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מרכז מזון גבעת יואב מספק מזון בחלוקה לאבוס 
עבור רפתות ומפטמות

אנו מתמחים בייצור מזון איכותי 
עם דגש על מזונות גסים ברמה גבוהה

המנות איכותיות ומוקפדות ומאפשרות נצילות מזון 
מעולה וכלכליות מוכחת במשק השיתופי והמשפחתי

ברכות לכנס מוצלח

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: 
"הוספת סימון "מיוצר בישראל" 

לתוצרת החקלאית בדומה למוצרים 
התעשייתיים, המתבצע כבר מספר 

שנים, תרחיב משמעותית את סל 
המוצרים המסומנים כתוצרת כחול 

לבן, ומהווה נדבך נוסף במאמצים 
המושקעים על ידי משרד הכלכלה 

והתעשייה לעידוד ייצור מקומי 
והעדפת תוצרת הארץ למען קידומן 

של התעשייה והחקלאות וחיזוקה של 
הכלכלה הישראלית.

"שר החקלאות, אורי אריאל: "התו 
החדש יאפשר לחקלאים הישראליים 
גאווה מקומית, ויחזק את הקשר עם 

הצרכן. אני בטוח שהציבור יעדיף 
לקנות תוצרת מקומית כחול-לבן 

ולתמוך בחקלאים הישראליים." 
מטה כחול לבן במשרד הכלכלה 

והתעשייה בשיתוף משרד החקלאות, 
התאחדות האיכרים והתאחדות 

התעשיינים בישראל, פועלים לסימון 
התוצרת החקלאית המקומית )פירות 

וירקות( בתו כחול-לבן "מיוצר 
בישראל". הסימון יאפשר לצרכנים 

לזהות בקלות את התוצרת המקומית 
ולרכוש אותה בביטחון מלא בנוגע 

למקום ייצורה. הסימון בתו יגדיל 
להערכת המשרדים את המודעת 

הצרכנית לנושא וירומם את גאוותם 
של המגדלים. התו הוא וולונטרי, 

ופתוח להצטרפות לכל חקלאי המגדל 
בישראל פירות וירקות, בהתאם 
לנוהל ההצטרפות. הסימון יהיה 

בדומה לסימון המוצרים האחרים, 

על ידי סמליל ומלווה בכיתוב "מיוצר 
בישראל" ובפרטי המגדל. הסימון 

יוטבע על המארז או לחילופין על כל 
פרי וירק מתוצרת ישראלית הנמכרים 
בתפזורת, באמצעות מדבקה. רשימת 
החקלאים שיקבלו את התו תתפרסם 

 באתר מוצרי "כחול-לבן":
 .www.madeinisrael.gov.il

התאחדות האיכרים תרכז את הפניות 
מהחקלאים לקבלת התו, תבדוק 

ותאשר אותן, ותעביר את המלצתה 
למטה "מיוצר בישראל" )כחול-לבן( 

בהתאחדות התעשיינים בישראל, 
אשר יאשר את הבקשה, וישלח 

לחקלאים את הסמליל. השירות אינו 
כרוך בתשלום, והינו וולונטרי לשיקול 

דעתו של החקלאי.  ▲

 עידוד צריכת תוצרת ישראלית
לטובת עידוד התוצרת המקומית משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות בשיתוף 

עם התאחדות התעשיינים והתאחדות האיכרים בישראל מודיעים על התחלת יישום 
סימון פירות וירקות מקומיים בתו "מיוצר בישראל"  •
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