
החלב״ הסכם”
2007 פברואר בחודש 28 ביום ונחתם שנערך

ביו
בע״מ בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה .1

״תנובה״( )להלן:
בע״מ בישראל חקלאית שיתופית אגודה תנובה מזון תעשיות .2

תנובה״( ״קבוצת תנובה, עם וביחד ״תעמ״ת״ )להלן:
אחד; מצד

לבין
 בע״מ ארצית שיתופית אגודה לחלב הבקר מגדלי התאחדות

״ההתאחדות"( )להלן:
שני; מצד

בישראל. חלב מיצרני גולמי חלב ורוכשת חלב מוצרי יצור בתחום פועלת שבבעלותה, החלב תשלובת באמצעות תנובה, וקבוצת הואיל
ההתאחדות; חברי הינם בישראל לחלב הבקר מגדלי של המכריע רובם כי מצהירה וההתאחדות והואיל
ועבור חבריה עבור מפעילה היא בישראל, לחלב הבקר עדר של העדר ספר ניהול בישראל, לחלב הבקר עדר טיפוח את מרכזת וההתאחדות והואיל

החלב; במועצת החבר הבקר מגדלי גוף והיא החלב מעבדת את המחלבות
זה; הסכם לענין בישראל החלב יצרני של הייצוגי הגורם הינה ההתאחדות כי הצדדים מסכימים ההתאחדות, ידי על שהוצגו המצגים ולאור והואיל
המטרה מחיר לשמירת וכן בישראל החלב למשק ביחס מוסכמת למדיניות הנוגע בכל ביניהם ההסכמות את הכתב על להעלות הצדדים וברצון והואיל

להלן( )כהגדרתו

כדלקמן: הצדדים בין הוסכם לפיכך
החלב במשק תנובה קבוצת מדיניות ו.

 הענף של לרגולציה הנוגע מהלך לכל תתנגד וכן בישראל אפקטיבי חלב מכסות משטר ובקיום בישראל החלב משק בתכנון תתמוך תנובה קבוצת 1.1
 הכוללת צריכתו על תתבסס המכסות היקף שקביעת בכך תתמוך תנובה המכסות. משטר ובקיום בישראל החלב משק בתכנון לפגוע עשוי אשר

גולמי. חלב של המחלבות( כלל )ע״י בפועל
לייבוא. המקומי החלב משק חשיפת הגדלת למניעת ותפעל בישראל המקומי הייצור על הגנה של הלאומית במדיניות תתמוך תנובה קבוצת 1.2
 וככל אם החלב"(. )״מועצת ושיווק( )ייצור בישראל החלב לענף במועצה פעילה חברה להיות היום, חברה שהיא כפי תמשיך, תנובה קבוצת 1.3

 של הנוכחי להרכב דומה בהרכב שיהיה שיוקם(, וככל )אם שיוקם חלופי לתאגיד תנובה קבוצת תצטרף פעילותה, את תפסיק החלב שמועצת
יכולתה, כמיטב תנובה, קבוצת תפעל אלו במסגרות החלב. מועצת פעילות את כיום המנחים והכללים העקרונות פי על ושיפעל החלב מועצת
זה. בהסכם המפורטים היעדים לקידום

המטרה למחיר ביחס תנובה קבוצת מדיניות .2
 חלב עבור ליצרנים המטרה" ״מחיר לתשלום תנובה קבוצת מחויבת גולמי, לחלב המטרה מחיר וקביעת החלב במשק התכנון יישמר עוד כל 2.1

 כיום הקיימים החישוב מנגנוני העתק כיום. הקיימים הענפיים והמנגנונים החישוב כללי פי על הגולמי החלב מחיר הינו המטרה" "מחיר גולמי.
א׳. כנספח זה להסכם מצורף המטרה למחיר

ובהגינות. בשקיפות ייקבע המטרה מחיר כי לכך יפעלו הצדדים
 שלא ו/או החלב תשלובת של הסחר בתנאי לרעה ממשי שינוי יחול שלא לכך בכפוף והכל החלב ליצרני התשלום תנאי את תשמר תנובה קבוצת 2.2

בשוק. כיום הנהוגים החלב ליצרני התשלום בתנאי לרעה שינוי יהיה
 רשאית תנובה קבוצת תהיה להפסד, תנובה בקבוצת החלב תשלובת את מובילה המטרה במחיר חלב רכישת כי יתברר בהם חריגים, קיצון במצבי 2.3

 מוניטין בעל כלכלי-מוסכם גורם שיוסכם, קצר זמן פרק בתוך בעניין, יכריע הסכמה, בהיעדר המחיר. נוסחת לשינוי בדרישה להתאחדות לפנות
בישראל. הראשונה מהשורה

 מוסכם חלופי מנגנון או דין הוראת תהיה ולא הנוכחי, המטרה מחיר קביעת של הענפי המנגנון יבוטל אך התכנון יישמר בעתיד כלשהו בשלב אם 2.4
 הקיצון מצבי חריג שמירת )תוך כיום הקיימת המטרה מחיר נוסחת בסיס על תנובה ליצרני המטרה מחיר ייקבע המחיר, קביעת את שיסדיר
 במחיר ומתמשך עקבי באופן גולמי חלב ורוכשים שונה באופן פועלים תנובה קבוצת של העיקריים מתחריה כי יתברר אם ואולם, לעיל(. המצוין
 במחיר חלב לרכישת לפעול דברה, את להשמיע הזדמנות להתאחדות שנתנה לאחר תנובה, קבוצת גם תוכל האמור, המטרה ממחיר הנמוך רכישה

מופחת.
 מחוקק או המחוקק שיקבע אחרת דרך בכל או משנה בחקיקת אם בחוק, אם דין, פי על ייקבע המטרה שמחיר לכך תתנגד לא תנובה קבוצת 2.5

זה. 2 בסעיף האמור המחירים מנגנון חלף האמור המחיר יחול כאמור במקרה כי מוסכם, המשנה.



תנובה קבוצת של נוספות התחייבויות .3
 חגים וערבי שבתות ערבי חגים, משבתות, הנובעים בעודפים וכן העונתיים בעודפים - כיום כנהוג מחירים במודל - לטפל תמשיך תנובה קבוצת 3.1

 לכל בכפוף - עקרונית נכונה תנובה קבוצת תנובה. קבוצת של הקליטה יכולת פי על והכל תנובה, לקבוצת תוצרתם המשווקים היצרנים כל של
הייבוש. בגין הולמת תמורה בעבור וזאת אחרים של חלב בעודפי גם שלה, הקליטה יכולת עודפי פי על לטפל, - לו ובהתאם דין

 רחב בהיקף נכסים ממכירת כחלק שלישי)לרבות לצד במלואה או ברובה תנובה קבוצת של החלב תשלובת פעילות תועבר או תימכר בו במקרה 3.2
העניין. לפי הנעבר, או הקונה על-ידי זה הסכם על-פי תנובה קבוצת התחייבויות לנטילת כפופה כאמור העברה או מכירה תהא יותר(,

ההתאחדות התחייבויות .4
בענף. הגורמים כלל על הוגן באופן יוטלו ועלויותיו התכנון שנטל מנת על תנובה קבוצת עם לו( ובהתאם לדין )בכפוף פעולה תשתף ההתאחדות 4.1
החלב. הובלת מערך ייעול ו-)ב( החלב איכות שיפור )א( הבאים: בנושאים יחדיו יפעלו תנובה וקבוצת ההתאחדות 4.2
 4.1 בסעיפים המפורטים העניינים עם בקשר תנובה וקבוצת ההתאחדות עם יחדיו יפעלו החלב שיצרני על-מנת יכולתה ככל תפעל ההתאחדות 4.3

זה. להסכם 4.2ו-

 המובאת Apax Partners מקבוצת קרנות בשליטת תאגיד ידי על תנובה בקבוצת השליטה גרעין רכישת השלמת עם לתוקפו ייכנס זה הסכם 5.1
תנובה. קבוצת של הקרובה הוועידה לאישור

לתוקף. כניסתו ממועד החל שנים 15 של לתקופה בתוקפו יעמוד זה הסכם 5.2

 לעשות מוסמכים זה הסכם על העניין, לפי מהצדדים, אחד כל מטעם והחותמים מהצדדים אחד כל הנהלת על-ידי כדין אושר זה הסכם אישורים. 6.1
זאת.

 תנובה וקבוצת זה הסכם הפרת בגין תנובה קבוצת את לתבוע הרשאי היחיד המוסמך הגורם הינה ההתאחדות תביעה. וזכות שלישיים צדדים 6.2
כאמור. לתבוע מוסמכת אינה ההתאחדות כי תטען לא

 הפטור לקבלת במשותף הצדדים יפעלו כלשהי, מרשות פטור או אישור קבלת טעון יהא מהוראותיו, איזה או זה שהסכם ככל רשויות. דרישת 6.3
 רשאי צד אותו יהיה הצדדים, מן צד על מקובלים אינם אשר כלשהם בתנאים יותנו כאמור פטור או אישור שקבלת ככל הנדרשים. האישור או

 לב בתום ומתן משא הצדדים ינהלו הצלחה, ללא כאמור ההתנגדות הליכי את מיצו שהצדדים וככל אם לשינויו. ולפעול כאמור לתנאי להתנגד
ההתנגדות. הליכי לאחר בעינם שיוותרו בתנאים לעמוד מנת על כנדרש זה הסכם הוראות לתיקון ביחס

 או)ב( מראש, משולמים דואר דמי מאושר, או רשום בדואר )א( בכתב תהיה זה הסכם פי על לצד לתת ניתן או שיש הודעה כל הודעות. 6.4
 בפקסימיליה במשלוח או)ג( בכתב, האחר לצד שתימסר אחרת לכתובת או להלן כמפורט צד כל של לכתובתו שליח באמצעות או ביד במסירה
;47100 השרון רמת ,7007 דואר תא גלילות, מכר רב תנובה, קבוצת תנובה: לקבוצת למשנהו: צד כל ידי על שניתן למספר

38900 מיקוד ,3015 דואר תא קיסריה, התעשיה פארק בישראל, בקר מגדלי התאחדות להתאחדות:
שליח, באמצעות נשלחה אם (2)המשלוח, לאחר ימים 7 רשום, בדואר נשלחה אם (1) כתקפה תחשב זה 6.4 לסעיף בהתאם שתישלח הודעה כל
עסקים( יום שאינו ביום והתקבל נשלח או)אם קבלה לגבי אלקטרוני אישור וקבלת המשלוח עם בפקסימיליה, נשלחה אם (3ו-) המסירה, עם

קבלה. לגבי אלקטרוני אישור וקבלת המשלוח לאחר הראשון העסקים ביום
 המחלוקות כל בו. הכלולים הדין ברירת לכללי תחולה ללא בלבד, הישראלי לדין בהתאם יפורש והוא יחול זה הסכם על שיפוט. וסמכות החל הדין 6.5

 בלעדית סמכות מוקנית ולהם ישראל תל-אביב-יפו, בעיר המוסמכים המשפט בתי בפני יובאו הצדדים בין יוסדרו לא אשר זה הסכם עם בקשר
אלה. משפט בתי של לסמכותם חוזר בלתי באופן מסכים צד כל אליו. הקשורים הנושאים בכל

ההסכם תקופת .5

שונות .6

לעיל הנקוב במועד החתום על הצדדים באו ולראיה

תנובה
בע״מ בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה

מנכ׳׳ל רייכמן, אריק שם:סמנכ״ל גורן, עברי שם:

תעמ״ת
בע״מ בישראל חקלאית שיתופית אגודה תנובה מזון תעשיות

מנכ׳׳ל רייכמן, אריק שם:סמנכ״ל גורן, עברי שם:

ההתאחדות
בע"מ ארצית שיתופית אגודה לחלב הבקר מגדלי התאחדות

התאחדות הנהלת חבר ג׳ורנו, אלי שם:בקר מגדלי התאחדות מזכיר בראון, מאיר שם:
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