
 

 

 

 ____________ תאריך:

 1220הזמנת מסגרת להגנות חיטה 

 ארגון עובדי הפלחה  לכבוד:
 _____________ ) קניותגון (אר  ספק חיטה 
 

 __________________ שם המגדל: 

 המגדלאותם  ,החוזים ועלות  , מספר החוזים, כמויות החיטה המבוטחותאת ה"ּפּוִלים" (נא לסמן :ות הבאות נ אנו מזמינים את ההג
 : )*מעונין לבטח

 A B C D E 

 פול 

(לסמן את הפולים  
 הרלוונטיים) 

 טווח מחיר 

 (סנט לבושל) 
כמות חיטה מבוטחת  

 (טון) 

  שלמיםמספר חוזים 
 טון)  136לרכישה (חוזה=

(C/136) 

  סה"כ עלות מחושבת
)  לחוזה $1360(לפי 

 טון)  136לטון *  $10(

(D*1360) 

    A 490-520פול  1

    B  530-560פול  2

    C 570-600פול  3

    D 610-640פול  4

    E 650-680פול  5

    F 690-720פול  6

     סה"כ 7

       

סך של  חשבון המגדל שלנו אצל ספק החיטה תוך חיוב ק החיטה לשלם לארגון עובדי הפלחהלספ בלתי חוזרת  אנו נותנים הוראה
 בהתאם לטבלה הנ"ל. )7D(תא שלמים חיטה חוזי על ___________ בעבור רכישת הגנות   )7E(תא ____________$ 

על ידי צע ו, ההגנה תבבטבלה שהזמנו  ים\פולללמחיר המבוקש  30.04.2021עד יום באם המחיר יעלה ידוע לנו ואנו מסכימים כי  
 . ארגון עובדי הפלחה

להחליט במועדים  או \ויהיה רשאי להפעיל שיקול דעת ולא לקנות פול גם אם המחיר יגיע למחיר הפול  ותצוות ההגנ מרות האמור, ל
ולהחזיר כספים למגדלים גם לפני עונת יתפסו" שאין סיכוי ש" "פולים" או לסגור \ו לקציר לממש "פולים" באופן חלקי שקרובים

 כאמור.    יםבמקר  ותבאשר להחלט  ו/או תביעה מכל סוג כל טענהוכי למגדל לא תהיה הקציר 

, ובהתאם ובכפוף לתנאי ניהול החשבון והאשראי ידוע לנו שההוראה להעברת הכספים כפופה לאישור והסכמה של ספק החיטה
 הנהוגים אצל ספק החיטה.  

 



 

 

 

אנו פוטרים בזאת את ארגון עובדי הפלחה וספק החיטה ו/או מי מטעמם, אם בשל טעות בתום לב ו/או כשל טכני ו/או סיבה דומה  
 אחרת לא בוצעה ההוראה הנ"ל, כולה או חלקה ו/או אם נפלה טעות בביצועה. 

 

 

 ________שם מגדל_________

 מורשי החתימה________________ שמות

  ________________לדחותמת המגוף צרימה בהחת  חתימת מורשי

 
 10.09.2020 מיום" 2021 הזמנת הגנות חיטה" -המצורף  בדף לפירוט בהתאם םהינ  F-A הפולים חלוקת *

   .המגדל יקבל את כספו בדולרים ,כןעל  .מתנהל בדולריםהגנות חשבון ** 


