
"מיוצר בישראל", בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונותנוהל קבלת תו 

 כללי .1

משרד הכלכלה בשיתוף התאחדות התעשיינים מזמינים את היצרנים לסמן את מוצריהם 
)סמלול בכיתוב "מיוצר בישראל"(, הסימון בתו יאפשר לצרכנים  "מיוצר בישראל"בתו 

לזהות בקלות כי מדובר בתוצרת ישראלית על מנת לסייע להחדיר למודעות הציבור 
הרחב את החשיבות של קניית תוצרת מקומית, הן מבחינת עידוד יצירת מקומות עבודה 

והן מבחינת החדרת גאווה לאומית בקנייה מתעשייה מקומית.

הגדרות .2

 " מיוצר בישראל" 2.1
מוצר שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע 
בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם 

לפחות ממחיר המוצר בשער העסק ונעשה שינוי מהותי במוצר  35%מהווה 
 ונים.שכתוצאה ממנו התקבלו מוצרים חדשים או ש

( .1995-)על פי תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

 "תו מיוצר בישראל" 2.2
תו הניתן למוצרים תעשייתיים ע"י התאחדות התעשיינים ואשר מצביע על כך 

שהמוצר מיוצר בישראל. 

2.3 "משרד הכלכלה" 
משרד הכלכלה והתעשייה.

 "מטה כחול לבן"  2.4
במשרד  30.8.2009מתאריך  727אם להחלטת ממשלה מטה הפועל בת

ואחראי לקידום תוצרת הארץ ולמינוף רכישת מוצרים כחול לבן. כלכלהה

 "עסק" 2.5
כל עסק המייצר מוצר העונה על הגדרת "מיוצר בישראל" והמבקש לקבל את תו 

."מיוצר בישראל"

חברה הרשומה ברשם החברות–"חברה רשומה"  2.5.1

יצרן שאיננו חברה רשומה -וסק מורשה""עצמאי/ע 2.5.2

 "התאחדות התעשיינים" 2.6
.מטה "מיוצר בישראל" )כחול לבן( בהתאחדות התעשיינים

הגשת בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל .3

"( יתבקש למלא בקשה להתאחדות התועסק המבקש לקבל את "תו מיוצר בישראל" )להלן "
".טופס בקשה לקבלת תו מיוצר בישראלהתעשיינים באמצעות טופס מקוון: "

עם סיום מילוי הטופס מערכת הטפסים תנפיק לעסק את המסמכים הבאים לחתימה:

תקנון שימוש בתו "מיוצר בישראל".א.

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

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://www.madeinisrael.gov.il/shaiv/yafa/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK17C/תקנון%20שימוש%20בתו%20מוצר%20ישראלי.pdf
http://www.buyisraeli.co.il/Page/16/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F


ג. אישור רואה חשבון/ יועץ מס להצהרת "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" בהתאם לסוג 
העסק: 

עבור חברה רשומה יוצג אישור רו"ח  

    עבור עצמאי/עוסק מורשה יתאפשר לבחור בין אישור יועץ מס 
לאישור רו"ח

על המבקש לקרוא את המסמך ולמלא את פרטי העסק. מנכ"ל העסק יחתום על הצהרת 
"זכות שימוש בתו מיוצר בישראל" ורואה החשבון/יועץ מס של העסק יחתום על האישור 

להצהרה בהתאם לסוג העסק כמפורט לעיל בסעיף 3ג'. 
את הטפסים יש לסרוק ולצרף לטופס מקוון נוסף להשלמת התהליך. 

רק במקרים חריגים, 
ניתן להעביר את הטפסים לפקס: 03-5103152 

פרטים נוספים לגבי התהליך ניתן לקבל באתר מטה כחול לבן במשרד הכלכלה בכתובת:
www.madeinisrael.gov.il

או 
בהתאחדות התעשיינים באמצעות: 

  bluewhite@industry.org.il :דוא"ל
  www.industry.org.il/bluewhite :אתר האינטרנט

ניתן לסמן בתו גם גידולים חקלאים. 3.2

ישור רואה חשבון. עסק שאינו חברה רשומה ,יוכל להגיש אישור יועצי מס במקום א 3.3
יובהר כי עסק שהינו חברה רשומה נדרש להגיש אישור רו"ח בלבד . 

כתנאי לקבלת התו, על מבקש התו להסכים:  3.4

לעריכת ביקורת בבית העסק של נציג מטה כחול לבן, לבדיקת נכונות הנתונים  3.4.1
שמולאו בטופס. 

ששם העסק ופירוט המוצרים עליהם יוטבע התו, יופיעו באתרי האינטרנט של  3.4.2
מטה כחול לבן.

במקרה שהביקורת תמצא כי המוצר אינו עומד בהגדרת מיוצר בישראל, עשוי  3.4.3
הנושא להתפרסם באמצעי התקשורת.

לאחר בחינת הטופס המקוון וקבלת ההצהרות החתומות ולאחר בדיקתם תאשר  3.5
התעשיינים למבקש לעשות שימוש בתו מיוצר בישראל. התאחדות

העסק יסמן בתו מיוצר בישראל רק מוצרים העומדים בהגדרת מיוצר בישראל. 3.6

3.7 עם שליחת התו, מטה כחול לבן יצרף את העסק לרשימת העסקים באתר 
www.buyisraeli.co.il  ולרשימת התפוצה של המטה. 

בקשות כל העסקים שיפנו אליה, בעניין התו, התאחדות התעשיינים תטפל ב 3.8
לרבות עסקים שאינם חברי התאחדות. ההתאחדות לא תגבה תשלום עבור 

הטיפול.

בירורים על זכאות לקבלת התו ייעשו בהתאחדות התעשיינים:   3.9
 bluewhite@industry.org.il : טל: 03-5198829, פקס: 03-5103152 דוא"ל

להגשת תלונות ועררים על החלטה שלא לאשר תו מיוצר בישראל ניתן לפנות  3.10

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite1.1@moital.gov.il
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=blueWhite1.1@moital.gov.il
http://www.madeinisrael.gov.il/
http://www.industry.org.il/bluewhite
mailto:bluewhite@industry.org.il
http://www.buyisraeli.co.il/
mailto:bluewhite@industry.org.il


MadeInIsrael@Economy.gov.il :למטה כחול לבן במשרד הכלכלה - דוא"ל

אמיתות הנתוניםבדיקת  .4

ונציגי התאחדות התעשיינים יערכו מעת לעת ביקורים בקווי  כלכלהנציגי משרד ה 4.1
הייצור של בתי העסק, לוודא כי אכן המוצרים שקיבלו את התו עומדים בתנאים 

של "מיוצר בישראל". 

במקרה של קבלת תלונה כי מוצר שקיבל את תו מיוצר בישראל אינו עומד בתנאים  4.2
של מיוצר בישראל , תיערך ביקורת בעסק ובנוסף העסק יידרש להמציא את 

תמחיר המוצר. דיווח בכתב על תוצאות הביקורת ישלח למגיש התלונה.

.כלכלהבמשרד הארגון הביקורים והטיפול בתלונות הינם באחריות מטה כחול לבן  4.3

דיווח על הביקורות, הטיפול בתלונות ותוצאותיהם יפורסמו, בכפוף לשיקול דעתו  4.4
, באתר כחול לבן של משרד הכלכלה.כלכלהשל משרד ה

טיפול במקרים ובתלונות בהם נמצא כי המוצר סומן בתו אולם אינו עומד  .5
בתנאים של מיוצר בישראל.

במקרים בהם נערכה בדיקה ונתגלה כי מוצר אשר סומן בתו "מיוצר בישראל" אינו עומד 
בדרישות התקנון:

.כלכלהבעל העסק ייקרא לשימוע במטה כחול לבן במשרד ה 5.1

מבעל העסק תישלל הזכות להשתמש בתו מיוצר בישראל. הודעה על כך ועל  5.2
.נסיבות השלילה עשויה להתפרסם באמצעי התקשורת

משרד הכלכלה ישקול פתיחת הליכים משפטיים על הטעיית הציבור לפי חוק הגנת  5.3
.1991-הצרכן התשמ"א

להגשת תלונות על שימוש מטעה בתו מיוצר בישראל ניתן לפנות לגורמים הבאים: 
- להתאחדות התעשיינים, טל. 03-5198829 , פקס. 03-5103152 , דוא"ל: 

bluewhite@industry.org.il
MadeInIsrael@Economy.gov.il :למטה כחול לבן במשרד הכלכלה באמצעות דוא"ל -
6. אין בהוראות נוהל זה בכדי לגרוע ממחויבויות מדינת ישראל להסכמים בינ"ל שהיא צד 

להם.  

הרשמה לתו מיוצר בישראל:

באמצעות הטופס המקווןלתו מיוצר בישראל הקליקו להרשמה 

mailto:MadeInIsrael@Economy.gov.il
mailto:bluewhite@industry.org.il
mailto:MadeInIsrael@Economy.gov.il
http://www.madeinisrael.gov.il/מידע-ליצרן/Pages/תו-מיוצר-בישראל.aspx
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Pages/tav.aspx



