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(30.8.2009מיום )727החלטת ממשלה 

התעסוקהתכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת 

:קובעת כיהממשלה 
המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי אשר ימומש באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ  קידום התעשייה

:בהחלטה

מינוף ההוצאה הממשלתית לטובת 

מתוצרת מקומיתרכישות

מימוש העדפת תוצרת הארץ  

במכרזים של גופים המחויבים  

ץבתקנות העדפת תוצרת האר

:בהחלטה

בשיתוף עם " לבן-כחול"סימון מוצרים 

לשכת התאום של הארגונים הכלכליים

פעילות שיווקית לקידום העדפת  

י  "לבן ע-תוצרת הארץ ורכש כחול

הציבור

:בהחלטה

תוצרת הארץ  שילוב נושא העדפת

לבן בתכניות חינוכיות -ורכש כחול

למוסדות חינוך בשיתוף משרד החינוך

פעילות חינוכית והסברה לקידום  

העדפת תוצרת הארץ ורכש

לבן בקרב הציבור הרחב-כחול



תוצרת הארץ במכרזים של גופים  לבן פועל למימוש העדפת -מטה כחול

הארץהעדפת תוצרת בתקנות המחויבים 
"העדפה של תוצרת הארץ היא כלי כלכלי רב עוצמה שיש בו לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו"

מתוצרת מקומיתההוצאה הממשלתית לטובת רכישותמינוף : 727. מסמימוש החלטת ממשלה 

o ואפליה  טיפול בפניות יצרנים הטוענים לאי כיבוד החוק והתקנות

ידי הגופים המחויבים בתקנותבמכרזים על 

oתיקונים לחקיקה הקיימת

1995-ה"התשנ,(תוצרת הארץהעדפת)חובת המכרזיםתקנות, (א)3סעיף 1992-ב"התשנ, חובת המכרזיםחוק 

שנים5עד תום : תוקף. 2015-ה"תשע, (הוראת שעה–24' תיקון מס)משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר , פ"לבטהמשרד , והוראת שעה רכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון



סימון מוצרים: 727. מסמימוש החלטת ממשלה 

oלשם זיהוי טובין מתוצרת הארץ ובידולם מיבוא" תו מיוצר בישראל"סימון מוצרים ב  *
"(מיוצר בישראלתו "רישום יצרנים ל)

השיווקיים והפרסומיים של המטהבפרוייקטיםהוא תנאי להשתתפות היצרן " תו מיוצר בישראל"אישור לסמן ב*

oלבן על הרשת-קידום מוצרים כחול
(לבן-של מטה כחולבפייסבוקוקידום " לבן-קונים כחול"השתתפות בקטלוג מוצרים )

oלבן באתרי סחר והשוואת מחירים-קידום מוצרים כחול
(ZAP ,ZAP Market ,MySupermarket)

o יצרניםבמעורבות פרויקטים שיווקיים
(לבן ברשתות מזון קמעונאיות-חודש כחול, ShoppingILלבן על -מתחם כחול)

ופרסומיתשיווקית לבן מבצע פעילות -מטה כחול

לבן-תוצרת הארץ ורכש כחוללקידום העדפת 



לבן על הרשת-הגדלת רכש מיצרנים כחול•

"  תו מיוצר בישראל"עסקים בעלי 125בפעילות השתתפו  •

יצרני אופנה80מתוכם 

לבן בבקשה להצטרף  -עסקים פנו למטה כחול600-למעלה מ

לפרויקט

"מניע לפעולה"ליווינו את הפרויקט בקמפיין פרסום •

איגוד הטקסטיל ומטה מיוצר  , פעילות בשיתוף גוגל ישראל•

מעוף של הסוכנות לעסקים  , בישראל בהתאחדות התעשיינים

בינוניים-קטנים

ShoppingILמתחם כחול לבן על 
(בנובמבר7-8)לבן ברשת -קידום רכש כחול



:  לבן-תרומת הפעילות לעסקים כחול

בממוצע בימי הפעילות62%-לבן עלו ב-הכנסות העסקים שהשתתפו במתחם כחול•

מהעסקים דיווחו שהיקף המכירות שלהם עלה64%

מהעסקים דיווחו שהמודעות למותג שלהם עלתה60%

לבן חיזק את המותג שלהם-מהעסקים דיווחו שהחיבור לכחול52%

:חשיפת היצרנים

ShoppingILהמכירות של הכי נצפית בימי השניההקטגוריה היתהמתחם כחול לבן •

עברו לאתרי  37,000לבן בשני ימי המכירה מתוכם -כניסות למתחם כחול83,000-בוצעו כ•

!45%יחס המרה של –היצרנים 

(ראו את הפרסום במדיה)במדיה מיליון חשיפות לפרויקט 3.5•

ShoppingILמתחם כחול לבן על 
(בנובמבר7-8)לבן ברשת -קידום רכש כחול



לבן-רשתות מזון קמעונאיות לטובת קידום רכש מיצרנים כחוללבן עם -פעילות מטה כחול•

לבן-כחולמוצרים 6,200-ויצרנים 106השתתפו בפרויקט •

איגוד המזון ומטה מיוצר בישראל בהתאחדות התעשיינים ויצרנים, פעילות בשיתוף רשתות קמעונאיות•

המשרד ושל הרשתות המשתתפות  של ליווינו את הפרויקט בקמפיין פרסום •

חודש כחול לבן
(18יולי )לבן ברשתות מזון קמעונאיות -פעילות שיווקית להגדלת רכש מוצרים כחול

ליקמפיין ישראלי לי 

https://www.youtube.com/watch?v=pPqyWKjFm1E
https://youtu.be/pPqyWKjFm1E


:לבן-תרומת הפעילות לעסקים כחול

17ליולי 18הפעילות בין יולי בחודש לבן -במכר מוצרי כחול12%גידול ממוצע של •
(17ביולי ח"מלש260.7לעומת ח"מלש18292.2לבן ברשתות המבצע ביולי -מכירות מוצרי כחולסך , ממוצע רשתות המבצע)

18לעומת יוני 18לבן ברשתות המבצע ביולי -במכר מוצרי כחול7.7%-כגידול •
(במכר קמעונאי בחודשי יולי לעומת חודשי יוני20%-בולט על רקע ירידה עונתית של כ)

ביחס לממוצע המכר החודשי של מוצרי כחול 18במכר מוצרי כחול לבן ברשתות המבצע ביולי 7.4%גידול של •

(ח"מלש272.1, 18יוני -17יולי )לבן בשנה הקודמת למבצע 

חודש כחול לבן
(18יולי )לבן ברשתות מזון קמעונאיות -פעילות שיווקית להגדלת רכש מוצרים כחול



...אנא פנו אלינו

o הארץתוצרת העדפת "בתקנות של גופים המחויבים קושי או חשש להדרה ממכרזים בכל"

oתו מיוצר בישראל"לקבל אישור לסמן מוצריכם ב"

oלהשתתף בפעילות השיווקית והפרסומית של המטה

o לבן-ורכש כחול" העדפת תוצרת הארץ"בכל דבר הקשור בקידום...

madeinisrael@economy.gov.il

mailto:madeinisrael@economy.gov.il


!תודה

ארויהרונה קוטלר בן 

לבן-מנהלת מטה כחול
rona.kotler@economy.gov.il

mailto:rona.kotler@economy.gov.il

