תקנון שימוש בתו "מיוצר בישראל"
מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) בהתאחדות התעשיינים מזמין עסקים לסמן את מוצריהם בתו אשר
מאפשר זיהוי של מוצרים המיוצרים בישראל (להלן" :תו מיוצר בישראל" או "התו").

לצורך תקנון זה "מוצר מיוצר בישראל" הנו מוצר שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח
ישראל או תושב קבע בישראל ,או תאגיד הרשום בישראל ,ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם
מהווה  35%לפחות ממחיר המוצר בשער העסק ונעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו
מוצרים חדשים או שונים.
(לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה. )1995-
מטרתו של התו לסייע לציבור הרחב להבחין בין מוצר המיוצר בישראל למוצר שאינו מתוצרת הארץ.
התו נרשם כסמל מסחרי בבעלות מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) של התאחדות התעשיינים.
מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) מעניק ליצרנים של מוצרים המיוצרים בישראל ,אשר יחתמו על גבי
המסמכים המצורפים לתקנון זה ,זכות שימוש בתו.
זכות השימוש תהא לתקופה ולשימושים אשר ייקבעו על ידי מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) בלבד.
יצרנים אשר תוענק להם זכות השימוש בתו יהיו רשאים להדפיס את התו על גבי המוצר או אריזתו וכן
להציג את התו באתרי אינטרנט מסחריים ועל גבי מודעות ופרסומות למוצרים המיוצרים בישראל
כאמור.
זכות השימוש בתו תוענק ליצרנים ,נכון להיום ,ללא תמורה.
מובהר ,כי בשום מקרה לא יהיה מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) אחראי לתוצאות השימוש בתו על
ידי היצרנים.
מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) יהיה רשאי להפסיק את זכות השימוש הניתנת ליצרנים בכל מועד על
פי שיקול דעתו ,ולא תהייה ליצרנים כל טענה ו/או תביעה כנגדו בשל כך.
ניתן לסמן בתו מיוצר בישראל גם גידולים חקלאיים.
יצרן הרשום כחברה רשומה המבקש לקבל את התו ,נדרש לחתום על ההצהרה המצורפת להלן
ויצרף אישור רואה חשבון המצורף להלן.
יצרן שהוא עצמאי /עוסק מורשה יהיה רשאי לצרף להצהרתו אישור של יועץ מס או רואה חשבון,
בנוסח המתאים המצורף להלן.

לכבוד
מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) ,התאחדות התעשיינים

יש לצרף הצהרה זו כשהיא חתומה וסרוקה לטופס המקוון  -קישור לטופס
או בפקס03-5103152 :

הנדון :זכות שימוש בתו מיוצר בישראל
הח"מ מורשה חתימה מטעם

אני ,

(להלן" :העסק").

מצהיר בזאת כי העסק מייצר מוצרים המיוצרים בישראל כהגדרתם ב"תקנון שימוש בתו מיוצר בישראל"
(להלן" :התקנון")(להלן" :המוצרים המיוצרים בישראל").
העסק מעוניין לעשות שימוש בתו כהגדרתו בתקנון.
ידוע לעסק ,כי התו הינו בבעלות מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) בהתאחדות התעשיינים ,וכי בכפוף לחתימתו
על מסמך זה ,ניתנת לו זכות שימוש מוגבלת בתו ,בהתאם להוראות התקנון.
העסק מצהיר ומתחייב לעשות שימוש בתו אך ורק ביחס למוצרים המיוצרים בישראל והוא מתחייב לא לעשות
שימוש בו ,במישרין או בעקיפין ,ביחס לאותם מוצרים המיוצרים על ידו שאינם מוצרים המיוצרים בישראל
כהגדרתם בתקנון.
ידוע לעסק ,כי התחייבותו לעשות שימוש בתו אך ורק לגבי מוצרים המיוצרים בישראל הינה היסוד והבסיס לזכות
השימוש המוענקת לו ,ובמידה שיפר התחייבות זו ,יהיה מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) רשאי לבטל את זכות
השימוש לאלתר וזאת מבלי שיישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם למפעל.
העסק מסכים כי פרטיו ופירוט המוצרים עליהם יוטבע התו ,יופיעו באינדקס היצרנים ובקטלוג המוצרים של מטה
כחול לבן במשרד התמ"ת.
העסק מסכים כי במקרה והביקורת תמצא כי המוצר אינו עומד בהגדרת מוצר המיוצר בישראל ,ייתכן והנושא
יפורסם באמצעי התקשורת.
העסק מסכים לביקורת בעסק של ראש מטה כחול לבן במשרד התמ"ת ,או מי שהוסמך על ידו ,לבדיקת נכונות
הנתונים שמולאו בטופס.
ידוע לעסק ,כי זכות השימוש כאמור מוענקת לו ,בשלב זה ,ללא תמורה.
ידוע לעסק כי משרד התמ"ת לא יהיה אחראי ,ולא יישא ,במישרין או בעקיפין ,בכל נזק ,ישיר ,עקיף ,תוצאתי או
מיוחד ,כספי או אחר ,שנגרם לגורם כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על התו ,לרבות הפסד הכנסה
ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
ידוע לעסק כי אין בקבלת הזכות לעשות שימוש בתו ,תחליף לאישורים הנדרשים לקבלת העדפה במכרזים לפי
תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,תשנ"ה.1995-
הצהרת יצרן בדבר "מוצר המיוצר בישראל" בהתייחס למוצר/ים להלן:
הריני להצהיר בזאת כי נכון לתאריך

המוצר/ים

הינו/ם "מוצר המיוצר בישראל " .

כהגדרתו להלן:
(להלן "היצרן").
המוצר/ים מיוצר/ים בישראל בידי (שם היצרן)
היצרן הינו אזרח ישראל /תושב קבע בישראל /תאגיד הרשום בישראל.
מחיר המוצר/ים בשער המפעל של היצרן בניכוי עלויות חומרי הגלם ,החלקים ,שירותי הייעוץ ,התכנון ,כוח האדם
והמימון ,ששימשו בייצור המוצר/ים ושמקורם מחוץ לישראל ,מהווה/ים לפחות  35%ממחירו/ם בשער המפעל של
המוצר/ים ונעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו מוצרים חדשים או שונים.
בחתימתי על מסמך זה אני מקבל על עצמי את הוראות התקנון.
חתימה ________________ :תאריך:

שם המנכ"ל:

מספר בקשה שהתקבל בטופס המקוון:
תחום עיסוק:
דוא"ל :
פקס:

מספר ח"פ:
טל:

אתר אינטרנט:

שם המפעל:
כתובת העסק:

