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הנדון  :סימון מוצרים בתו "מיוצר בישראל"
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יחד עם התאחדות התעשיינים וגופים ציבוריים אחרים
התגייס למשימה של הגברת רכישות תוצרת הארץ.
חלק מהמהלך כולל קמפיינים פרסומיים לציבור הרחב בתדירות של  2-3מחזורים בשנה במטרה
לעודד את הציבור לרכוש מוצרים "כחול לבן".
אחד המרכיבים החיוניים להצלחת הקמפיין הוא סימון מוצרים המיוצרים בארץ .הסימון יאפשר
לצרכנים המעוניינים לרכוש מייצור מקומי ,לזהות את המוצרים המיוצרים בארץ.
להתאחדות התעשיינים סימן רשום אותו ניתן להטביע על המוצרים מתוצרת הארץ.
ההגדרה של מוצר מתוצרת הארץ "כחול לבן" היא מוצר שלפחות  33%מעלות ייצורו בוצעו
בישראל ונעשה שינוי מהותי במוצר (המבוססת על הגדרה שבתקנות חובת מכרזים( ,העדפת
תוצרת הארץ)  ,התשנ"ה).1993-
רשת האינטרנט כידוע הופכת להיות כלי חשוב למידע ורכישות מוצרים ,לכן בנוסף לסימון
הפיסי ע"ג האריזות מטה כחול לבן במשרד התמ" ת בשיתוף עם התאחדות התעשיינים פועל
נמרצות במטרה לבנות כלים לסימון מוצרים כחול לבן ברשת האינטרנט באמצעות תו
מיוצר בישראל.
לאחרונה ,פנינו ביוזמה לאתרי סחר שונים כדי לבנות כלים שייסעו לכם היצרנים לסמן את
המוצרים המוצגים ברשת.
אתר "הסופר" (  ) www.hasuper.co.ilואפליקציית השוואת המחירים באייפון – Marketplace
השוואת מחירים בין רשתות שיווק (מגה ,שופרסל ,רמי לוי ,מיסטר זול) ,נענו ליוזמה ואנחנו
עומדים להתחיל בפיילוט עם מספר יצרנים במטרה להציג בסמוך למוצרים באתר את הלוגו
"מיוצר בישראל" (ראו דוגמא למוצרי קוסקוס באתר "הסופר" במצורף למכתבי זה)
בהמשך כוונתנו לפעול לסימון מוצרים מתוצרת ישראל גם באתרי השוואות מחירים אחרים כגון
 ZAPודומיו.

הננו רואים כבר כיום פרות לקמפיין הציבורי למען רכישות מתוצרת הארץ ע"י מודעות גוברת
בציבור לקיול מקום הייצור בבחירת מוצרים .בטוחני שסימון מוצריכם (הן פיסית ע"ג האריזות
ו/או באתרי האינטרנט השונים) ייתן יתרון תחרותי לעומת המתחרים מייבוא.
חשוב לציין כי הסטת מכירות של מיליארד  ₪לתעשייה המקומית יוצרת  2530מקומות תעסוקה.

באם הנך יצרן של מוצר העונה על הגדרת "כחול לבן" כאמור לעיל ,אני חוזר ומזמין
אותך לפנות להתאחדות בבקשה לקבל אישור להטביע את הסימן על מוצריך.
כדי לקדם את היוזמה של הסימון גם באתרי האינטרנט של היצרנים שכבר מחזיקים
באישור שימוש בתו "מיותר בישראל" ,אבקש בשלב הראשון מהיצרנים לשלוח אלינו
קובץ אקסל הכולל שמות של המוצרים שמיוצרים בישראל ,מק"ט ,ברקוד .את הקובץ
עם המידע יש לשלוח בדואל לידי גב ,איריס גור -קאופמן irisg@industry.org.il
הסימון בתו באתרי האינטרנט שממשתתפים במיזם איננו כרוך בעלות.
להצטרפות לתו "מיוצר בישראל" לחץ כאן

בברכה,

ד"ר רון תומר
יו"ר מטה מיוצר בישראל

