
  

 הסכם מסגרת 

 20__  ____, __ __ ___ לחודש ביום  הילצ רהב  נחתםו ךרענש

 בין

 510150444 פ"ח ,צור ושיווק כותנה בע"מיהמועצה לי

 ) "הנתוכה תצע ומ" וא "המועצה" - (להלן

 מצד אחד 

 ובין

 _ _ ___ __ __ השרומ קסוע ' סמ ,________________

 "המגדל")  - (להלן

 שני  מצד

 הואיל: 

הינה )א( הכותנה  מגדלים   מועצת  הכות   ארגון  גידול  את  לקדם  תכליתו  ע"י  אשר  בישראל  נה 

בהעלאת הרמה    ,םילדגמ ל  יעוצקמ  יו ביג  ןתמעידוד וסיוע בהדרכת המגדלים,    ,נההכות  שיווק

כותנה,   בגידול  העבודה  ופיריון    ע ויס  ,םי לד גמה  ר ובע  תוז כורמ  תושי כר  עוצ יבהמקצועית 

גידול  ,הנת וכה  ןוסחאב במימון  והדבר    תומ דקמ  םולשת  לש  ךרדב  ה הכותנ  עזרה  במידה 

  ;, או ע"י כל פעולה אחרתמתאפשר

ו/או בחכירתו    מסוימיםוהמגדל מעוניין לזרוע ולגדל כותנה על שטחים   )ב( הנמצאים בבעלותו 

 ;טית או אחרת, לזריעה וגידול כותנה בשטחים כאמור והצהיר כי אין כל מניעה, משפ

ב )ג( עוסקת  שיר והמועצה  שותימתן  למגדלי  נו ם  ובשיים  (סיבים  ומוצריה  כותנה  הווק  כותנה 

 ; וגרעינים)

ליתן והמועצה   )ד( לפעם  למגדל  מוכנה  ו,  מפעם  המנהלים  מועצת  להחלטות  במידה  בהתאם 

ללצורך  מועד  קצרות    תו מדקמ  והדבר מתאפשר, כל   גידול הכותנהרכישת תשומות   ולצורך 

בקטיפת בשילוכה,  בגידולה,  בזריעתה,  וההקשור  מועד    תומ דקמוכן    בהיה  עשיה  ארוכות 

 ; תע  התוא ב היה תש יפכ הצע ומ ה לש תי סננ יפה  התל וכיל  םאתה ב ציוד לצורך רכישת

הכ  )ה( לשווק  המועצה,  בשירותי  להסתייע  מעוניין  ווהמגדל  המועצה  באמצעות  שלו  או  /ותנה 

לכך  תומדקמלקבל   מסכימה  והמועצה  להסדרי  ,מהמועצה  ובהתאם  לתנאים    םבכפוף 

 ם להלן; המפורטי
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 קמן:ין הצדדים כדללפיכך הוסכם ב

 מבוא, פרושים ונספחים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 כותרות הסעיפים הינן לצורך הנוחות בלבד ולא יסתמכו עליהן בפירוש או בביאור הסכם זה. .1.2

 הנספחים המצורפים להסכם זו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.3

 

 תדרוהג .2

ש  ש  וי יה  להלןלמונחים  אהפירושים  אלא  אחרתבצידם  יחייב  הכתוב  תוכן   : ם 

 לרבות כל הנספחים וכולל הסכם השעבוד (כהגדרתו להלן). - הסכם זה
  לרבות סיבים וגרעינים. -הכותנה 

שהמגדל זרע ו/או יזרע על שדות הכותנה (כהגדרתם להלן) וזאת  כל הכותנה  (א)    -  יבול הכותנה

תגיע בגין  שה  ר (ב) כל תמו  טה ומשלוחה;, ניפו מיונה  טיפתה,ק חר  ן לאכותנה והל הידוג   הן בשלב

 גדרתם להלן). הכספי התמיכה (כ (ג) ;המכירת הכותנ

 .שנה כל במרץ הראשון - הקובע המועד

 . הכותנה  גידול עונת - עונה

ובין    ונבי  שיוסכם  כפי  כלשהי  בעונה   כותנה  המגדל  ויגדל  יזרע  עליהם  השטחים  -  הכותנה  שדות

 . להלן 5 עיףס ראות להו תאםה בההמועצ

)  העניין  לפיאו (  המועצה  ידי-התמורה ברוטו (לפני הפחתות) שתתקבל בפועל על  -  ברוטו  התמורה

  תגיע  ואשר) להלןבגין מכירת הכותנה לרבות כספי התמיכה (כהגדרתם  המועצה  ידי  על שתשתלם

 סכם זה.בה ין ו מצהעפ"י   למגדל

במסגרת    כמו(  אוייצ  יןגב   פרמיות  -  הכימהת  כספי כספים  מענקים,  סובסידיות,  שער),  ביטוח 

  טבע   נזקי  לביטוח  מהקרן  ביטוח  תגמולי,  כותנהתמיכות כלשהן, הבטחת תשלום מינימום למגדל  

  או/ו  המגיעים  סיבה  ומכל  מקור  מכל  כספיםאו  /ו  אחרים  ביטוח  תגמוליאו  /ו"מ  בע  בחקלאות

הכותנה,    כלשהו  ם רגוידי  -על  דלמגל  שישולמואו  /ו   יעושיג שדות  עם  בהקשר  או  ,  הכותנה בגין 

  בה   והעשייה  מכירתה,  שיווקה,  הובלתה,  אחסונה,  גידולה,  הכותנה  זריעת,  למיניהן  תשומות

 שיתקבלו בגין מכירת הכותנה מקוני הכותנה).  סכומים(זולת 

  עם מפ  יבול ע"ח ה  כמקדמה  המגדל  לרשות  המועצה  שתעמידסכום  כל    -  או המקדמות  הקדמהמ

 . זה בהסכם כמצוין לפעם

  למועצה   גיעוי ש  וא/ו  םעיגיהמ  הכספים  כל  וכן  מקדמותה  כספי  כל  -  המובטחים  הסכומים

 .אחרת או זה הסכם  הוראות"י עפ  שהיא  סיבה מכל מהמגדל

 . כלשהו קניות גון הוא חבר באר  ארגון הקניות בו חבר המגדל, אם - הקניות ארגון

 יות המועצה התחייבו .3

   -כדלקמן  לפעו ל  ייבתהמועצה מתח.3.1

 ;יםביטוח הו  אחסנהה, המכירות, יווקהש ל את מערךילנהל באופן תקין ויע  .3.1.1

לפגוע בטיב  , וזאת מבלי  מינימליותתהיינה  התפעול  וצאות  לפעול באופן בו כלל ה .3.1.2

 מספקת למגדלים; המועצה  אשר יםהשירות 
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,  לרשותם את המידע הנדרש על ידםלהעמיד  גדלים ולשמור על קשר רצוף עם המ  .3.1.3

פרטיותו של גורם  סחריים של המועצה או ב וד הדבר אינו פוגע באינטרסים המכל ע

 כלשהו; 

ל .3.1.4 מקדמולהעמיד  בסעיף  ת מגדלים  למפורט  בהתאם  13  בהתאם    לתנאי   להלן, 

, כאשר המועצה תעשה את מירב  המממן  הגורםשייקבעו בין המועצה לבין  מימון  ה

 ; אטרקטיביים בהקשר זהון י מימג תנאם להשיאמציהמ

את   .3.1.5 המועצהלקבוע  של  והמכירות  השיווק  ל בהתא  מדיניות    ת ועדהמלצות  ם 

יהיהאשר    ,שיווקה המוע  :הרכבה  הדירקטוריוןמנכ"ל  נציגי  נציגיצה,  בעלי    , 

 .מספר חודשים, ואשר תכונס מדי ונציגי המגדלים המניות

 

 המגדל  תיוהתחייבו .4

 : כדלקמן  ,ודבעהשתחייבויותיו עפ"י הסכם וסף להזה, בניב בי מתחמצהיר ו  המגדל .4.1

ה על כל מקרה  ות ובמקצועיות ולהודיע למועצמנ וימבות,  בזהיר לטפל בכותנה  לגדל ו   .4.1.1

 לכותנה;  רם נזקלהיגל לכותנה או מצב בו עלו ם של נזק שנגר

ולבדוק את מצב הכותנה ואת הקשור בעשייה בה בכל   רלבק   לאפשר לנציגי המועצה .4.1.2

 ; בו תמצא םמקו

 ,  קדמהלמגדל מ  הבמקרה בו הועמד  .4.1.3

את הכותנה בכל    ,הנ דרישתה הראשו   ילפ  ,מטעמהלמי  למסור למועצה או   .4.1.3.1

תמצא,   בו  שנטילת  מקום  סבורה  המועצה  הייתה  עלאם  ה  י יד-הכותנה 

ו/או עפ"י הסכם השעבוד   זכויותיה עפ"י הסכם זה  דרושה כדי לשמור על 

שנטלה על עצמה  לישיים  צדדים שפי  לכ  ויות כלשהןכדי לקיים התחייב  ו/או

לה   שיש  מכוח הרשות  הכותנה  יבול  עם  ל בקשר  שהוענקה  ם  הסכב  הו/או 

אית המועצה, ללא צורך  ות סעיף קטן זה, רשרב המגדל למלא הוראיזה. ס

בהסכמת המגדל, להוציא מרשות המגדל את הכותנה ולהחזיקה אצלה או  

מ לשומר  להוב למסרה  לנפטה,  ולאחסנטעמה,  ה  על  הילה  מגדל  חשבון 

בירה לכל  עורך האמור להיכנס לחצרי המגדל ולתפוס חזקה בכותנה ולה ולצ

מועצה ומיפה את כוחה  את ה  מסמיךצא המועצה לנכון. המגדל  משת  מקום

יהיו   לעיל לא  באופן בלתי חוזר לבצע את האמור. פעלה המועצה בהתאם 

כל דרישות  או  תביעות  ל למגדל  המועצה  כלפי  נזקשהן  כל  גרם  ייש  גבי 

הביצועבמהל על  ך  במזיד  שנגרם  נזק  זולת  בכלל,  או  לכותנה  ידי  -לעיל 

 מה.לטפל באמור לעיל מטעשהוסמך מי  יד י -ועצה או עלמה

לתת   .4.1.3.2 ולא  למסור  לא  להשכיר,  לא  להחכיר,  לא  להעביר,  לא  למכור,  לא 

במישרין או בעקיפין, בתמור בלי תמורה,  לאחר(ים) בכל דרך שהיא,  ה או 

שורה בו, ללא קבלת הסכמת המועצה  כלשהי הקאו זכות  ה  נת ת יבול הכוא

 לכך מראש ובכתב. 
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ל .4.1.3.3 למשכןשלא  ולא  אבכ  עבד  ודרל  בזופן  הכותנה  יבול  את  שוות,  ך  כויות 

או מאוחרות לזכויות המועצה ולא להמחות, בדרך שעבוד או בכל  קודמות  

ביבול   למגדל  שיש  כלשהי  זכות  אחרת,  הדרך  קבלת  ללא  סכמת  הכותנה 

ינתן הסכמת המועצה, בהתאם לתנאים  אש ואם תמרו  ך בכתבלכ  ההמועצ

על המ -שייקבעו  במסגרת הסוידי  יציין  מור כאשכא  המכעצה  תנאי אחד  ר 

ש  כי יכול  הזכות  עפ"י  המחאת  למגדל  שיגיעו  הסכומים  לגבי  רק  תבוצע 

ורה ברוטו  הסכם זה מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לקזז ולהפחית מהתמ

 ה. עצומ של המגדל לכל חוב 

למחוק    ,על חשבונו בכל הצעדים שיהיו דרושים על מנת להסירמיד    לנקוט .4.1.3.4

מוסמכות כלשהן  ות  או מעשים של או מטעם רשוי  תולופע   ו לבטל צווים, א

העלולים   או  הגורעים  אחרים,  בקשת  עפ"י  או  מיוזמתן  נעשו  או  שהוטלו 

או  ו/   הפ"י הסכם זבזכויות המועצה ע   או העלולים לפגוע  לגרוע או הפוגעים

השעעפ"י   מההסכמיהסכם  הנובעים  ו/או  מהם  בוד  איזה  או  האמורים  ם 

, לעכב או למנוע  ו/או העלולים להכבידמונעים  או    םימכבידים, מעכב הו/או  

השעבוד,  מהמ הסכם  עפ"י  ו/או  הסכם  עפ"י  זכויותיה  את  מלממש  ועצה 

  ע  מכלליות בות, אך מבלי לגרומההסכמים או איזה מהם, לרו/או הנובעים  

לעיל,אמה עי  ור  ו/אוצווי  נכסים  כונסי  ו/או מינוי  בעלי    קול  ו/או  מפרקים 

 ם הנ"ל. לתפקידיתם  וה מידים הדומים בקתפ

 למועצה מיד: יב להודיע המגדל מתחי  .4.2

 על כל מקרה של תביעת זכות כלשהי על או לגבי יבול הכותנה;  .4.2.1

 ; להלן 16.116בסעיף על כל מעשה מהמעשים הנזכרים  .4.2.2

כל שינוי במצבו הע .4.2.3 העל  כל אירוע  על  או  יכ להשליך    ולעל סקי  ה ולעל  לעמוד   למגדת 

 ; בויותיו עפ"י הסכם זה או עפ"י הסכם השעבודבהתחיי

 ; להלן 13.5בסעיף על הפחתת ערכה של בטוחה מהבטוחות המנויות  .4.2.4

 .וכתובת  על שינוי .4.2.5

 

 תיאום שטחים וזנים  .5

לגבי כל עו .5.1 ייתן    ,דל ולשווק כותנהג , לזרועל לנה בה ירצה המגדלא יאוחר מהמועד הקובע 

שברצונו לזרוע באותה עונה.    זן כותנה  המגדל למועצה הודעה בכתב לגבי גודל השטח של כל

או שלא  זנים  ייזרעו  אולא  לגבי  משרד  -על  ן ה  , העונ  תהשרו  וידי  ידי  -על  ן ההחקלאות 

 המועצה. 

אידהו .5.2 על  למגדל  המועצה  לתוכן  -יעה  לחל ה  ההודע הסכמתה  או  תוכן  של  שהו  לכ  קהנ"ל, 

זני הכותנה והשטח לגבי כל  וזן. לא    ההודעה, תודיע על כך למגדל והצדדים יתאמו את  זן 

עד קבלתה, יזרע המגדל  ממו  ר פרק זמן סבי  בלה כאמור תוך יהגיבה המועצה על ההודעה שק

 אם לשטחים ולזנים שפורטו בהודעתו. כותנה בהת

זני הכותנה שזרע ועל השטח    עלתב  צה בכ ועידווח המגדל למ   של כל עונה   15/05-לא יאוחר מ .5.3

 תייחס לכל זן וזן. שנזרע המ
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 קטיף ואחסון נאות .6

ובמועדים  פן  או ה ואיסופה בנ המגדל מתחייב לבצע את כל הפעולות הקשורות בקטיף הכות .6.1

 ניין. חויבים מן הע המ בשינויים ןל ה ל 7.1סעיף  ר יחולו הוראות ובקשר עם האמו הנאותים

הגליליות בשטח,א.6.2 בה   חסון  יתבצע  להנחיות  לאחר הקטיף,  דרישות  ל ובכפוף    המועצהתאם 

הגל ככל    הביטוח. את  יאחסן  לא  להנבהתא   תוילי והמגדל  המו ם  דרישות  חיות  ו/או  עצה 

ביטוחי כלשהו    יטוח,הב  תחבר   חול תלאירוע  יות  גליליות, האחרה  ר עםבקשבקרות אירוע 

הבמלואה   הביטוח    גדלמ על  וחברת  בכיבמידה  תכיר  הפוליסה  לא  במסגרת  הביטוחי  סוי 

 ת. הרלבנטי

בוי דל  מגה .6.3 כי  עי שובה  ג בצמית  עפות  השתתליו  עתחול    ביטוחיוע  אירשל    המקר דע  י  "יקבע 

 . נהתהכו ף קטיילת תח ערב  שנהמדי גדלים מלסם  רפווי  נה תוהכ מועצת 

 

 פטותהובלה למנ .7

המועצה,    אום עםתביתקשר עם מנפטה  נה  לת כל עו תחי   ספיק לפניהמגדל מתחייב כי זמן מ .7.1

הדרושים  יאומים  תהי יעשה את כל  ובל למנפטה וכ ת  יל כי כל הכותנה אותה קטף כאמור לע

ובין היתיטהרלבנ עם המנפטה   ימסו ת לצורך האמור  והדיווחים  נפטלמ  רר  ה את ההודעות 

מ קטיף,  (סיום  ה גליליות  ספר  הנדרשים  במועדים  לוכד')  במתאימים  תעוכב  אוכך  שלא  פן 

 עת הכותנה למנפטה. שלא לצורך הג

 

 תנהכוה הטיפול במנפטות, מיון ואחסון .8

   .תהכותנה יכרכו בכריכו י סיבנים והגרעי  פרדו סיבי הכותנה מןוי נפטה ניפוט במבתהליך ה .8.1

עו ו/או ייקבעו לשם כך ע"י  נה תסווג ע"י המועצה בהתאם לקריטריונים שנקבהכות  איכות .8.2

 מועצה.  ה

דגימה אשר תשלח  האיכות כאמור תילקח במנביעת  לשם ק למכון המיון  פטה מכל כריכה 

ג איכות הכותנה  סיוו למגדל כי עפ"י  ועצה). ידוע מהר עפ"י קביעת  (או למכון אח צה ועשל המ 

ם ומקבל את  הכותנה והמגדל מצהיר כי הוא מסכי  ר נקבע מחירה שלכאמו  המיון מכון  ע"י  

כפי האיכות  משייקבע    סיווג  ומת ע"י  המיון  להעלו חכון  שלא  סיווג  ייב  נגד  טענה  כל  ת 

תתבצע ,   לעילמהאמור    עו מבלי לגר  זה.  בהתאם לסיווג  נהותהאיכות ו/או המחיר שנקבע לכ

נוספת  כת איבדיק בגין  תהיה רשהמועצה    .בתכב  לבקשת המגדלות  אית לחייב את המגדל 

 פי שיקול דעתה.   , הכול עלרומאכ בדיקה נוספת 

גמ .8.3 תהללאחר  יאר  הניפוט  ביך  הכריכות  עליו  או  /ומנפטות  ה מחסני  וחסנו  אחר  מחסן  בכל 

 ה על פי הוראות המועצה. דעיה ל תשלח הכותנעד למועד בו  ה,עצתחליט המו 

ה .8.4 ע"י    ניפוטדמי  למנפטה  ז  .המגדלישולמו  עם  בהםאת,  יחד  חבר    במקרים  אינו  המגדל 

קניות   לפנות  ,  כלשהו  אזוריבארגון  ית  גביללמועצה בבקשה לקבלת סיוע  רשאית המנפטה 

מהמגדל.הניפו דמי   כאמור,  ט  רשאית  תההמועצה    במקרה  דמי  יה  את  למנפטה  להעביר 

למנפטה חייב  מגדל  שאותו  מהמועצהמהתמ   םלקזזו  הניפוט  למגדל  המגיעות  למען    .ורות 

מנפטה לבין  שבין הלהתקשרות    וא  לא תהיה צד להסכם ת כי המועצה  מובהר בזא  ר ספקהס

מגדל  הסכמה בין ה-וכל מחלוקת או אי,  הניפוטולא תהיה מעורבת בקביעת מחירי    המגדל 

  מטעמה. ומיצה התערבות או מחויבות של המועללא כל  למנפטה, יידונו במישרין ביניהם
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לגדהמ .8.5 המועצה  את  זה  הסכם  על  בחתימתו  חוזר  בלתי  באופן  מסמיך  כל  ל  למנפטה  יתן 

ריכתה,  כ לליות האמור, ניפוטה, מיונה,, אך מבלי לגרוע מכתנה לרבותשר עם הכוה בקהורא

ת  רזהוראה בלתי חו  כם זה כמוה כמתןסה המגדל על  ימת  וחת   , וחהומשל  חהטוחסונה, ביא

 . המועצה כאמור"י הוראות ולפעול עפ  ה נתוכ ה ל אתלמנפטה לקב

 

 שיווק הכותנה .9

ישווק הכותנה אל .9.1 לא    מקדמה למגדל    ה לא הועמדם  למעט א  , המועצהא באמצעות  המגדל 

י באמצעות  שה בעונת גידול כל  הנק כותכי ברצונו לשוולמועצה  הודיע בכתב  והמגדל    יהכלש

 . גידול עונתאותה בר של השנה הקודמת לבאוקטו 31את עד ליום וק אחר וזושמ

כותנה  דלה בשדות ההמועצה תעשה כמיטב יכולתה כדי לשווק את מלוא הכותנה שנזרעה וגו  .9.2

ביותר הניתנ ל המש ידוע  גדל בתנאים הטובים  בנסיבות העניין; אולם  ים להשגה בהתחשב 

לגרוע מכלליות    מבלי  רבים ומגוונים ובייחוד, אך  מותנה בגורמיםשיווק הכותנה  כי    למגדל

לעי האמו בר  ול,  והעוביקוש  היצע  לפיכך אי הצלחה  בשוק המקומי  ובאיכות הכותנה.  למי, 

או    לשווק כלשהכותנה  החלק  תוהו  שאינם  מחירים  קבלת  או  בגין  ימנה,  הציפיות  אמים 

כל אי   במאי  הצלחההכותנה המשווקת או  הכותנה  זה סוג שהוא  כהפרת    אלשיווק  יחשבו 

על  ול המוע  ידי-הסכם  דצה  יהיו  לא  כעותתביאו    רישותמגדל  כלפי  ,  אחרות  או  ספיות 

המועצה    המועצה.  לעיל  האמור  מן  לגרוע  רשאית  מבלי  כתהיה  גידול    ותנה לשווק  מעונת 

דול, ביחד עם  יג עונת  יווק של אותה  ה, שלא הצליחה לשווק במסגרת הש אחת, כולה או חלק

 .  אחריה  ל הבאותו דנה מעונות גיתכו

ובתנאים כפי שיוסכמו  המגדל  סכמת  הב  מהה בעצית לרכוש את הכותנשאהמועצה תהיה ר.9.3

 . בין המגדל ובין המועצה

כי  עידו .9.4 הכות   למגדל  עלשיווק  הי-נה  לגדי  נפרד  באופן  נעשה  אינו  כל מועצה  של  כותנה  בי 

כך נמכרת כותנת  יפלל המגדלים; ל י הכותנה של כ לגב   כולל   מגדל ומגדל בנפרד, אלא באופן

דל בגין הכותנה מחושבת  למג  משולמתרה הוהתמו  ,ותנת מגדלים אחריםעם כ  המגדל יחד

התאם  ב  ע בפועלביצוסיס  על בלפי חלקו היחסי של המגדל מסך כותנת המגדלים,  ומשולמת  

והא לדיו  המנפטה  המיון וח  מכון  ע"י  שנקבעה  כפי  ע  יכות  ב(או  מפעם א  סיסל  שייקבע    חר 

ותנה  ת הכמויו כים שיתקבלו עבור כל  תחשב במחירים ובסכומ המועצה), בה   ידי  -לפעם על

שייעשייש המכירה  להסדרי  בהתאם  עלמכרו  המי-ו  לפי  המועצה  וסיווגי  ידי  הסוגים  נים, 

או לפי מועדי    ידי המועצה-לבנטית על אשר תשווק בעונה הר   ותנההשונים של  הכ   האיכות 

   .מועצהיקול דעתה של הש לפיה, מכיר

והה  ת והוצא .9.5 ל מועצה  שיחושבו  לזמןמזמ   מועצהנהוגה בשתהיה    הט שיהפי  מחירים  לגבי    ן 

 ורך ועניין. הכותנה והמגדלים תחייב את המגדל לכל צ

(קרי, טרם  ם למכירתה בשלבנה נקשרים חוזימאחר ועפ"י הנהוג בשוק הכות .9.6 ים מוקדמים 

ו/ ו/א או טרם  זריעתה  ו/אהפררם  ו טקטיפתה  נו מיונהו טרם  דתה  וכך  ה גה)  גם  מועצה,  ת 

ומסמ  המגדל  באופן  מסכים  חוזר  יך  ניושאינ בלתי  לו  להתקשר טו ביתן  המועצה,  את  ל, 

לי ו/או  בשמה  שלישייםבחוזים  צדדים  כלפי  התחייבות  עצמה  על  הכותנה למכי  טול  ,  רת 

לנולמס  לשיווקה תמצא  שהמועצה  מועד  בכל  לפיירתה,  דעת  כון  ה שיקול  (לרבות  די  בלעה 

 ). מועצההכותנה ל ה למועצה ו/או טרם מסירתבכותנ תוכות הבעלברת זטרם הע
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עלות כ  כירתת למקשרותה .9.7 בס'  ידי  -נה  כאמור  תפורש    9.6המועצה  לא  זכות  לעיל  כהעברת 

י  כד ך וולפיכ)  הכותנהאת   מה צע(למעט במקרה בו המועצה רכשה בבכותנה למועצה  לות הבע

וייגב  ווק,הסדרי השי  לייעל את ימתו  המגדל, בחת  ממחהכו'  ת הכספים, תשלום ההוצאות 

ה למסכם  על  ובלתי ועצה,  זה,  מותנית  בלתי  מוחלטת,  זכויותיו    בהמחאה  כל  את  חוזרת, 

 שיווק למועצה.סור לה שימין הכותנ טו בגלקבלת התמורה ברו

הכותנה  כשה את  (ולא ר  יםישי של  םלצדדי   כותנה   כירת למ  ההתקשרה המועצ  הםבמקרים ב  .9.8

למ  )המבעצ תעבור  בכותנה  הבעלות  הועצה  זכות  השלמת  הכותעם  עטענת  גבי  נה  אוניה  ל 

לתאריכצורך  ל (בהתאם  לחו"ל  ובמשלוחה  הרלבנטיים)  המטען  שטרי  מכיי  של  ה  רמקרים 

ין  כתב, ברת באח  םקונים בישראל (אלא אם יוסכירת הכותנה בפועל לבישראל במועדי מס

 ונים כאמור). ק און קונה ובי צה  עהמו

העצממה .9.9 לשימושו  לקבל  רשאי  יהא  גרגדל  שיופאי  מהכותעינים  ב רדו  שנה  מות  כהתנאי 

לשימוש   תעלה    עצמישיקבל  לא  עלמקבשום  כאמור  שתקבע  הכמות  על  המועצה  -רה  ידי 

רם, לא ימכמור  כא  ם קיבל המגדל גרעיני  , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לצורך זה מפעם לפעם

ימ  ירםיעב  לא כלם  סרולא  שלישי  בלבד. והוא    שהולצד  עצמי  שימוש  בהם  ות  למר  יעשה 

לעה המגאמור  רשאייה   דליל,  הזרעים למכור    יה  בכפוף  את  שלישיים  לזכויות    לצדדים 

 ם זרעים. המטפחים באות

 

 רה למגדל תשלום תמו .10

 (כשהם   םים הבאיסכומה  תועבר למגדל היתרה שתיוותר לאחר שיופחברוטו תומהתמורה   .10.1

ה ושבמח כחלק  הים  של  אחרת)לו ב"פמגדל  יחסי  או  לקבלת  "  המגדל  ת  רומות  (וזכות 

המפורטים להלן  לאחר הפחתת הסכומים    -  נטו, קריהתמורה  ק לגבי  ה ר הינכותנה  מכירת  מ

 דל פירושם לתמורה נטו כמצוין לעיל): סכומים שיגיעו למג יחסות בהסכם זה לגביוכל התי

להוציאם    היב התחישהמועצה    וא המועצה    ידי-על שולמו    וצאו ו/אושי ת  כל ההוצאו .10.1.1

שדו עם  בקשר  לשלמם  הכו/או  והכותנת  לרבות,ותנה  ל   אך  ה,  מכמבלי  לליות גרוע 

לעיל,   מא האמור  ביטוחיונה,  חסונה,  שיווקה,  מכירתה,  משלוחה,  וכל הובלתה,  ה 

 נוספת.הוצאה אחרת ו 

המ .10.1.2 על  קדמותכל  יינתנו  או  למגד עצהמו ידי  -שניתנו  ביחדה  רי  ל  הפרשי    ת,בי עם 

 בייתם.גכאמור ו/או   קדמותת בקשר עם מו אהוצדה, עמלות והצמשער/

שירו  היטלים, .10.1.3 פיקדמי  דמי  הפת,  ו/וח,  מחקר  לקרנות  ותשלומים  לקרנות  רשות  או 

מגדלי הכותנה המשווקים  ידי  המועצה על כלל-עלשיוטלו טלו או  אחרות וכיוצ"ב, שהו

 ה. ידי המועצ-על  ךכדים שייקבעו לשם עובמ ול ה; הכת כותנה באמצעו

   להלן. 14 כמצוין בסעיף הועצדמי עמלה למ  .10.1.4

,  כפיצוי ה צעומ להמגדל חייב או יהיה חייב או עלול להיות חייב חר נוסף ש אכל סכום  .10.1.5

זה  שיפו הסכם  הפרת  בגין  אחרת  או  איי  עוולה מ   או  כל  בשל  או  מתנאיו  תנאי  ילוי 

 ו.מטעמ גדל או מיידי המ -על ) לוצעה (במעשה או במחדבש

בין באופן  אה שתוציא המועצה עבור המגד צוה כל   .10.1.6 לגבי הסומל  ן  ובי   מגדל עצמוים 

המגדלים לגבי  כללי  במקרהבאופן  אולם  שה  ,  הוצאה  כלגב   וצאהשל  דלים המגלל  י 

 . יחסיכחוב המגדל רק חלקה ה בייחש
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ותשלו .10.1.7 היטלים  מכסים,  מיסים,  וכן  לרשויומע"מ  אחרים  חובה  מוסמכות    תמי 

 . הןשכל

ף על  א לגרוע אלא להוסיאינו בלעיל    10.1אמור בס"ק  הר בזאת כי הבוספק מ   למען הסר .10.2

ו/או עפ"י הדים ז סכה  עפ"י עצה  כל זכות קיזוז המסורה למו    ת ובגל  ה צעומ ה  תו כזמ  ו א  ן ה 

  ל דגמהמ   השירד  תו ברל  ,תעל  תעמ  היל ע  טיל חת  הצעומהש  ךרד  לכ ב  ל"נה   םימוכסה  תא

 .  ב"ו יכ ו הצעומ ל ר וסמי  לדגמהש  החוטב שו מי מ וא  םימוכ סה תא םלשל

על בסיס  בוצע  מועצה לבין המגדלים תבין ה  יערךשתאחרת  שבנות  חתוכל ה ל  גדלמהתמורה  .10.3

כפי  יציג דולר ה לשער ה "ח בהתאםבשלמגדל תועבר  מורה התמובהר כי  .דולר ארה"ב בעמט

ה לפי שיקול  תאריך ההמרה ייקבע ע"י המועצ, כאשר  להמרה מדולר לשקשיהיה בתאריך ה 

הבלע אחרא   לא המועצה    . דידעתה  עלתהיה  בשעפערי  ית  המ ם  ובאח רי  של רטבעות,    יותו 

   .רדולעל שער ההגנה על חשבונו לבצע המגדל 

למגדל  .10.4 שיגיעו  על  סכומים  ויועברו  לאר-מהמועצה  המועצה    את וזהאזורי  הקניות  גון  ידי 

שעש זכות  המחאת  כמכוח  כספים  לגבי  המגדל  לטואמ ה  בשל ור  או  הקניות  ארגון  בת 

 רבד  לכ ל  לדגמ ל  ומל ושש  םימוכסכ  וא ריי  ,יןהעני לפי  כול  ה  ות שלהלן,בלתי חוזרההוראות ה

ל ןיינ עו בזאת  נותן  המגדל  ח.  בלתי  הוראות  להעביר    וזרותמועצה  לביטול  ניתנות  ושאינן 

ידי  -רק עלות בלתי חוזרות כאמור מגדל רשאי לבטל הורא ה ת.ארגון הקניוסכומים כאמור ל

לפחות   בכתב  הודעה  כלתחיללפני  יום    60מתן  הודע  ת  שת עונה.  רק אכ  מסריה  תחול    מור 

כ  שש  ם ספילגבי  מכותנה  שלאחרתזריגיעו  בעונה  ותשווק  תחול   ע  ולא  ההודעה    על   מתן 

קודמות. מעונות  או  מעונה  למגדל  שיגיעו  או  תקפה  הודע   כספים המגיעים  כאמור תהיה  ה 

אולל בלבד  אחת  עונה  המגדגבי  הודעם  וליתן  לחזור  רשאי  יהא  כאמל  לגה  כ ור  עובי  נה  ל 

  ל ייחשב המגדל, באותה המגדל במועד דלעי  יד י-עלכאמור    הודעה  יתנהן. נ מצא לנכוועונה שי

 חבר בארגון הקניות.  ו ה, לצורך הסכם זה, כמי שאינ הודעעונה שלגביה ניתנה ה
הס מר ספלמען  איק  כי  בזאת  ההוראוובהר  ביטול  באפשרות  הב ן  כדי  ת  הנ"ל  חוזרות  לתי 

לגרועלפגוע   ה  או  א תקמתוקף  ובין  המגדל  שבין  הקניות.  שרות  לעיל,  האמור  אף    לערגון 

ליהן  קניות כבטלות מאכלשהם לארגון ה  ות הבלתי חוזרות להעביר סכומים יחשבו ההורא

בעל תפקיד   ו א עו בק וא  ניאו מפרק זמם מפרק  קד  אואם ימונה לארגון הקניות כונס נכסים, 

במ לתפקיד מהתפקידים הדומה  אול  יוט   אם  וא  ,הנ"ל  הותו  זמני  על  עיקול,  כספים    אחר, 

כל עוד לא בוטלו  ות תעמוד בעינה  ת הבלתי חוזר ההוראויות. בטלות  ון הקנגמגיעים לארה

ש. בטלות  ניתנו מחד  כאילו  ור ייראו ההוראותמינוי או עיקול כאמור, ומיד עם ביטול כאמ

הבלת  בגיןההוראות  שיגיעו  כספים  לגבי  גם  תחול  חוזרות  א פ,  מעשים  י  מכירות  ו  עולות 

 חוזרות. אות הבלתי ת ההורטלובד האירוע שגרם לודם למועשנעשו ק 

להסכמת  .10.5 בכפוף  למגדל.  ישירות  יועברו  קניות  בארגון  חבר  שאינו  למגדל  שיגיעו  סכומים 

ר רשאי להמחות זכותו  י המועצה יהיה מגדל כאמויד-עו עלשייקבם  עצה מראש ולתנאיהמו

 לישיים. ש לצדדיםלקבל כספים מהמועצה  

בדרך המצוינת    ו למגדללמו ויועברות ישו כספי תמיכ  -  ברסר הדדין ייא  לולת אם עפ"י כז .10.6

ורה  תמינם כדין ה בלבד ודנה  צעות מועצת הכות אמ, בלפי העניין  10.5או    10.310.4"ק  בס

אצל כל  קומו  במו  ל בשמופן בלתי חוזר את המועצה לפעו מיפה באו ומיך  המגדל מס  ו. ברוט

שהם  כדי  אחריותם  ו/או  טיפולם  בתחום  יהיו  כאמור  שתשלומים  הגורמים  ו/או  הגופים 

 מועצה. ויועברו ל התשלומים) ימסרו (
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 ת מוקדמ המכיר .11

ל.11.1 בהתאם  דעתה  שיהמועצה,  סו  הבלעדיקול  שאית  ר  מגדלים,המ  שתקבלקשות  ב   ךמעל 

אפש לבלבחון  מכיריצרות  תחילתהתמוקדמ  הוע  ערב  עו   ,  החוד,  חדשה  נה של  שים  במהלך 

 .)"מוקדמתמכירה " -(להלן   דצמבר או במועד סמוך לכך-נובמבר

ו  נההי כירה המוקדמת  של המה  תליכת.11.2 הודאות  לייצר    מכמות   יחסי  חלקעבור  מחיר  לגבי 

 . הבאה יצור בעונהליסיבים הצפויה ה

תעצהמו.11.3 למכ למ  עביר ה  הצעה  סיביגדלים  הבאהירת  לעונה  ה  ה ב  ,ם  ו כמותצוין    יר מחהת 

 עונה הבאה. שצפוי לכחלק מהפול  , וזאתהמועצהע"י  עובקיי אשר

ימל.11.4 בקשההמגדל  טופס  מבקש  הו  ומסגרתב  א  המועמצבאלמכור  א  סיבים עות  כמות    צה 

פ  ת ממסוי דונעל  מספר  שפבהתאם    ,מסוים  םמיני  המועצהרסלמחיר  ם  תוחו  יר יעבו  , מה 

 . ")ת כוונות המגדלהצהר" - (להלן מועצהל

הסיב.11.5 למכ כמות  בירים  המסגרה  המוקדמת  ת  למכירה  המגדל  מבקש  במחיר  אותה  מכור 

עה בעונה  לזרי   נמים הצפויתלויה במספר הדותהא  ,  המגדל  ת כוונותבמסגרת הצהר  כאמור

 .טיהבאה ובהתאם לזן הרלוונ

פי.11.6 על  דעת  המועצה,  הבלעדי,  שיקול  כמתחה  את  הנמכרתהסיב   ותלק  במכירה    ים 

ע"י  ועלתה  כפי שזו ה   לייצור ע"י המגדל תוכננת  המסיבים  באופן יחסי לכמות ה  ,המוקדמת

 .המגדל בהצהרת כוונות המגדל

פס הצהרה מחייב, בו הוא  דל יידרש לחתום על טו עד סמוך לכך, המגפריל, או במובחודש א.11.7

הידוו  כמות  על  הומנדו ח  אותם  זרעים  כך  ו ל,  בפוע  א  נשהעל  ביטוח  ערך  עבור  טבע  זקי  וא 

 .)"מחייבתמגדל ה הצהרת ה" -(להלן  זרעה על ידו הכותנה שנ

כי  .11.8 הכמויות  מובהר  של  הצהר -לע  תיעשההחלוקה  ולכן    ,המחייבת   המגדל  כוונות   תפי 

פע יהיה  בו  על  ר  במקרה  הדונמסבין    10%העולה  במסגרת  פר    להמגדכוונות    תהרהצמים 

מספ הדונמילבין  בפו ם  ר  המגדל  עלשנזרעו  לי  כפי  ע"י  ביטושבאו  המגדל  די  בהצהרת  י 

תהתייבהמח עלהמורשאית    יה,  ש-עצה,  דעתהפי  שהוקצתה    ,יקול  מהכמות  חלק  לקזז 

   .ולחלקה למגדלים אחרים כאמור למגדל

ל המועצה כלפי  את כמויות של מכירה מוקדמת מייצרת מחויבות שכי הקצלאור העובדה  .11.9

י צ שלישי,  מגד  כל  החתום  מוקדמתבצלמבקש  דל  מכירה  אותו    בותער  בכתעל    ,ע  המחייב 

ה את  במועצה  לשפות  קטנה  במקרה  בפועלא  הושהסיבים  כמות  ו  לה  ייצר  צהרת  ביחס 

ה, בו מודגשת אחריותו לנזק שעלול  תה השנ וע באו החליט שלא לזר הוא  ש  , אולהמגד   כוונות

מו כן, המגדל  כ  .כאמורקים  צה בגין נזות את המועפ ואחריותו לש  נןבמקרה ד   גרם לפולילה

ערב ולמ ציא  מי או  שלישי  צד  ערבות  כתב  לפעצה  בנקאית,  המוות  החלטת  ובהתאם  י  עצה 

   .ת הרלבנטיותלנסיבו

ה.11.10 החליט  בו  כמות  במקרה  לו  הוקצתה  אשר  המוקדמתבמגדל  על    מכירה    גידול לוותר 

עונהכו באותה  ידוע  תנה  תעשהל  להקצותהמו  ,  מאמץ  שהת   עצה  למגדלהכמות  ים  פנתה 

 חרים. א
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נז במ.11.11 נגרם  בו  המגדלפול  לי  כספ  קקרה  החלטת  לגדל    עקב  לגדשלא  או  בכמות    לכותנה 

שה מהכמות  המגדל  הקטנה  יישא  המוקדמת,  במכירה  לו  הנזקוקצתה  ולמועצה    ,בגובה 

 . "י המגדלהערבות שהועמדה עאת ד הזכות לממש תעמו

 

 ביטוחים .12

  :איםהב ביטוחיםב טחותבכותנה ה.12.1

נזקי טבע .12.1.1 נזקי טבע תנה  ביטוח הכו  -  ביטוח  מזריעתה    מפני  בהתאם להצהרת  החל 

המחייבת   ללעיל)    11.7בסעיף  (כהגדרתה  המגדל  טבע ,  ףקטיועד  נזקי  לביטוח  בקרן 

צה תחייב  עהמו   . כוןנתמצא ל  שהמועצה  ן אחרתו קר בע"מ ו/או בכל חברה אות  אבחקל

  "י ע   שיבוצעום לחישובים  אתבה  "ל,ם הביטוחים הנבקשר ע  דמי הביטוחהמגדל באת  

   .בעח נזקי טהקרן לביטו 

כאשר    , עבט  י נזקן ל הקר   תמסגר בא  של  ה נת וכלביטוח    ערוך המועצה ת  -  ביטוח ימי .12.1.2

משלב  וח  הביט היעד לנ)  תוככרי( ההסחורת  עהגל עד  ו   הבשד ת  לילי הגייערך   ,מל 

י ביטוח  זה    ויות על  .מיבמסגרת  מעלויות  ביטוח  חלק  הביטו הפולהינן  דמי  כאשר  ח , 

 . תחליט המועצהעפ"י העקרונות עליהם יחושבו 
כי  דוי למגדל  ידי  ען  פסו איד  עת  הגליליו  חסוןאל ת  ויחר האע    ו ליע מוטלת    ,טהפהמנ ל 

מלאבא איאגדל  מה  .ופן  מוחיולהנם  אתבהת  יליול גהת  חסן  ת ישו דרונה  ת וכהת  צעת 

ל  ע  ל וט ת  ,טהפמנ הי  " עפן  ואיסני  פל   תגליליולה  פישר/    קנז ם  גרשנה  במקר  .הביטוח

נזקיל  המגד בגין  עצמית  (השתתפות  לכותנה  שייגרמו  ים  ששיעוראם  נקבע   םגרמו) 

המ -על  לפעם  מפעם סידי  ההשועצה.  הכומי  מעת  תתפות  שישתנו  יכול  לעת עצמית 

לאולמג או  דל  דרישה  טענה,  כל  עם    תהא  בקשר  המועצה  כלפי  השתתפות תביעה 

גובה ת  אתנה  והכף  קטיתחילת  ערב  סם  רתפנה  תוצת הכמוע  ושיעורה.אמור  צמית כע

 . תצמיהעתתפות ההש

 

 קדמותמ .13

ל, בכפוף להוראות שלמסכימה  המועצה.13.1 לרשותהלן,  מועד  קצרות    ותמקדמהמגדל    העמיד 

  ך מימון מלאיולצור  דולה והעשייה בהזריעת הכותנה, גי  מון ימרך  לגבי כל עונה בנפרד לצו

ספי  כבשה שימוש  יעגדל לא י. המרכישת ציודמועד למטרת  ארוכות    מקדמותו/או    ותנההכ

 מפורש לעיל. בוינות למטרות המצאלא  קדמותהמ

 ב תכב  עי דוה להמועצה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  לן רשאית  יל ולהעל אף האמור אחרת לע .13.2

או  בע  מקדמה  ןתמ-י א  לע   לדגמל   י פלכ  הנ ע ט  לכ   היהת   אל  ל דגמלו  , תמסוימו  בעונותונה 

להודיעהז  רשקהב  הצעומה רשאי  מצידו  המגדל  איןצועלמ  בתכ ב  .  כי  לקבל   ה  ברצונו 

 ות מסוימות.  בעונ  בעונה או המקדמ
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המ.13.3 בינתנו  ש  המקדמות/ה מדקסכום  עללמגדל  ייקבע  כלשהי  כ-עונה  לגבי  המועצה  ל  ידי 

עד הרלבנטי,  נהוגות במועצה במו   ידה שיהיוהמ  נה בנפרד בהתאם לאמורעו ל  כבי  מגדל ולג

שדשטלרבות   הכח  הכספית  ות  יכולתו  המ ותנה,  ושל  שבאפשוח הבט גדל  להמציא  ות  רותו 

עם  למועצ בקשר  א  מקדמהה  ייקבעו  כאמור.  האמורות  המידה  מעת    המועצה   ידי -עלמור 

דה אלה.  מישהן בקשר עם  אמות  כלת  וטענ ל לא יהיו  לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמגד

ובמוהדין  הוא   לרשות בשיעורים  יועמד  בהם  כל המג  עדים  המ  דל  מסכום  או    מהד קחלק 

 . קדמותהמ
המועצה לרשות המגדל    ידי -יועמדו על ש   קדמהמי הממובהר בזאת כי סכוהסר ספק  ן  למע

יוכלשהי  בעונה  אם  חייבים,  אינם  מ  עמדו,  לסכומי  זהים  י  יד -לעדו  שיועמ  קדמה להיות 

ות  כללי המידה האמות  אם עפ"י  ו מגדלים אחרים גם  לרשות מגדל אתה עונה  המועצה באו

בל  גדל זכאי לקענה לכאורית כי הממקום לט  יהיה   מועצהידי ה-שייקבעו על   מקדמהתן  מל

 בעונה מסוימת. לרשותו  העמידהור גבוה יותר מזה שהמועצה בשיע  קדמהמ

יתברר במועד כלשהו  .13.4 עונה  אם  את    נתונים שהנחוו שינויים לעומת החל   כיי  ה לשכבמהלך 

  יקול תהיה המועצה רשאית, לפי ש  כלשהי   עונהב  מקדמה/מקדמותליתן    המועצה בהחלטתה 

המלשנות    ה,דעת סכומי  שיי   קדמותאת  המועדיוהשיעורים  יינתנו,  נתנו,  בהם  והתנאים  ם 

נתונים  ה המועכן תהיכמו   שינוי  על  רשאית בהסתמך  ולהשע   כאמור צה  מתן    לעכב  או/ות 

 כל חלק הימנו.  או קדמהלבטל מתן המימנו ו/או או כל חלק ה מקדמה

גם    מקדמה/מקדמותהמתן  .13.5 מותנה  בכלל)  בהתאם  יבמה  חדא  תוחפל  בקבלת (אם  טחונות 

 רט להלן:למפו

 ."א" נספחכ מגדל בנוסח המצורף להסכם זה ידי ה -שוי עלשטר ע .13.5.1

 ."בח "ספננוסח המצורף להסכם זה כן הקניות ב ערבות ארגו .13.5.2

אחרים    לכ .13.5.3 בטוחה  או  תשעבוד  מהמשהמועצה  לדרוש  לנכון  שיקול  צא  לפי  מגדל 

 . הבלעדידעתה 

מארגוןממגד.13.6 ערבות  מקבל  שאינו  תקנ   ל  המוהייות  בה  לדרוש  רשאית  במקום  עצה  טוחה 

  י תנא  א הי  והמצאת הערבות החלופית תהווה גםל  לעי  13.5.2מצוינת בס"ק  ות הארגון הערב

   .קדמהמוקדם להעמדת המ 

או  בטחון או בטחונות  יד או להוסיףול דעתה הבלעדי, להורפ"י שיקהיה רשאית עהמועצה ת.13.7

 13.5מצא לנכון. הוראות ס"ק  כל עונה שת  גבינות ו/או תנאיהם ל ביטחוה  שנות את רמתל

בשינויים  יחולו,    י שהלכ   מקדמהתן  מ דם לקמו  טחונות תנאי ילעיל, לעניין היות המצאת הב

לגבי בטחונות אחים מן הע המחויב גם  נוספיניין,  או  עם לפעם  וש מפם שהמועצה תדררים 

 יף זה. ות סע רא עפ"י הו

ב   הינתנת   ניתנו או.13.8 לפירעון הסכומיםלמועצה  יהיו    חים,המובט  טוחות אחרות או ערבויות 

 כל הבטוחות והערבויות בלתי תלויות זו בזו. 

אושתפת.13.9 המו  ר  הקעצ תיתן  או  ארכה  למגדל;ה  המגדל    המועצהתשנה    לה  התחייבויות 

נו  ערבויות; לא ישו על  א  ר על בטוחות אחרותוותם; תשחרר או תומים המובטחיבקשר לסכ

סכם השעבוד וכל  "י הזה ועפהמגדל שנוצרו עפ"י הסכם    תהות התחייבויודברים אלה את מ

ף  ארנה בתוקכם השעבוד תשהסה ועפ"י  זסכם  הי  "הבטוחות וההתחייבויות של המגדל עפ

 מלא.
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מבנקים מסחריים    בל ורה המועצה לקמיועדים לו אמ ה  מקדמותהלמגדל כי את כספי    ידוע .13.10

ממשלתיים.מגו  אוו/ מתן  לפ  רמים  גם  מקדמותיכך,  היתר,  בין  מותנה,  בהעמדת    למגדל 

המוע-על  מספיק   ראיאש לרשות  כאמור  ממשלתיים  גורמים  או  בנקים  ת  מטרול   צה ידי 

לרשות    ה , מועד העמדתקדמהורי המשהי. שיע ונה כללים בע לרשות המגד  קדמותעמדת המה

מו החזרתהמגדל,  ההעד   בגיבי,  שיידרשו  בהקשו  הנ טחונות  אחרים    מקדמה עם    ר תנאים 

ידי הבנקים  -שראי שיועמד על יחס לאחשב בכל האמור לעיל ב ן היתר בהתיקבעו ביכאמור י

 ים.  למגדל מקדמותושייעודם המועצה שות  ל לר"הנ  ממשלתיים ו/או הגורמים ה

  ה(הצמדת  האי שהי ייקבעו תנה למגדל בעונה כלידי המועצ-כלשהו על  מקדמה ינתן  תם  א.13.11

או   מטעלשלמדד  ריבר  כלשהו;  ו  ית;"ח  החתשלומי  על  הזרתקצב  המ -וכו')  עפ"י  ידי  ועצה 

 . דמועמבעוד   לתנאים אלההקשר עדי והיא תיידע את המגדל בתה הבלשיקול דע

 

 ה מי עמלד .14

התח .14.1 ביצוע  פיע  המועצהיות  ייבותמורת  ותמור  ל  זה  השי  תהסכם  יתר  לרבות  כל  רותים, 

ייקבע  ש  עמלה בשיעורי  ה דמהמגדל למועצם  ישל  ,קת המועצה למגדלספשמ  שירותי מועצה

יקול דעתה  שהמועצה לפי  ידי  -לע  העונהפתיחת  מועד  פני  במועד סמוך למפעם לפעם  שתנה  וי

  ם יבשוחמ   הל מעה  ימד  הז  םכסה  תמ יתח  דעומ ל  ןוכ נ  רשאכ  ,טוריוןדירקהור  באיש  הבלעדי

   .םנו דל ₪ 34 יפל

  רותתוך התמומ  ןו עבר  יד מ  וזזוקיו מהמגדל במהלך העונה    צהדמי העמלה ייגבו ע"י המוע  .14.2

 כותנה.מגדל בגין מכירת הכותנה ו/או גרעיני ההמגיעות ל

 

 קרן צבירה .15

ר.15.1 מן המגדל מעהמועצה תהא  לגבות  ל שאית  סכ עת  בת  צומים  קרן  ה אשר תשמש  ביר תור 

כל  וה  הצ עמגדל בשירותי המוהשל    שימושל  פן יחסיבאו וזאת  שים  בזמנים קלים  ד וע למגלסי

 . ירקטוריון המועצהד להחלטות  התאםב

ים שהועמדו על  מ סכו  ך לא חייבת) להנפיק למגדל שטרי הון כנגדית (אשאה רהמועצה תהי .15.2

 צבירה, כולם או חלקם.לקרן  ויד

המועצהלעיל    אמורבין  א.15.3 של  מזכותה  לגרוע  שטרילהנפי  כדי  למגדלים  בנסיבות  הו   ק  ן 

 לקרן צבירה. ם  העמדת כספי כנגד שלא  ו/אושימוש  ס ת שלא על בסי ולרבו  אחרות

 

 הצעומה י"ע תונוחט ב שומימו ירעון מידימובטחים לפהעמדת הסכומים ה .16

המועצה    רשות המגדל, ל  מותמקדם זה לעניין העמדת  לגרוע מהוראות אחרות בהסכבלי  מ.16.1

בקרות   רשאית  אותהיה  ה  אחד  מהמקרים  להלן,  מניותר  ו/אוויים  לתת  לחדול    לא 

ולתת  מלהמש ש  מקדמה יך  ו/או  ו/או  המגדלירותים  עבור  כלשהם  סכו  ל שלם  ו/או  מים 

המובטחים    להעמיד  הסכומים  כל  את  מיידי  כלפירעון  לפי או  מהם  חלק  דעתה    ל  שיקול 

של המועצה   את המשכוןוכן    היד יב  ויה יש   תונוח טיב הו  תו יוב רעה  תא  שממל   וא/ו   הבלעדי 

הסכם  וד  והשעב הועהשעבודעפ"י  הסכומים  .  או  מדו  מההמובטחים  חלק  פירעון  ל ם  כל 

 סכומים שהועמדו לפירעון מיידי. ואלה המקרים;תר את כל הלאל  לידי ישלם המגדימ
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המג .16.1.1 יאם  יקיי פדל  לא  או  ור  זה  הסכם  מתנאי  כלשהו  תנאי  הסכמתנא  וא/ם  ם  י 

ע באופן  ועצה, לפגו המ  ור עלולים, לדעתאי כאמוד והפרה או אי קיום של תנהשעב

בזכויותיהמהו ז  תי  הסכם  עפ עפ"י  ו/או  הסכם  ה  יתבבהשע"י  אם  או  כירוד,    ר 

או   עפ"יהצהרה  ו/או  זה  הסכם  עפ"י  המגדל  מהצהרות  כלשהן    ם הסכ  הצהרות 

בזכויותיה עפ"י    באופן מהותיפגוע  , לכך, לדעת המועצהויש בנכונות    השעבוד אינן

אם/וזה    םכסה היהלדעת    או  הצפומועצה  של  בול  יהכותי  לא  למגדל  נה  אפשר 

מלול את  וכהמקדמותא  החזיר  האשראים  הא,  הסכומים  המגיע ריחל  ו/או  ם  ים 

 למועצה עפ"י הסכם זה או אחרת; שיגיעו מהמגדל

עליו כעל פ  דל גד המגגש נאם תו .16.1.2 או לפרקו או  רגל    ושט תביעה או בקשה להכריז 

להכריז עליו  המגדל בקשה    או אם הגישנכסים  נס  כו  למנות לו או למרבית רכושו 

רגל לפירוקו    כעל פושט  עיקולאו  נזמנ  או אם הוטל  על מרבית  יבול    ו או עלסי כי 

הו  אם  או  א הכותנה  לפועל  הוצאה  הליכי  לנקיטת  בקשה    כלשהם   חריםגשה 

הכו ליבול  העל  ויס כנ  ת יברמ  םע  רשקב  וא תנה  בהקשר  כאלה  לאו  דעת  ולים, 

למנועהמועצ בביצועאו לה  ה,  עליו  עפ"י הסכם  התחייבויותי   כביד  עפ"י ו  ו/או    זה 

סרו או נמחקו תוך  ו או הוטלו"ל לא ב נ ים כצעד   ובקשות כאמור או  הסכם השעבוד

 ר; מועד המוקדם יותלפי ה הכולם או הטלתם, יום מיום הגשת הבקשה בגינ 30

ו ימונה  ירוק אם או צו פ קבלת נכסי דו צו  או יינתן נג  ט רגל פושאם יוכרז המגדל כ  .16.1.3

 פירוק מרצון;החלטה על   לדגמהיקבל    םא אוונס נכסים רבית רכושו כלו או למ

 עסקיו; יו או לנהל את ת חובות א עלפרוק המגדל אם יפסי .16.1.4

הגידול   .16.1.5 את  יפסיק  או  יחל  לא  המגדל  שלב  הרטיפול  ה או  אם  בכל  בכותנה  אוי 

 וט; ה למטרות ניפלמנפט תה  שהוא טרם העבר

ביעה  לרבות הגשת תאירע אירוע (כי    דעתה הבלעדי,שיקול  אם ייראה למועצה לפי   .16.1.6

צעדמשפטית   נקיטת  אדמיניאו  או  משפטיים  הה  דנג  םסטרטיבייים  עלול  מגדל) 

ר למגדל  שלאפ  אל  או  ולתו הכספית של המגדל או להכביד באופן מהותילפגוע ביכ

 ם השעבוד;או עפ"י הסכ/זה ו סכםלקיים התחייבויותיו עפ"י ה 

 ים;ימ  7-ם מעל לומים המובטחימהסכ  סכום כלשהו  בתשלוםאם המגדל יפגר  .16.1.7

או    לנושהל חייב  גדמת שהאו חובו   פירעון מוקדם של חוב  המגדל לפרוע   אם יידרש  .16.1.8

   ים אחרים;לנוש

ההכנס .16.2 שתתקבלכל  ערבויות  ממימוש  והשעבוד    בטוחות ות,  נה  המשכון  ממימוש  וכן 

הסעפ   הנוצרים  השעבוד  "י  המפור  זקפו ייכם  להלןבסדר  בכל  (א  ט  אחר  ו  זקיפה  הסדר 

 :  המועצה) ידי-יקבע עליש

ההוצאות    לסילוק  ,אשיתר .16.2.1 גביי כל  עם  בקשר  הסכומיםשייגרמו  חים  בטוהמ   ת 

 לל זה הוצאות המשפט. ובכ

לסילוק .16.2.2 הנוספים  ה  שנית,  תנא סכומים  ההעקב  דמי    צמדה, י  הנזק,  דמי  הריבית, 

 ה.ועצה לפי הסכם ז ם ושיגיעו למ מגיעית העמלה וההוצאו

 מובטחים. וק קרן הסכומים ה, לסיל שלישית .16.2.3
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  פירעון של זמן ה כם זה טרם הגיע  עבוד עפ"י הסש המשכון והש רה שבעת מימובמק .16.2.4

המוומכהס ש בים  או  מהם  חלק  או  המובטחים  למועצה  הסכומים  יגיעו  טחים 

תהיהבלבדבתנאי   המכירה    ,  מפדיון  לגבות  רשאית  המס סכוהמועצה  כדי  ם  פיק 

המוכיסו הסכומים  והסכוטבי  שייגחים  לם  משועבד  יהיה  לביטחובה  נם  מועצה 

 . לסילוקם  די המועצה עדויישאר בי

 

 וצאות ה .17

וני הב  , מימוש רישומו  ה,זקשר עם הסכם  ההוצאות בכל   .17.1 יכי גביה ובכלל  לקיטת ה טחונות 

עורך דיאה, חרתה   יזה הוצאת מכתב  המועצה,  מטעם  ין  פוש כתובת, חקירות ושכר טרחת 

הרכוש וטבי של  והחזקה  שמירה  הסכם    בדהמשוע  ח,  ידי  -על  ה תשולמנ  -ד  בוהשעעפ"י 

ולעניין סדר  במוין הסכומים הדל למועצה כדהמג יראו  טחים  עפ"י  ן כהוצאותאזקיפתן  ות 

 עיל. ל 16.2.1 ס"ק

 

 ות שונ .18

ש .18.1 אחרות  מהוראות  לגרוע  זהמבלי  הסכם  שתיקה,ויתו  כל   ,ל  הנחה,  ארכה,  ימנעות  ה  ר, 

כלשהי  י נכון של התחייבות החלקי או הבלת  קיומה  מה אואי קיו  יהמועצה לגב מצד  המפעול 

עמ זהה   פ"יהתחייבות המגדל  זכות  לא  ,סכם  על  מצד המועצה  כויתור  ולא  כלשה  יחשבו  י 

 בי זכויות דומות או אחרות. ה שווה לגילמדו מהם גזיר 

ה לכאורה בדבר  חישמשו הוכ  ללבכעם הסכומים המובטחים וקשור  ל ההמועצה בכ  ספרי .18.2

 תם. וכונ נ

 פיים. ולא חלוהסכם זה הם מצטברים והסעדים עפ"י    תרופותה כל .18.3

ה  .18.4 את  הש  ותוראיראו  זה  עבהסכם  בהסכם  מלכתחילה  נכלל  כאילו  נפרד  חלק  כוד  בלתי 

והפר אחד  הימנו  של  הנ"ל  ה  ההסמההסכמים  של  כהפרה  עלתחשב  האחר  ע  הנוב  כל  כם 

 והמשמע מכך.   

ס .18.5 רשכוכל  שהמועצה  לנא ם  או  להפחית  ל ית  או  מכות  כל    התמורהקזז  וכן  סכום  ברוטו 

עם הכותנה, לרבות סכומים  ר  ו/או בקשדל  מגה  רואו תעביר עב   או תשלם  שהמועצה תוציא

יפי  או אחרת (בין אם הוצא באופן ספצ  את הסכם זה ן הקניות בהתאם להורלארגושיועברו  

אוביעבורו   המגדל   םן  כלל  לגבי  והוצא  יהים  כזה  המגדל    אבמקרה  של  שיעוחלקו  רו  כדי 

"י הסכם  א עפיבשל כל סיבה שה   המועצ דל למגיע או שיגיע מהמגכל סכום נוסף החסי) והי

למ  זה המגדל  של  כחוב  ייחשב  אחרת  לו או  ויחעצה  ועניין  צורך  במ כל  ככלול  סגרת  שב 

אמר  נ  אם הדבר   ; וכל זאת בין יולגב  יחולועיל  ל   16ת סעיף  הסכומים המובטחים וגם הוראו

 לו. זה לעניין חוב מסוים ובין אם   ש בגוף הסכםבמפור

 

 תוקף ההסכם  .19

יח   הסכם .19.1 כותנהוזה  המגדל  יזרע  בה  עונה  כל  לגבי  הסתיימה  וכל    ל  לא  ההתחשבנות  עוד 

המש וביובין  המגעצה  כספידל  ן  עם  מעונה  עו תה  מאוהנובעים  ם  בקשר  או  ת  אחרנה 

   ר.התחשבנות כאמוב מהותשלומים כמתחיי
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הס .19.2 מובלמען  ספק  כי  ר  בזאת  מסויהר  עונות  או  מסוימת  בעונה  המגדמואם  יזרע  לא  ל  ת 

עונה  ה  ל אות מכן, יחול הסכם זה עלאחר  שישוב ויזרע כותנה בעונה או בעונות    כותנה אולם

 יזרע כותנה.  ו  גדלהמ ו בהן ישובונות שלאחר מכן שבה אאו אותן ע 

 

 מקום השיפוט  .20

 .אביב -המוסמך בתל בבית המשפט נקבע בזה   רך הסכם זהצו ל יפוט הייחוד השי  מקום .20.1

 

 ת עוכתובות והוד .21

 הן:   ם להסכם זה דיכתובות הצד .21.1
 2010346הרצליה ב'  384ת.ד.  -  המועצה

 _____ ________________  - המגדל

הודע תחשיש  הוכל  למשנהו  צד  כהודעה  לח  דיוורה    72תוך    קבלהשנת שב  ממועד  שעות 

 בישראל. שום בדואר ר

 

 : םעל החתו צדדיםבאו הולראיה 

 

 ___________________________     ____________________ 

 דל המג       שיווק כותנה בע"מו המועצה לייצור


