לכבוד
חברי איגוד התעשייה הקיבוצית
שלום רב,
הנדון :קריאה לסמן מוצריכם בתו "מיוצר בישראל"
לפני מספר שבועות הושק במדיה הישראלית קמפיין לעידוד רכש מוצרים מתוצרת מקומית.
קמפיין זה מהווה את השיא לפעילות הרחבה של מטה "כחול לבן" במשרד התמ"ת בשיתוף
התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה והכולל ,סדנאות בבתי ספר ,שיתופי פעולה באתרי
סחר ,פעולות עם אגודות הסטודנטים ועוד.
מחקרים מראים כי אחוז גבוה של ישראלים מאמינים כי רכישת תוצרת הארץ תורמת לשיפור
הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק ,גורמת להם תחושת גאווה לאומית ומאמינים שהיא תצמצם
את התלות של המדינה בעולם .הם רואים במוצרי כחול לבן כמתאימים יותר לטעם הישראלי,
למזג האוויר הישראלי וכמוצרים בריאים ואיכותיים יותר מתוצרת חוץ .כאשר הם מזהים את
התו "מיוצר בישראל" זה מסייע להם לבחור את המוצר הישראלי בקלות.
נוכח מציאות זו ובמטרה לקדם את המודעות לחשיבות מוצרי כחול לבן ,אנו קוראים לכם לסמן
את מוצריכם בתו "מיוצר בישראל" ,על מנת שייחשפו בפני הציבור הרחב ויאפשרו לו לזהות את
מוצריכם.
לסימון בתו "מיוצר בישראל" יתרונות רבים .מטה כחול לבן (במשרד התמ"ת והתאחדות
התעשיינים) מעודד רכישת מוצרים ישראליים ומסייע לך כמי שמייצר מקומות עבודה ולעובדיך.
במסגרת מאמץ זה ,מקדם המטה פעילות חינוכית ושיווקית להעדפת מוצרים הנושאים את התו
"מיוצר בישראל".
מי שיימצא זכאי ויסמן את מוצריו בתו "מיוצר בישראל" יוכל ליהנות מהיתרונות הבאים:
 .1בידול ממוצרים מיובאים  -שימוש בתו "מיוצר בישראל" (ללא תשלום) מאפשר ליצרן
הישראלי ליצור בידול מן המתחרים מחו"ל באמצעות הטבעת התו על גבי המוצר,
בפרסומים בתקשורת ובאתר העסק.
 .2קידום המוצר ברשת – פרסום ללא תשלום ב"אינדקס היצרנים" ,ב"-קטלוג המוצרים"
ובעמוד הפייסבוק של אתר "קונים כחול לבן" במשרד התמ"ת .האתר מקודם במנועי
החיפוש המובילים ומקושר לאתרי התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה.
 .3קידום המוצרים באתרי סחר מובילים  -אפשרות לסימון מוצרים בתו ,ללא תשלום,
באתרי סחר והשוואת מחירים ברשת האינטרנט כגון,"ZAP" ,"MySupermarket" :
"."KAMA". ,"ZapMarket
 .4קמפיין פרסומי רחב היקף  -מטה כחול לבן מוביל קמפיין פרסומי באמצעי התקשורת
והמדיה ,לציבור הרחב ,להנעה לפעולה לקניית מוצרים כחול לבן והכרות עם תו "מיוצר
בישראל".
 .5העדפה במכרזים ממשלתיים – מטה כחול לבן פועל בקרב האחראים על הרכש במשרדי
הממשלה ובעיריות ,כמו גם בגופים ציבוריים וחברות גדולות ,ומעודד אותם לתת העדפה
ברכש ליצרנים ישראלים ,בהתאם לתקנה להעדפת תוצרת הארץ .התנאים הנדרשים
מיצרן ישראלי במכרזים אלו דומים לתנאים לקבלת תו "מיוצר בישראל".
 .6חשיפה בקרב ילדים ובני נוער – מטה כחול לבן פועל בקרב ילדים ובני נוער בחינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,להכרות עם תו "מיוצר בישראל" והם הופכים לשגרירי
כחול לבן המחפשים את התו בקניותיהם.
שימו לב!
מי שיסמן את מוצריו בתו "מיוצר בישראל" יוכל ליהנות מתמיכת והעדפת הציבור הישראלי .ככל
שיותר עסקים יסמנו את מוצריהם בתו "מיוצר בישראל"  ,כך תגדל מודעות הציבור ויותר
צרכנים יחפשו את התו בנקודת המכירה כי:
בוחרים מוצר ישראלי – יוצרים עבודה לישראלים.
סימון בתו מחייב רישום מוקדם .רצ"ב הנחיות להצטרפות לתו.

אודי אורנשטיין
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

תודה על שיתוף הפעולה,
בכבוד רב,
ינון אלרועי
משנה למנכ"ל משרד התמ"ת ויו"ר מטה כחול לבן

הנחיות להצטרפות לתו מיוצר בישראל
נוהל הרשמה לתו מיוצר בישראל:
http://www.madeinisrael.gov.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F/Pages/noal.aspx
טפסים מקוונים להרשמה לתו מיוצר בישראל:
טופס ראשון בקשה להצטרפות לתו
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blu
eWhite@moital.gov.il
טופס שני הזנת הצהרות
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blu
eWhite1.1@moital.gov.il
הצהרות לחתימה:
במידה ומדובר בחברה בע"מ
יש להחתים את ההצהרות:
 .1הצהרת יצרן לקבלת זכות שימוש בתו מיוצר בישראל
 .2חוות דעת של רו"ח העסק על שיעור המרכיב הישראלי
במידה ומדובר בעוסק מורשה
יש להחתים את ההצהרות:
 .1הצהרת יצרן לקבלת זכות שימוש בתו מיוצר בישראל
 .2לבחור באפשרות המתאימה לעסק:
חוות דעת של יועץ מס על שיעור המרכיב הישראלי.
או
חוות דעת של רו"ח על שיעור המרכיב הישראלי .
בסיום התהליך ,לאחר בחינה של הנתונים במטה מיוצר בישראל של התאחדות התעשיינים נודיע
לכם באמצעות דיוור על פרטי ההחלטה.
רק אחרי קבלת אישור לתו ניתן יהיה להירשם לקטלוג.

נשמח לסייע ונשמח להצטרפותכם.

