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 כללי  .1

התאחדות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף  והתעשייה הכלכלה משרד .1.1

בישראל והתאחדות חקלאי ישראל, באמצעות התאחדות האיכרים בישראל,  התעשיינים

המיוצרים בישראל או באזור,  מוצריהםלסמן את ואת החקלאים  מזמינים את היצרנים

 (,לנוהל זה 1, מצ"ב כנספח ל בכיתוב "מיוצר בישראל"י)סמל "מיוצר בישראל"בתו 

 ובכך לקדם את מכירת מוצריהם המיוצרים בישראל, והכל בהתאם למפורט בנוהל זה.

סייע , פעולה שתהסימון בתו יאפשר לצרכנים לזהות בקלות כי מדובר בתוצרת ישראלית .1.2

עידוד ל התורמת, הארץתוצרת  רכישתשל  האת חשיבות יתלהחדיר למודעות הציבור

 .הישראליתהחדרת גאווה לאומית בתעשייה ול ,יצירת מקומות עבודה

 התאחדות של בבעלותה ,בישראל רשום מסחר סימן הוא "בישראל"מיוצר  תו כי ,יודגש .1.3

להעבירו או  ואין, טרייה, לרבות בסוג החל על תוצרת חקלאית בישראל התעשיינים

בהתאם להרשאה מפורשת מאת התאחדות התעשיינים  אלאלעשות בו שימוש כלשהו, 

 נוהל זה. הוראות בישראל, ובהתאם ל

 הגדרות .2

 "בישראל "התאחדות התעשיינים .2.1

 מטה "מיוצר בישראל")כחול לבן( בהתאחדות התעשיינים.

 "התאחדות חקלאי ישראל"  .2.2

 באמצעות סמנכ"ל כלכלה של התאחדות האיכרים בישראל,התאחדות חקלאי ישראל, 

)להלן:  זה נוהל יישום במסגרת לה שיינתנו הנחיות לביצוע אחראית האתאשר 

לפי חוק העמותות,  9-922-038-58עמותה שמספרה: "התאחדות חקלאי ישראל"(, 

 .1980 –תש"ם 

תוצרת הארץ(, תקנות חובת המכרזים )העדפת ב םתהגדרכ -טובין מתוצרת הארץ" " .2.3

 הינה כדלקמן:  30.7.2017, אשר נכון ליום 1995-התשנ"ה

 באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבעטובין שיוצרו בישראל או  .2.3.1

 הםובלבד שמחיר המרכיב הישראלי ב, אגיד הרשום בישראלת ישראל, אוב

 ו של היצרן. ממחיר המוצר בשער עסק לפחות 35%מהווה 

http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Appendixes/BlueWhiteLogo.pdf
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הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה  ואלעניין סעיף זה, ה "ייצור" .2.3.2

ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים, ולעניין טובין מאזור עוטף עזה לרבות 

 שינוי מהותי כפול.  

 למען הסר ספק, הגדרה זו אינה חלה על "תוצרת חקלאית טרייה מקומית".  .2.3.3

 "מטה כחול לבן"  .2.4

 הכלכלהבמשרד  30.8.2009מתאריך  727ממשלה תאם להחלטת המטה הפועל ב

 אחראי לקידום תוצרת הארץ ולמינוף רכישת מוצרים כחול לבן.והתעשייה, וה

 "תו מיוצר בישראל"  .2.5

ו/או לתוצרת חקלאית טרייה מקומית, העומדים  מתוצרת הארץ טוביןהניתן ל תו

 בישראל, תעשייניםה תאחדותבדרישות המפורטות בנוהל זה. תו זה ניתן באמצעות ה

 על כך שהמוצר מיוצר בישראל. מעיד ו

 "תוצרת חקלאית טרייה" .2.6

 בטרם, אדם למאכל המשמשים, , לרבות פירות הדר, טריים בלבדופירות ירקות .2.6.1

ובלבד שהתוצרת תהא ארוזה באריזה סגורה או מסומנת  ;עיבוד תהליך עברו

 במדבקה על יחידות בודדות. 

, כל פעולה לשינוי מרקם או צורה של צמח, לרבות ואלעניין סעיף זה, ה "עיבוד" .2.6.2

שטיפה, חיתוך לשם הכנת הצמח למאכל אדם בלא כל טיפול נוסף, ולמעט 

 פעולות הבחלה או חיתוך שמתבצעות בבית אריזה. 

 "תוצרת חקלאית טרייה מקומית" .2.7

בידי יצרן הוא תוצרת חקלאית טרייה, כהגדרתה לעיל, שגודלה וצמחה בישראל או באזור 

המרכיב , ובלבד שושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראלתאזרח ישראל או 

 . 100% הומהו החקלאית תוצרתבהישראלי 

 הגשת בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל .3

למלא בקשה  "התו"( יתבקש :להלןעסק המבקש לקבל את "תו מיוצר בישראל" )  .3.1

באמצעות  ,בהתאמה ,חקלאי ישראלאו להתאחדות בישראל  להתאחדות התעשיינים

טופס בקשה לקבלת : "אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייהדרך  טופס מקוון

 .(2נספח  -ני")להלן: "הטופס הראשו "תו מיוצר בישראל

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite@moital.gov.il
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite@moital.gov.il
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite@moital.gov.il
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לעסק את המסמכים הבאים  מערכת הטפסים הראשוני, תנפיק עם סיום מילוי הטופס .3.2

 :לחתימה

 בתו "מיוצר בישראל".תקנון שימוש  .3.2.1

 הצהרת "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" המצורפת לתקנון. .3.2.2

ו מיוצר בישראל" אישור רואה חשבון או יועץ מס להצהרת "זכות שימוש בת .3.2.3

 :בהתאם לסוג העסק

 .עבור חברה רשומה יוצג אישור רו"ח .3.2.3.1

עבור עצמאי/עוסק מורשה יתאפשר לבחור בין אישור יועץ מס לאישור  .3.2.3.2

 .רו"ח

שאינו חברה  עסקואילו  ד,עסק שהינו חברה רשומה נדרש להגיש אישור רו"ח בלב קרי,

  . אישור יועצי מסאישור רו"ח או לחילופין להגיש  יוכל , רשומה

את פרטי העסק. מנכ"ל העסק יחתום  ולמלא והטפסים על המבקש לקרוא את המסמך .3.3

, יועץ מס של העסקאו  ורואה החשבון ,על הצהרת "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל"

 3.2.3יחתום על האישור להצהרה בהתאם לסוג העסק כמפורט לעיל בסעיף  בהתאמה,

 .מקוון נוסף להשלמת התהליךלטופס  דרך האתר את הטפסים יש לסרוק ולצרף .3.4

 ניתן לקבלים בכתובות הבאות:פרטים נוספים לגבי התהליך  .3.5

 כתובת אינטרנט דואר אלקטרוני שם המשרד

מטה כחול לבן במשרד הכלכלה 

 והתעשייה

MadeInIsrael@Economy.gov.il www.madeinisrael.gov.il 

 bluewhite@industry.org.il .org.il/bluewhiteindustry בהתאחדות התעשיינים בישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 (טרייה חקלאית תוצרת בעבור)

 -ישראל חקלאי בהתאחדות 

nadavs@ikarim.org.il 

www.moag.gov.il  

 

 

http://www.madeinisrael.gov.il/shaiv/yafa/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK17C/תקנון%20שימוש%20בתו%20מוצר%20ישראלי.pdf
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite1.1@moital.gov.il
http://www.madeinisrael.gov.il/
mailto:nadavs@ikarim.org.il
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 : לתנאים הבאים על מבקש התו להסכיםכתנאי לקבלת התו,  .3.6

במשרד הכלכלה  עריכת ביקורת בבית העסק של נציג מטה כחול לבן .3.6.1

ו/או של נציג משרד החקלאות טרייה תוצרת חקלאית במקרה של ווהתעשייה, 

, לבדיקת נכונות הנתונים ופיתוח הכפר ו/או של נציג התאחדות חקלאי ישראל

 שמולאו בטופס. 

תו, יופיעו באתרי האינטרנט של מטה ב המסומניםשם העסק ופירוט המוצרים  .3.6.2

גם באתר האינטרנט של משרד טרייה ובמקרה של תוצרת חקלאית  ,כחול לבן

 .החקלאות ופיתוח הכפר

בקשה של תוצרת חקלאית טרייה לקבלת תו "מיוצר בישראל" תוגש להתאחדות חקלאי  .3.7

ת נוהל זה, ובהתאם להוראות "נוהל טיפול ישראל, אשר תבחן  אותה בהתאם להוראו

בבחינת בקשות לקבלת תו 'מיוצר בישראל' לתוצרת חקלאית טרייה" שיפורסם באתר 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, והינו באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לאחר 

 קבלת התו בחינתם יועברו מסמכי הבקשה, בצירוף המלצת התאחדות חקלאי ישראל, ל

 חדות התעשיינים בישראל.התאמ

 אישור הבקשה לקבלת תו מיוצר בישראל .4

בדיקתם תאשר וון וקבלת ההצהרות החתומות ולאחר לאחר בחינת הטופס המק .4.1

 ."מיוצר בישראל"למבקש לעשות שימוש בתו  בישראל התאחדות התעשיינים

העסק יסמן בתו "מיוצר בישראל" רק מוצרים העומדים בהגדרת מיוצר בישראל או  .4.2

המוצרים טרייה מקומית  תוצרת חקלאית טרייה מקומית, בהתאמה. בתוצרת חקלאית

 יישאו את שם העסק בהם יוצרו.

עם שליחת התו, מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה יצרף את העסק לרשימת  .4.3

 ולרשימת התפוצה של המטה.  www.madeinisrael.gov.il העסקים באתר

התאחדות התעשיינים בישראל או התאחדות חקלאי ישראל, בהתאמה, יטפלו בבקשות  .4.4

כל העסקים שיפנו אליהן בעניין התו, לרבות עסקים שאינם חברי התאחדות. התאחדות 

 התעשיינים בישראל והתאחדות חקלאי ישראל לא תגבנה תשלום עבור הטיפול. 

 

 

http://www.madeinisrael.gov.il/
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 התו בלתלק זכאות על בירורים .5

במטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה דרך בירורים על זכאות לקבלת התו ייעשו  .5.1

 :בישראל בהתאחדות התעשייניםהפרטים המעודכנים באתר כחול לבן כאמור, או 

  irisg@industry.org.il דוא"ל : 8519877-03פקס:   4651988-03טל: 

 או בהתאחדות חקלאי ישראל )תוצרת חקלאית טרייה(:  .5.2

       nadavs@ikarim.org.il דוא"ל:  6919915-03 :פקס  6952229-03 :טל

 בדיקת אמיתות הנתונים .6

כלכלה והתעשייה, ובמקרה של בעל עסק העוסק בתוצרת חקלאית טרייה נציגי משרד ה .6.1

יערכו  ישתתפו גם נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציגי התאחדות חקלאי ישראל,

לוודא כי אכן המוצרים שקיבלו על מנת מעת לעת ביקורים בקווי הייצור של בתי העסק, 

או "תוצרת חקלאית טרייה מקומית"  את התו עומדים בתנאים של "מיוצר בישראל"

 . בהתאמה

תו מיוצר ב או תוצרת חקלאית טרייה המסומן/תצר במקרה של קבלת תלונה כי מו .6.2

 עסק ובנוסף יידרשבית ה, תיערך ביקורת בנוהל זה בתנאי ת/עומד ה/בישראל אינו

דיווח בכתב על תוצאות הביקורת למגיש כמו כן, ישלח להמציא תמחיר מוצר.  העסק

 התלונה.

מטה כחול לבן במשרד  ו שלאחריות ו תחת והטיפול בתלונות הינניהול הליך הביקורת  .6.3

כלכלה והתעשייה, ובמקרה של בעל עסק העוסק בתוצרת חקלאית טרייה בשיתוף ה

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יפורסמו, בכפוף  תוצאות הליך הביקורת וטיפול בתלונות, לרבות דיווח על בדיקה כאמור, .6.4

וצרת כלכלה והתעשייה, ובמקרה של בעל עסק העוסק בתלשיקול דעתו של משרד ה

באתר כחול לבן של משרד  חקלאית גם לשיקול דעתו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

 .והתעשייה הכלכלה

 

 

 

 

mailto:irisg@industry.org.il
mailto:nadavs@ikarim.org.il
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 ועררים תלונות הגשת .7

למטה  להגשת תלונות ועררים על החלטה שלא לאשר תו מיוצר בישראל ניתן לפנות .7.1

 דוא"ל:באמצעות  והתעשייה כחול לבן במשרד הכלכלה

madeInIsrael@economy.gov.il. 

 מיוצר תו קבלת נוהל - ערר להגשת בקשה טופס" הגשת ערר תעשה באמצעות  .7.2

 . (3)נספח  "בישראל

 הגשת תלונות על שימוש מטעה בתו מיוצר בישראל .8

 ניתן לפנות לגורמים הבאים: ,להגשת תלונות על שימוש מטעה בתו מיוצר בישראל

 התאחדות התעשיינים

 דואר אלקטרוני פקס: טלפון:

03-5198846 03-5198778 irisg@industry.org.il 

  

 תאחדות חקלאי ישראל )תוצרת חקלאית טרייה(ה

 דואר אלקטרוני פקס: טלפון:

03-6952229 03-6919915  nadavs@ikarim.org.il  

 

 מטה כחול לבן

 דואר אלקטרוני פקס: טלפון:

02-6662584 02-6662935 MadeInIsrael@Economy.gov.il 

 

 

 

 

 

 

mailto:madeInIsrael@economy.gov.il
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 קבלת תו "מיוצר בישראל" שם הנוהל:
  משרד הכלכלה

 והתעשייה
 מטה כחול לבןפרק ראשי: 

 1: מהדורה הטבות ליצרן: פרק משני

 06/08/2017:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:

 ------------------------: עדכון תאריך 8מתוך  8עמוד 
 

 

טיפול במקרים ובתלונות בהם נמצא כי המוצר סומן בתו אולם אינו עומד  .9
 בתנאים של מיוצר בישראל

 , בין אם בעקבות תלונה ובין אם בעקבות בדיקה אקראית, במקרים בהם נערכה בדיקה

 כי מוצר אשר סומן בתו "מיוצר בישראל" אינו עומד בדרישות התקנון: התעורר חשדו

כלכלה והתעשייה, ובמקרה של בעל העסק ייקרא לשימוע במטה כחול לבן במשרד ה .9.1

ישתתפו בשימוע נציג או נציגים מטעם משרד בעל עסק העוסק בתוצרת חקלאית טרייה 

 .החקלאות ופיתוח הכפר

 אובמקרה ויקבע בהליך השימוע, כי המוצר אינו עומד בהגדרת "מיוצר בישראל"  .9.2

הזכות להשתמש בתו  מבעל העסק  תישלל", מקומיתטרייה  חקלאית תוצרת" בהגדרת

ם באמצעי מיוצר בישראל. הודעה על כך ועל נסיבות השלילה עשויה להתפרס

 התקשורת.

ישקול פתיחת הליכים משפטיים על הטעיית הציבור לפי חוק  והתעשייה משרד הכלכלה .9.3

 בזכויות לפגוע מבליוזאת ) והתקנות שהותקנו מכוחו 1991-הגנת הצרכן התשמ"א

 (.לנסיבות בהתאם םיהרלבנטי לגורמים דין פי על העומדות אחרות

רוע, לוותר ו/או לפגוע, בכל סעד, תרופה ו/או מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל בכדי לג .9.4

מיצוי זכויות העומדים לזכות המשרדים הממשלתיים ו/או להתאחדות התעשיינים 

בישראל מכוח הוראות הדין ו/או כל הסכם, בגין שימוש מטעה בתו, ו/או שאינו בהתאם 

 להרשאה שניתנה לו. 

שראל להסכמים בינ"ל שהיא צד אין בהוראות נוהל זה בכדי לגרוע ממחויבויות מדינת י .9.5

   להם.

 תחילה .10

 .26/07/2017 מתאריך חל זה נוהל

 נספחים .11

 )טופס מקוון(.  טופס בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל - 2נספח  .11.1

 .בישראל מיוצר תו קבלת נוהל - ערר להגשת בקשה טופס - 3נספח  .11.2
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