
 

 

 תאריך: ______________ 

 :לכבוד

 רמשקי בית שאן/משקי עמק יזרעאל/משקי הדרום/משקי הנגב/מושבי הנגב/עמי

 הספק  )סמן את הספק הרלוונטי(

 

 1220 -כתב הצהרה והתחייבות 
 כמות החיטה לגרעינים כלאנו הח"מ מצהירים בזאת שאנו מגדלי חיטה לגרעינים ומתחייבים לשווק באמצעותכם את 

 . 2021, אותה נגדל בעונת)למעט חיטה לזרעים ולמצה שמורה(

 

 מזרע  סה"כ

 חיטה לגרעינים

 )דונם(

סה"כ יבול צפוי 

 לגרעינים 

 )טון(

סה"כ חיטה 

 לזרעים )דונם(

סה"כ יבול צפוי 

 טון(לזרעים )

סה"כ חיטה 

למצה שמורה 

 )דונם(

סה"כ למצה 

 שמורה )טון(

      

      

 

הספק והארגון דרכו נשווק את החיטה הינו ____________ )משקי בית שאן/ משקי עמק יזרעאל/ משקי הדרום/ משקי 

 "ספק החיטה"(.   –)להלן   -הנגב/ מושבי הנגב/ עמיר( 

 

ידוע לנו שספק החיטה מתחייב, בין במישרין ובין באמצעות ארגון עובדי הפלחה, כלפי זכייני מלאי החירום, על סמך 

 נזק לספק החיטה.עלולה לגרום הצהרותינו. אי עמידה בהתחייבות שלנו לספק את כל החיטה דרך ספק החיטה, 

מות שבהתחייבות זו, ביחד או לחוד עם מגדלים אחרים, מהכ 75%ידוע לנו כי עפ"י תנאי המכרז, במידה ולא נספק לפחות 

 אזי יוכל ויושת קנס במידה ויוכח שנגרם נזק לזכיין. 

לשלם קנס זה באם יוטל וההחלטה באם יחייב את המגדל ובאופן חיוב המגדל תהיה  )עפ"י תנאי המכרז( הספק מתחייב

 נתונה להחלטתו ועפ"י שיקול דעתו של הספק.

 

ידוע לנו כי לא ניתן לספק חיטה לזכייני מלאי החירום אלא באמצעות אחד מספקי החיטה. כמו כן, ידוע לנו כי על פי 

על ידינו, על במישרין תנאי המכרז לאחזקת מלאי חירום של חיטה לגרעינים, לא ניתן להעביר חיטה לספק חיטה, אלא 

 בסיס התחייבותנו זאת.

  

ות ו/או לשעבד את תמורת החיטה המגיעה לנו לכל גורם אחר, אלא באישור מראש ובכתב, ידוע לנו כי חל איסור להמח

 מאת ספק החיטה )והכל למעט שעבוד צף על כלל הנכסים שלנו(.

 

 וכי ספק החיטה, בכפוף לשיקול דעתו,  14/04/2021ידוע לנו שאנחנו מחויבים לחתום על מסמך זה עד ליום 

  .על בסיס כתב התחייבות שנחתם לאחר מועד זה לא יאפשר שיווק חיטה באמצעותו

  129/04/202עד להעביר עדכון בכתב צריך במקרה של שינוי משמעותי בצפי החיטה לעומת ההתחייבות שניתנה, 
 

 בכמות המסופקת לעומת ההתחייבות. %52באישור מיוחד של הספק וארגון עובדי הפלחה, תתאפשר סטיה של עד 
 הרינו לאשר בזאת שאנו החתומים מטה מורשי חתימה לחתום ולהתחייב בשם התאגיד. –במקרה והחותם הינו תאגיד 

 

  __________________                                                  _______________ 

 מגדל/מורשי חתימה שם                                                               תאריך 

       __________________ 

                                                                                        תפקיד                          __________________

 _____________    מס' ת.ז./ח.פ./ אגודה/שותפות 

 חתימה וחותמת                                                                                       


