריות מעל למוסכם (כפי שמפורט בנספח ד') ,יפסל השדה והמגדל
ישלם למפעל כפיצוי מוסכם מראש  120שקלים בעבור כל טון.
 6.6המפעל יעביר למועצה את חשבוניות הבדיקות ויזוכה בהתאם (על פי מספר הבדיקות
שאושר על ידי ענף הירקות להשתתפות ב )50% -בסך של  50%מעלות הבדיקה.
 6.7על המגדל למלא באופן עדכני את דו"ח ביצוע טיפולי הדברה ולהמציאו בפני מבקר המפעל
בכל עת שיידרש (ראה נספח ה').

 .7עש
 7.1המגדל והמפעל מצהירים כי ידוע להם היטב על ההשלכות החמורות הנובעות מנגיעות העש
בתוצרת הנקלטת במפעל ,והם מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם בנושא.
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 7.2תוצרת שהגיע למפעל על פי הסכם זה ,ונמצאה נגועה בעש בשיעור העולה על ( 1%אחוז
אחד) בבדיקה המדגמית שתיעשה במפעל על פי סעיף  5לעיל ,יפסל המשלוח.
המפעל מתחייב שלא לקלוט במפעל אלא תוצרת שעברה ביקורת על פי סעיף  5ויש בידיו
אישור לגביה כי בבדיקה כאמור לא נמצאה בה נגיעות עש העולה על ( 1%אחוז אחד).
 .8תנאי תשלום
 8.1תמורת העגבניות שתשולם למגדל מהמפעל בעבור אספקת העגבניות בשדה תחושב על פי
האמור בנספח ב' ובהתחשב בשינויים הנובעים מרמת הבריקס של התוצאה המתקבלת מן
הבדיקה של דגימת התוצרת שתיערך ע"י ענף הירקות כמפורט בנספח א'.
 8.2שיעורי התמורה האמורים לעיל ישתנו בהתאם לרמת הבריקס (דהיינו רמת כלל מוצקים
מסיסים שבעגבניות המסופקות ).על פי לוח שיעורי הבריקס וסכומי שינויי התמורה
כמפורט בנספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 8.3העברת התשלום מהמפעל למגדל תמורת העגבניות שסיפק על פי הסכם זה ,יבוצע על ידי
המפעל בתום  40יום מתום חודש האספקה של העגבניות למפעל .או בהתאם לאמור בסעיף
 8.4להלן .התשלום יהיה ב.₪ -
 8.4למפעל תינתן אפשרות לבצע את העברת התמורה בתנאים הבאים ,ובתנאי שיודיע למגדל
בכתב במועד חתימת ההסכם על דרך התשלום המתוכננת:
לפי מועד הקטיף המשוער והיבול המשוער יקבע ה"תשלום העיקרי"
תשלום עיקרי –  1/3מהסכום המשוער –ישולם בתום  40יום מתום חודש ההספקה
 1/9מהסכום המשוער ישולם  3חודשים לפני המועד של התשלום העיקרי.
 1/9מהסכום המשוער ישולם  2חודשים לפני המועד של התשלום העיקרי.
 1/9מהסכום המשוער ישולם  1חודש לפני המועד של התשלום העיקרי.
לאחר חישוב מדויק של התמורה למגדל עבור העגבניות שסיפק ובאופן סימטרי
 1/3מהסכום הנותר לזכות המגדל ישולם  1חודש לאחר המועד התשלום העיקרי.
 1/3מהסכום הנותר לזכות המגדל ישולם  2חודשים לאחר המועד של התשלום העיקרי.
 1/3מהסכום הנותר לזכות המגדל ישולם  3חודשים לאחר המועד של התשלום העיקרי.
 8.5פיגור בתשלום לפי תנאי התשלום המפורטים בסעיף  8.3ו –  8.4ישלם המפעל ריבית בשיעור
ריבית החובה הנהוגה בארגון הקניות משקי עמק יזרעאל.
 8.6כל התשלומים למגדל יתבצעו באמצעות זיכוי חשבונו ב"משקי עמק יזרעאל" .המגדל
והמפעל יחתמו על המחאת זכות בנוסח המצורף בנספח ב' להלן.
 8.7משקי עמק יזרעאל יהיה ערב לכספי המפעל שישולמו לזכות המגדל עוד לפני אספקת
העגבניות.
 8.8עותק ראשון של תעודות משלוח העגבניות למפעל שנופקו ע"י ענף הירקות חתומה ע"י
המגדל והמפעל מהווה אסמכתא לתשלום המגיע למגדל מן המפעל .נתוני הבריקס והפחת
וכל שאר הנתונים המשמשים לחשוב המחיר ,יחושבו לגבי כל תעודת משלוח בנפרד ,לגבי
מחיר התוצרת נשוא אותה תעודת משלוח .המפעל ימסור את תעודות המשלוח לענף
הירקות באופן שוטף וללא דיחוי.
 8.9הקניין בעגבניות ,מוצריו (לרבות בתוצרת המעובדת) ו/או בתמורתם ,יישארו של המגדל
כל עוד לא שולמה למגדל מלוא התמורה עבור העגבניות.
 .9היטלים
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 9.1המגדל נותן בזה את הסכמתו כי המפעל ינכה ויעביר למועצה היטלי חובה המגיעים לפי
החוק מן המגדל לפי הסכם זה ובין בגין כל חוב אחר.
 9.2בנוסף על האמור לעיל ,מסכים המגדל בזה שמפעל ינכה מהתמורה המשולמת לו ( 1אחד)
פרומיל לתשלום דמי ארגון שיועברו לארגוני המגדלים.
 .10ביטוח
 10.1מועצת הצמחים רכשה פוליסת ביטוח לנזקי טבע ואסון טבע עבור מגדלי העגבניות
לתעשייה .הביטוח ברמה ד' ,לפי המפורט בהסכם הביטוח של הירקות ל . 2017
 10.2תשלום הפרמיה יבוצע במרוכז ע"י מועצת הצמחים (באמצעות משקי ע .יזרעאל) .המגדל
מאשר בזאת למועצת הצמחים/משקי ע .יזרעאל לנכות מהתמורה עבור העגבניות את עלות
הפרמיה.
 10.3המועצה תעביר לכל מגדל את פירוט עלות הביטוח שלו.
 .11חילוקי דעות
 11.1כל בירור והבהרה ,חילוקי דעות וכיוצא בזה ,בקשר להסכם זה ,יבואו לבוררות בפני
בורר שימנה מנכ"ל המועצה הצמחית .סעיף זה מהווה הסכם בוררות לכל דבר ולכל עניין.
 .12כללי
 12.1דמי ביול הסכם זה יחול על המגדל ועל המפעל בחלקים שווים.
 12.2לצורך הסכם שזה ,תהיינה כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם.
_________________
המגדל
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____________________
המפעל

נספח א'  -מפרט קבלה לעגבניות לשנת 2020
טיב כללי
 .1העגבניות תהיינה שלמות ובשלות.
 .2העגבניות תהיינה ללא מזיקים ,פגמים ,מחלות.
 .3על העגבניות ובתוכן לא ימצאו שאריות חומרי הדברה מעל ל "רמות סבילות לשאריות חומרי
הדברה" (נספח ד').
 .4צבע העגבניות יהיה אדום ,כצבע הפרי הבשל מפנים ומבחוץ.
תיאור ואפיון הפרמטרים
 .5מדגם
 5.1מכל משלוח יילקחו שתי דגימות משקל הדגימה הכולל יהיה בין  40ק"ג ל  50ק"ג מבלי
לעגל את המשקל המתקבל מהדגימה ( .משקל הדגימה יהיה לא פחות מ  40ק"ג )במידה
והמשלוח הגיע בארבע גונדולות יש לדגום דגימה אחת מהסוס ודגימה אחת מהעגלה
במידה והמשלוח הגיע בשתי גונדולות יש לדגום שתי דגימות מהסוס.
 5.2דיגום הפרי יעשה על ידי דוגם מטיפוס יובה או כל דוגם אחר העובד באותו עקרון תוך לקיחת
שתי דגימות של  20ק"ג עגבניות מכל משלוח לפחות.
 5.3המדגם יסווג עפ"י הקטגוריות כדלהלן עגבניות ירוקות ,עובש ריקבון שחור הפיטם ,גופים
זרים ,גופים זרים הנובעים משטיפת המדגם  ,מזיקים-עש ,מזיקים למעט עש ,מכות
שמש ,שימוש מוגבל ועגבניות ראויות לעיבוד
 .6הגדרות
עגבניות ירוקות:
הגדרה  -פרי שלא הגיע לשלב המפנה ,שלב המפנה מוגדר כשלב בו מופיעה האדמה סביב הפיטם.
מטרה  -למנוע קבלת משלוח בו אחוז הירוקות יהיה ברמה כזו ,בו איכות העגבניות עלולה להיפגע.
אופן החישוב  -כל אחוז העגבניות הירוקות יופחת ביחס ישר מסך הכמות של המשלוח ,אם אחוז
העגבניות הירוקות עולה על  ,4%רשאי המפעל לא לקלוט את המשלוח.
 .7עובש ריקבון ושחור הפיטם
הגדרה  -עגבנייה בה סימני עובש ,וכן עגבנייה אשר הדופן מופרדת מהבשר ונראית כבלון ,כמו-כן
שחור הפיטם.
מטרה  -מניעת קליטת חומר אשר עלול לעפש את המוצרים
אופן החישוב  -כל אחוז של העגבניות הפגועות יופחת ביחס ישר מסך הכמות של המשלוח ,אם
אחוז הפגיעה עולה על  ,5%רשאי המפעל לא לקלוט את המשלוח.
 .8גופים זרים
הגדרה  -כל חומר שאינו עגבנייה (רגבים ,עפר ,אבנים ,שיחים ,עלים וכו').
מטרה  -אפיון זה משמש על מנת למנוע קבלת משלוחים להם שיעור חומר זר גבוה וכן לקבוע את
משקל העגבניות נטו שהגיע במשלוח ,ועל כן הפרדת החומר הזר חייבת להיות מלאה.
אופן החישוב -
גופים זרים עד  1%פחת (כולל) אין הכפלה
יוכפל הפחת פי .2
מעל 2.5%
 .9גופים זרים – (פחת הנובע משטיפת המדגם )
שטיפת מדגם העגבניות תעשה כאשר העגבניות במדגם תהינה מכוסות בבוץ ו/או אדמה ועלפי
החלטת מבקר האיכות  ,-המגדל או המפעל .המדגם יישקל לפני השטיפה ולאחריה ,הפרש המשקל
יחושב כפחת .
אופן החישוב  -כל אחוז של ההפרש המשקל האמור לעיל יופחת ביחס ישר מסך הכמות של
המשלוח.
 .10מזיקים  -עש
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הגדרה  -עגבנייה בה סימני חדירת עש ליד העוקץ.
מטרה  -משמש למניעת קליטת חומר ,אשר בו אחוז שאריות חרקים אסורות עפ"י התקן של
המוצרים.
אופן החישוב  -כל אחוז פגיעה יופחת ביחס ישר מסך הכמות של המשלוח ,אם אחוז הפגיעה עולה
על  ,1%רשאי המפעל שלא לקלוט את המשלוח.
 .11מזיקים למעט עש
הגדרה  -עגבנייה בה נמצא זחל ,גולם או הפרשות של זחל.
מטרה  -משמש למניעת קליטת חומר ,אשר בו אחוז שאריות חרקים אסורות עפ"י התקן של
המוצרים.
אופן החישוב  -כל אחוז פגיעה יופחת ביחס ישר מסך הכמות של המשלוח ,אם אחוז הפגיעה עולה
על  ,2%רשאי המפעל שלא לקלוט את המשלוח
 .12מכות שמש
הגדרה  -עגבנייה הנגועה במכת שמש תחשב ככזו ,במידה ושטח פניה נגוע מעל .20%
אופן החישוב
עד  20%כולל לא תהיה הפחתה בכמות ולא יחשב פחת.
נגיעות מעל  20%חישוב הפחת יהיה ההפרש בין שיעור הפחת בפועל לבין  ,20%אשר יופחת מסך
הכמות של המשלוח .מעל  25%רשאי המפעל שלא לקלוט את המשלוח.
 .13שימוש מוגבל
הגדרה -עגבנייה בקועה אשר ניתן לראות את חלל הזרעים ,הבשר רך ופריך או שדופן העגבנייה
מופרד מהבשר ,בעגבנייה מסוג זה יגרם פחת כתוצאה מתהליכי השינוע והעיבוד במפעל.
מטרה  -מטרת המסחר.
אופן החישוב –
לא יחשב כפחת.
עד 4%
יוכר כפחת ההפרש בין שיעור פחת שימוש מוגבל שנתקבל במדגם פחות
מעל  4%ועד 10%
. 4%
מחושב פחת מלא ,מסך הכמות.
מעל  10%ועד 15%
רשאי המפעל שלא לקלוט את המשלוח.
מעל ל15% -
בדיקת בריקס
.14
התשלום לפי תכולת הכ.מ.מ( .בריקס)  -ביצוע בדיקת הכ.מ.מ מותנה בקיומו של
14.1
מפרט טכני נדרש שיובא להלן ,אכיפת התנאים המוקדמים וההכרחיים לביצוע
בדיקת הכ.מ.מ .תעשה ע"י נציג המועצה.
14.2

מתוך הדגימה יבחרו באופן אקראי  20עגבניות שלמות אדומות הראויות לעיבוד
לצורך בדיקת כ.מ.מ( .בריקס).

14.3

תת המדגם ירוסק בנפרד מכל מדגם בבלנדר .במידה והעגבניות גדולות מידי יש
לחתוך את העגבנית לרבעים (חצאים) ולקחת חלק מכל פרי לצורך הריסוק .דוגמת
מיץ בכמות של  10סמ"ק תילקח ותסונן דרך נייר ווטמן מס' .1

14.4

התסנין ייבדק ברפרקטומטר בעל חישוב אוטומטי של ערכי הבריקס עם מנגנון
תיקון אוטומטי של
הטמפרטורה ועם מנגנון קריאה דיגיטלי.

14.6

הרפרקטומטר ייבדק ויכויל מדי יום ובכל משמרת ולפחות  3פעמים במשך היום
באמצעות תמיסת כיול הרפרקטומטר ימצא באופן קבוע בנקודת הביקורת על שולחן
נפרד עם חיבור לנקודת חשמל ומים ,וכן יש צורך בנקודת מים לשטיפת כלי
הבדיקה.

14.7

הבדיקות למדידת רמת הכ.מ.מ( .הבריקס) במשלוח תבוצענה על ידי מבקר המועצה,
בחדר אשר הטמפרטורה בו לא תעלה על  35צלסיוס.

14.5
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14.8

כל נושא במחלוקת ,בקשר לנספח זה כולל בעיית התשלום לפי תכולת הכ.מ.מ.
(הבריקס) במקרה שלהפסקת קטיף זמנית לפי דרישת המפעל ,יובא לדיון והכרעה
בפני ועדה שתורכב מנציגי המגדל ,המפעל ומועצת הצמחים ענף הירקות.
נספח ב' – מחירים ותנאי תשלום 2020 -

 .1המחיר היסודי לטון עגבניות לאחר הורדת הפחת יהיה לכל הזנים 400 - ,ש"ח לטון.
 .2המחיר היסודי לעגבניות ,המסופקות מאזור בית שאן יעמוד על –  419ש"ח לטון.
 .3תקרת הבריקס – נקבעה ל.5.8 -
לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2017ועד בכלל תהיה . 5.4
 .4בריקס אדיש – יהיה .4.9-5.0
לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2017ועד בכלל יהיה 4.3-5.0
 .5לעגבניות שיסופקו מה 15/8 -הבריקס האדיש יהיה 4.0-4.5

 . 6שיעור הפרס/קנס לכל  0.1בריקס מעל או מתחת לאדיש /₪ 6לטון.
. .7
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נספח ב' – מחירים ותנאי תשלום 2021 -
 .1המחיר היסודי לטון עגבניות לאחר הורדת הפחת יהיה לכל הזנים 400 ,ש"ח לטון בתוספת
הצמדה למדד תשומות בגידולים צמחיים המתפרסם תחת לוח מדד מחירי תשומה בענף
החקלאות (ללא מע"מ) ,לפי קבוצות ראשיות ומשניות ,תחת קוד  ,261010כפי שמתפרסם על
ידי הלמ"ס (להלן – "המדד") ,לפי שיעור השינוי בין המדד הבסיסי שפורסם ביום 15/12/2019
לעומת המדד שיפורסם ביום  .15/12/2020התוספת תהיה למחיר עגבניות במשקל נטו בניכוי
עלות הקטיף.
לדוגמא :אם מחיר העגבנייה הוא  ₪ 400לטון ומחיר הקטיף  ₪ 72לטון ,אזי השינוי יחושב
ביחס להפרש ביניהם  -כלומר ביחס ל  ₪ 328 -לטון.
 .2המחיר היסודי לעגבניות מאזור בית שאן יעמוד על  ₪ 19יותר מהמחיר היסודי לטון עגבניות
המחושב בסעיף  1לעיל.
.
 .3תקרת הבריקס – נקבעה ל .5.8 -לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2021ועד בכלל תהיה .5.4
 .4הבריקס אדיש – יהיה  .4.9-5.0לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2021ועד בכלל יהיה 4.3-
5.0
 .5לעגבניות שיסופקו מה –  15/8הבריקס האדיש יהיה 4.0-4.5
 .6שיעור הפרס/קנס לכל  0.1בריקס מעל או מתחת לאדיש /₪ 6לטון.
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נספח ב' – מחירים ותנאי תשלום – 2022
.1

.2
.3
.4
.5
.6

המחיר היסודי לטון עגבניות לאחר הורדת הפחת יהיה לכל הזנים 400 ,ש"ח לטון בתוספת
הצמדה למדד תשומות בגידולים צמחיים המתפרסם תחת לוח מדד מחירי תשומה בענף
החקלאות (ללא מע"מ) ,לפי קבוצות ראשיות ומשניות ,תחת קוד  ,261010כפי שמתפרסם על
ידי הלמ"ס (להלן – "המדד") ,לפי שיעור השינוי בין המדד הבסיסי שפורסם ביום 15/12/2019
לעומת המדד שיפורסם ביום  .15/12/2021התוספת תהיה למחיר עגבניות במשקל נטו בניכוי
עלות הקטיף.
לדוגמא :אם מחיר העגבנייה הוא  ₪ 400לטון ומחיר הקטיף  ₪ 72לטון ,אזי השינוי יחושב
ביחס להפרש ביניהם  -כלומר ביחס ל  ₪ 328 -לטון.
המחיר היסודי לעגבניות מאזור בית שאן יעמוד על  ₪ 19יותר מהמחיר היסודי לטון עגבניות
המחושב בסעיף  1לעיל.
תקרת הבריקס – נקבעה ל .5.8 -לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2018ועד בכלל תהיה . 5.4
בריקס אדיש – יהיה  .4.9-5.0לעונה המוקדמת עד לתאריך  30.6.2018ועד בכלל יהיה 4.3-5.0
לעגבניות שיסופקו מה – 15/8 -הבריקס האדיש יהיה 4.0-4.5
שיעור הפרס/קנס לכל  0.1בריקס מעל או מתחת לאדיש /₪ 6לטון.
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נספח ג'  -לוח שתילה ואספקה
תאריך
השתילה

גודל השטח
בדונם
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הזן

מועד הזמנה לאספקה
מ עד

כמות האספקה (בטונות)
יומית שבועות

נספח ה'  -דו"ח ביצוע טיפול הדברה לעגבניות תעשיה – עונת גידול 2020
(ינוהל דף רישום נפרד עבור כל חלקה ועבור כל יחידת מזרע שמתוכננת למועד קטיף אחר) המגדל
מתחייב לרשום כל טיפול הדברה ביום הביצוע ולהציג את דפי הרישום בכל עת שיידרש לכך בפני
נציג צוות הניטור ,ו/או נציג המפעל
שם מפעל
שם יישוב
_____________
_____________
שם חלקה
שם מגדל
_____________
_____________
תאריך שתילה  /זריעה
_____________

תאריך
טיפול

תכשיר הדברה
שם התכשיר כמות לד'
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נפח תרסיס

סוג ציוד הריסוס
שם מזהה את שם
בעליו

שם
המרס
ס

המבקר

