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' המגדלים המופיעים ברשימה בנספח א בין
 

 
אגודה הנמצא בהזכויות במשק  יבעל ם ה להסכם זה ' והמגדלים הרשומים בנספח אהואיל 

ובעלי ' מושב כמופיע בנספח א, שיתופית חקלאית שהיא מושב כפר שיתופי או קיבוץ

ביחד ייקראו כולם )דין כאמור בעמודה הרביעית באותו נספח רשומה כ מכסת הטלה

; ( המגדלים –להלן 

 

ולכל אחד מן  המגדלים עוסקים בין היתר במסגרת ענף הלול בגידול עופות הטלהווהואיל 

' כמפורט בנספח א המאושרת כדין  מכסת הטלההמגדלים שהם צד להסכם זה 

; להסכם זה

י ברצונם להפסיק את הפעילות העסקית הנפרדת של כל והמגדלים  מצהירים בזאת כוהואיל 

ולפעול במשותף בתחום זה "( ענף ההטלה: "להלן)ול עופות להטלה  אחד מהם בגיד

, אחריותו, במסגרת שותפות רשומה כאשר חלקו של כל אחד מהם בשותפות

: להלן. )זכויותיו ותנאי הפעילות המשותפת יהיו כמפורט בחוזה זה, התחייבויותיו

 "(.שותפותה"

 

: הותנה והוסכם כדלהלן, אי לכך הוצהר

 

 .המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .1

 הגדרות .2

באישור  מכסת הטלהרשות  במשק שיש לו -ברחכירה או זכויות בעל זכויות   מגדל .1.2

 . המועצה

 .במועצה  והרשומה במועצה שאושרה  מכסת ההטלה או מכסה  מכסת ההטלה .2.2

היחס המתקבל מחלוקת המכסה של המגדל בסך הכולל של  -ה של מגדליחס המכס .3.2

 .של כל המגדלים בשותפות ותהמכס

 המועצה לענף הלול -המועצה .4.2

 

  השותפות .3

ה את כל עיסוקיהם ב על מנת לרכזרשומה מסכימים בזאת להקים שותפות  המגדלים .1.3

 .בתחום ייצור ביצים למאכל

או כל שם אחר שיאושר  ותפות כלליתש –" _______________": שם השותפות יהיה .2.3

( נוסח חדש)על פי פקודות השותפויות , השותפות תרשם כדין .י רשם השותפויות "ע

"(. הפקודה: "להלן) – 1975ה "תשל

 .חברים 10מספר המגדלים החברים בשותפות לא יעלה על  .3.3



לא  ,ים בשותפות יהיו זכאים לרווחים או חייבים בהפסדים של השותפותכל החבר .4.3

 .שותף מוגבל בשותפות תקבל חבר שהואי

 :רשאי להתקבל כחבר בשותפות אדם שנתמלאו בו כל התנאים כדלקמן .5.3

 ________או באגודת מושב ___________ הוא חבר באגודת מושב  .1.5.3

לעיסוקה של  אשר עיסוקו זהה( רבות שותפות ל)הוא איננו חבר בתאגיד  .2.5.3

 .השותפות

 .הלולבענף אישית ועוסק  מכסת הטלה הוא בעל  .3.5.3

 :להסכם זה' העומדת לרשות כל שותף היא כמופיע בנספח א מכסת ההטלה .6.3

 

  חובות וזכויות החברים בשותפות .4

 ,כי הוא רשום כזכאי  הבלעדי היחיד או עם בן זוגוכל אחד מן המגדלים מצהיר בזה  .1.4

 .' הרשומה בנספח א  מכסת ההטלהל

 החל ביום,  תמתחייבים לנהל במשותף במסגרת השותפומצהירים והמגדלים  .2.4

את כל פעילותם העסקית , ועד לתום תקופת השותפות (הקובע היום  -להלן) ________ 

 .או הכלכלית בענף ההטלה

את כל מכסת ההטלה כל אחד מן המגדלים מתחייב להעמיד לשימוש השותפות   .3.4

או  'כמפורט בנספח אאו על שם בן זוגו \שהועמדה לרשותו או שרשומה על שמו ו

 .ותו בעתידשתעמוד לרש

שתהיה  שיש לבן זוגו או  כל זכות שיש לו או, כל מגדל מתחייב להמחות לזכות השותפות .4.4

בקשר  םזכאי ו או יהי ם זכאיהם בעתיד בגין מכסת ההטלה לרבות כל סובסידיה ש

 .הטלהלמכסת ה

נקיות  ,בסידיה שהוא זכאי מגדל שהוא צד להסכם זה מצהיר כי מכסת ההטלה והסו .5.4

 .  אחרת' קול או כל זכות צד גמכל שעבוד עי

שלא  או לעסוק בענף ייצור ביצי מאכל\לנהל לגדל ו כל אחד מן המגדלים מתחייב שלא .6.4

  .במסגרת השותפות במשך כל תקופת קיומה

ורכישת  ת להקמת אתר הגידולוהראשוני שותפות הות כל מגדל מתחייב לשאת בהוצא .7.4

 .ס המכסה של המגדלליחבהתאם ' את הסכומים המפורטים בנספח בהלהקה 

 .של החברים בשותפות יהיו בהתאם ליחס המכסה של כל  מגדלההצבעה זכויות  .8.4

חובותיה יהיו לפי יחס וליתרת הון השותפות לאחר כיסוי , לרווחי השותפות הזכויות .9.4

וחובותיה יתייחסו לכל מגדל  בהתאם ליחס  הפסדים של השותפות ,המכסה של כל מגדל

 .מהכסה

  :ליםלהקות בחוות הלו .5

 . שותפות  להקה חדשה  חד גיליתגדל בחוות הלולים של ההשותפות ת  .1.5

 הטלה  מכסות .6

, ללא תמורה, ישאר של כל אחד מהמגדלים אשר יעניקותהמכסה מוסכם ומוצהר כי   .1.6

 .ימוש במכסות לשותפות כל עוד אותו מגדל  הינו שותף בשותפותשאת זכות ה



ואולם אם תיגרע . דה לרשות השותפותמגדל לא יהיה רשאי לגרוע מסך המכסה שהועמ .2.6

מכסתו של מגדל בשל הוראת כל דין או כתוצאה מפסק דין חלוט כי אז יוקטן יחס 

 .המכסה של המגדל בהתאם

י המועצה "המכסה של השותפים עהגדלה של עוד החברים הינם שותפים בשותפות כל  .3.6

 .  או על פי חוק תתחלק בין השותפים בשותפות בהתאם ליחס המכסה

י כלל השותפות לפי יחס "רכישת מכסה מצד שלישי שאינו חבר בשותפות תיעשה ע .4.6

  . המכסה

שלו הקבוע  שלא בהתאם ליחס המכסה חבר בשותפותהגדלה של יחס המכסה של  .5.6

 .טעונה הסכמה של כל השותפים בהסכם זה

למען הסר ספק מובהר ומוסכם  כי כל עוד השותפים הינם שותפים בשותפות ולה זכות  .6.6

או להעניק /רשאי מי מהשותפים למכור ו הלא יהי; מוש הבלעדי במכסות השותפיםהשי

 .כל שהוא' או חלקה לצד ג/זכות שימוש במכסתו כולה  ו

השותפות תנהל רישום של מכסת השותפות לרבות רישום התרומה של כל מגדל למכסת  .7.6

 .השותפות וכן את יחס המכסה המעודכן של כל  מגדל

לחברים בשותפות לכל    מכסת ההטלהוחזר השימוש הבלעדי בבעת פירוק השותפות י .8.6

 .ביום הפירוקמגדל בהתאם ליחס המכסה של המגדל 

  מיקום פעילות השותפות .7

באתר שיוכן ויועד  פעילות השותפות לרבות חוות הלולים של השותפות תוקם ותרוכז .1.7

 ._________________אגודת מושב  לכך בחלקות במשבצת 

 .מחוץ למיקום פעילות השותפות פעילות בענף ייצור ביצי מאכל א יקיים שותף כלל .2.7

 _____ התנאים להקצאת הקרקע ולהחזקתה ייקבעו בין השותפות לבין אגודת המושב  .3.7

תמורת השימוש במקרקעין שלו אלא תכסה את , השותפות לא תשלם לצד להסכם זה .4.7

 ההוצאות ותשלומי החובה הכרוכים בהם

 מימון השותפות .8

מתחייב  להשקיע בשותפות על פי צרכי השותפות בהתאם לפעולותיה  מגדליםכל אחד מן ה .1.8

. באותה עת כל אחד על פי יחס המכסה שלו ,או להתחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים/ו

במימון או העמדת המקורות , כאמור לעיל, פ חלקו היחסי"ע, דהיינו כל אחד ישתתף

הכל בהתאם לצרכי השותפות , רבויותאו בע/או באשראי ו/הכספיים הדרושים במזומן ו

 .ובהתאם להתחייבויותיה

 ניהול השותפות .9

שיהיה נציג מייצג  מבין חבריה ותמנה . שותפים כל ה של השותפות תנוהל על ידי הנהלה  .1.9

 . השותפות כלפי המועצה ומשרד החקלאות

את י עובדים שכירים "ובין ע כולם או חלקם י השותפים"בעצמה בין ע השותפות תעסוק  .2.9

השותפות לא תעביר בדרך כלשהי את העיסוק או פעילות השותפות  .עסקי השותפות

 .לגוף מבצע אחר

 .מהיום הקובע ואילך תתקבלנה הזמנות אך ורק על שם ובעבור השותפות .3.9



הלן צריך למרות האמור לעיל מוסכם כי החלטות בקשר עם הנושאים המפורטים ל .4.9

על מנת שתחייבנה  ,פה אחד \ לפחותם השותפישני שליש מן  שתתקבלנה בהסכמה של 

 :את השותפות

עיקר עיסוקה של  מובהר כי על פי דין , ק של השותפותשינוי תחום העיסו .1.4.9

 . ייצור ביצים למאכלהשותפות צריך שיהיה 

 ; תוספת של תחום עיסוק נוסף לשותפות .2.4.9

 .צירוף שותף נוסף .3.4.9

שותפות או השקעה של השותפות שתחייב השקעות ה/קבלת תכנית פעולה ו .4.4.9

בסכום העולה על . (מכונות וכלי רכב, ציוד, מתקנים)בנכסים קבועים 

 . לשנה₪  _____________

 .קבלת אשראי או הלוואות ושעבוד נכסי השותפות .5.4.9

 .זכויות וחובות הצדדים והשותפות על פי המפורט בחוזה זה, שינוי בתנאי .6.4.9

 .הנציג של השותפותמינוי  .7.4.9

 . הגדלת יחס המכסה של שותף בשותפות מכל סיבה שהיא .8.4.9

ואם יבקש זאת אחד , באין הכרעה בעניין העומד לדיון בהנהלת השותפות .9.4.9

 .11יועבר העניין להכרעה בהליך פישור ובוררות כמפורט להלן בסעיף , מהצדדים

 אי תחרות וסודיות .01

את סודותיה , ל עת וזמןכב, בסודיות מוחלטת רשמוללשותפות מתחייב  חברכל  .1.01

הן בתחום , הן בתחום הטכני מקצועי, הן בתחום פיתוח רעיונות, הייחודיים מקצועיים

 .המסחרי והן בתחום השיווק והמכירה ככל שיהיו כאלה

לא , כל עוד השותפות פועלת, שותפותב החבריםבנוסף לאמור לעיל מתחייב כל אחד מ .2.01

שלא במסגרת , בעקיפיןבין במישרין ובין , לעסוק בתחום עיסוקה של השותפות

 .השותפות

או כל אינפורמציה /מתחייב להעביר לשותפות כל הצעה לעסקה ו חברים כל אחד מה .3.01

או /בקשר עם עסקאות בתחום עיסוקה של השותפות וזאת מיד עם הגעת הצעת עסקה ו

 .אינפורמציה בקשר עם עסקאות כאמור ולידיעתו

 פישור ובוררות  .11

הקשור והנובע , י הדעות ביניהם בקשר עם האמורמוסכם בין הצדדים כי כל חילוק .1.11

בחוזה זה ידונו ביניהם ברוח טובה ובמטרה להגיע בדרכי שלום להסכמה בין בדרך של 

 .פשרה ובין בכל דרך אחרת

מוסכם , לא יוכלו הצדדים ליישב המחלוקת ביניהם ללא התערבות גורם שלישי אם .2.11

או  ל ארגון מגדלי העופות"י מזכ"בורר אשר ייקבע עבפני ביניהם כי המחלוקת תובא 

 .מנכל המועצה לענף הלול לפי החלטת הצדדים

ח "לחוק הבוררות התשכ 2י הבורר על פי האמור בתוספת לסעיף "הליך הבוררות ינוהל ע .3.11

 .יהיה כפוף לדין המהותי אך לא לסדרי הדין דיני הראיות, 1968

 . הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות כדין .4.11



   מהשותפותיציאת שותף  .21

לא יהיה רשאי כל צד שהוא , שנים מהיום הקובע 5מוסכם כי  במשך תקופה של  .1.21

 .(תקופת הייזום -להלן) ליזום את יציאתו מהשותפות

 יהיה, להפסיק את פעילותו במסגרת השותפות או , צאת מהשותפותשמבקש ל חבר .2.21

 . בתום מחזור גידולרק , בתום תקופת הייזוםרשאי לצאת ממנה 

 ,באישור המועצה, תחבר יהיה רשאי להעביר חלקו בשותפו האמור לעילעל אף  .3.21

החבר -להלן) או לחבר אחר בשותפות לבן זוגו לרבות זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה 

אם החבר החליף הסכים והתחייב בכתב לקבל , גם לפני תום תקופת הייזום, (החליף

 .וצאעליו את כל חובותיו והתחייבויותיו של המגדל הי

לכל חבר בשותפות תהיה זכות קדימה לרכוש מכסה של חבר אחר בשותפות אשר  .4.21

לקרוב  של חבר  מכסה הוראת סעיף זה לא תחול על העברת .מבקש למכור את מכסתו

 .שהוא חבר בשותפות מדרגה ראשונה

 :השותפות תבוא לקיצה בקרות אחד המקרים הבאים : פירוק השותפות .31

 תפותבשו בהחלטה של  כל החברים .1.31

 במידה ויהיו לשותפות הפסדים בסדר גודל שלא יצדיק את המשך קיום השותפות .2.31

 .מזכויות ההצבעה בשותפות 80%בהחלטה של 

 .או פסק דין חלוט של בית המשפט\על פי החלטת בורר ו .3.31

או צו משפטי שעילתם מצב /או תנקט נגדו פעולה ו/באם מי מהצדדים ינקוט פעולה ו .4.31

יום מיום נקיטתה  60זה לא יבוטלו תוך או צו /ופעולה ו, דעון של אותו צלחדלות פיר

 .או מתן הצו/ו

  :תבוא השותפות לקיצה יחולו ההוראות הבאות .41

  בהסכמה יום הפירוקיקבע  .1.41

 .חובותיה וזכויותיה ליום הפירוק, יערך מאזן סופי של נכסי השותפות .2.41

הל מפרק אדם לתפקיד מנ, פ הכרעת הבורר"עיחידי השותפות ימנו בהסכמה  או  .3.41

אשר ישמש בתפקיד זה מיום הפירוק ועד לגמר הליך "( המפרק: "להלן)עסקי השותפות 

 .תפקידו וסמכותו של המפרק יהיו בין היתר. החיסול

 .לרכז את נכסי השותפות וזכויותיה .1.3.41

 .למכור נכסים וזכויות אחרות של השותפות  .2.3.41

 .לגבות את כל אשר יגיע לשותפות מהשותפים ומאחרים .3.3.41

 .וע כל חוב מחובות השותפות לזכאים מהשותפותלשלם ולפר .4.3.41

מלווה וכל חיוב שבדין אחר לכל רשות ממשלתית , ארנונות, היטל, לשלם כל מס .5.3.41

 .שמוטל על השותפות עירונית ואחרת

 .לערוך מאזן סופי של השותפות .6.3.41

, מנהלי חשבונות, להעסיק לצורך מילוי תפקידו ומימוש סמכותו רואי חשבון .7.3.41

עובדים ואחרים על פי הצורך כדי להבטיח חיסול יעיל , ד"עו, שמאים, מומחים

 .ומחיר של השותפות



בין  –לחלק את יתרת הנכסים אם תשאר כזו , לאחר סילוק החובות והחיובים .8.3.41

 .השותפים על פי חלקם

במידה ונכסי השותפות לא יספיקו כדי כיסוי כל חובותיה לגבות מכל אחד  .9.3.41

 .לקו בהפסדי ובגרעון השותפותכספים לכיסוי ח, על פי חלקו, מהשותפים

 .דרש למילוי תפקידו ומימוש סמכותו שלא פורטה לעילילעשות כל פעולה שת .01.3.41

 .למסור הודעות מתאימות לרשם השותפויות על חיסול השותפות .11.3.41

 .הכל על פי העניין, י הבורר"או ע השותפיםשכרו של המפרק יקבע  .21.3.41

זה וכן יחולו בקשר ליחסים בין הוראות הפקודה יחולו על השותפות המוקמת על פי חוזה  .51

כל זאת כל עוד . בינם לבין השותפות ובינם לבין צדדים שלישיים, השותפים בינם לבין עצמם

  .לא נאמר מפורשות אחרת על ידי הוראה מיוחדת של חוזה זה

כי הוראות חוזה זה יאומצו על ידי השותפות ויחייבו אותה מיום  הצדדים מתחייבים .61

 .הקמתה

יאשר בן הזוג את , ה רשומה המכסה או הזכות למכסה גם על שם בן זוגו של חברבכל מקרה ב .71

 . 'הסכם זה על כל תנאיו והתחייבויותיו בהתאם לנוסח בנספח ב

ה אסורה תהי, הסבת זכויות וחובות צד לחוזה זה לצד שלישי מלבד אלה המפורטים לעיל .81

  .בכתב ומראש אלא על פי הסכמת השותפות

ויות כאמור לעיל צריכה להיות על פי ובהתאם לאמור בצו ובאישור מובהר כי הסבת זכ .91

. המנהל

והוא מחליף ומבטל כל : חוזה זה מבטא את המוסכם בין הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו .02

התחייבות וכל מסמך , מכתב כונה, דיון, סיכום, הצעה, זיכרון דברים, נוהג, מ"מו, חוזה, מצג

 .ניינים האמורים בו קודם לחתימת חוזה זהאחר שהוחלפו בין הצדדים בע

נשיאה בהוצאות חתימה על , לרבות ביצוע תשלומים)צדדים ינקטו כל הצעדים הנוספים ה .12

אשר ידרשו לשם ישומו וביצוע של חוזה זה כלשונו ( מסמכים נוספים והמצאת כל אישור

 .וכרוחו

י מעני "תימסרנה ביד עפ או, או בפקסימיליה, הודעות בקשר לחוזה זה תשלחנה בדואר רשום .22

ויראו כל , (או מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב), הצדדים הנקוב בראש החוזה

עם שיגורה , הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים

או כעבור , (או עם מסירתה בפועל או הצעתה לנמען במקרה של סירוב לקבלה)בפקסימיליה 

. סקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשוםשלושה ימי ע

 

ולראיה באו הצדדים על החתום 

 
 

 ____________________________                 ____________________________
 



 

נספח א 
 
 

יחס המכסה מכסת ההטלה כתובת זהות .תשם המגדל 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 
 

ב נספח 
 

של בן זוגו _______________ מספר . ז.ת_______________ אני החתום מטה 
מאשר בזה את  (המגדל–להלן )_____________ מושב ' ____ ממשק מס________________ 

. הסכם השותפות על כל תנאיו והוראותיו 
ו לכל זכות אחרת בקשר כל זכויותי בקשר למכסות ההטלה א העמדת הנני  מצהיר ומאשר בזה כי 

.  היא על דעתי ובהסכמתי המלאה המגדל שותפות באמצעותלענף ההטלה ל
 

שלא לטעון כל טענה בקשר להתחייבות כלשהי של המגדל על פי הסכם השותפות מתחייב  הנני 
. לעמוד בכל תנאי הסכם השותפות כאילו הנני צד להסכםומתחייב 

 
לשותפות אם יהיו כאלה ייזקפו לזכות החברים בשותפות ידוע לי כי כל הכנסה או רווח שיהיו 

. בלבד לרבות בן זוגי המגדל
 

ולראיה באתי על החתום 
 
 

  ___________________ _______________________
חתימה תאריך        
  
 


