
 מיפוי חומרים בנושא "כחול לבן" 
 

 , מאמרים וקטעי מידע כתבות 

 

 הם משלנו המוצרים עם התו שכולנו צריכים להכיר" / מירב דוסטר " 

 . הכתבה מדריכה כיצד ניתן לזהות מוצר ישראלי, ועל חשיבות הסימון
 

 , הארץ יינון אלרועי  "האם לקנות כחול לבן בכל מחיר?"

 . הכתבה מציגה טיעונים לרכישת מוצרי כחול לבן וכן נתוני סקר שנעשה בעניין

 

 הרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי / יובל אזולאי  – תמ"ת סקר של ה

 

 יוצרים עבודה לישראלים/ מתוך אתר משרד הכלכלה   – בוחרים מוצר ישראלי 

 והצגת דעות וטיעונים התומכים בעניין.   לבן"   –"כחול  תיאור השקת הקמפיין 

 

 הציבור רואה במוצר ישראלי מוצר חזק ואמין   –תוצאות סקר  

מן הציבור הישראלי מזהה את תו   75%עולה כי למעלה מ     ממנו  סקר ציבוריתוצאות 
מיוצר בישראל ומשייך צריכת מוצרי כחול לבן עם יצירת תעסוקה בישראל ואף מעדיף  

 .אותם על פני מוצרי יבוא 
 

 אסי גל /  WAZE -הכירו את האנשים שמאחורי ה  –אנחנו על המפה  

 . הכתבה מתארת את תהליך פיתוח המוצר משלב הרעיון ועד לייצור

 

פיתוחים והמצאות כחול לבן שכבשו את העולם / הדר   20המוח הישראלי גאה להציג: 
 חורש, מעריב 

על המצאות ישראליות מתחומים שונים רפואה, טכנולוגיה, מזון, חקלאות, ניווט  
 מובלאי, החסן נייד...... כגון: במבה, גלולה מצלמת, ה, ועוד

 

 ממציאי המשחקים הישראליים/ דליה טל, גלובוס

 ישראל נחשבת למקור להמצאת משחקים רבים. 
הכתבה מתארת את סיפורם של ממציאים ומשחקים ישראלים ואת תהליך  

 ע"י אוכלוסיית המשחקים בעולם כולו.  הפיכתם למשחקים נחשקים
  

http://www.mako.co.il/food-masterchef/season5-made-in-israel/Article-2e91d7cfa242e41006.htm
http://www.themarker.com/smb/1.1916391
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000743428
http://economy.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/2016-0045-918.aspx
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Surveys/Documents/Survey0312.pdf
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Surveys/Pages/Sr3.aspx
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Surveys/Pages/Sr3.aspx
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Surveys/Pages/Sr3.aspx
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Surveys/Pages/Sr3.aspx
http://www.mako.co.il/nexter-high-tech/israel/Article-27e5a6c46193531006.htm
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-541272
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-541272
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-541272
https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-541272
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=670006


 המצאות שלא ידעתם שהגיעו מישראל/ ניצן סדן , כלכליסט חמש 

 על המצאות ישראליות מתחום הטכנולוגיה 

 

 YNET -/  פורסם ב המצאות ישראליות ששיגעו את העולם

 ,טפטפות, טיל החץ ועוד ICQרשימת המצאות ישראליות : עגבניות שרי, 

 

 

 יחידות הוראה 

 

   המצאה ישראלית   הטפטפות, שהן כותבים סיכום על  -חבל על כל טיפה  

כתיבה של סיכום שהוא טקסט חדש ועצמאי  דגימה הוראת יחידה זו מ

 .טקסט אחר ונכתב בזיקה הדוקה לטקסט המקורהמסתמך על  

 

 טקסט מידעי מתוך מיצ"ב תשע"ה  –  בישראלהמצאות 

 

 מולדת, חברה ואזרחות תחום הדעת ב ד- יחידת הוראה לכיתות ג 

 . כחול לבן ימוצר יחידת ההוראה היא בנושא מעדיפים לקנות תוצרת הארץ,
מוצר ישראלי ומוצר מיובא, והשלכות  ממטרות היחידה: פיתוח מודעות להבחנה בין 

 על הרגלי הצריכה. 
 

 בתחום הדעת גיאוגרפיה, אדם וסביבה  ו  -יחידות הוראה לכיתות ה

מדוע לרכוש מוצר  , בשאלה ידוד קניית מוצרים תוצרת כחול לבןעהיחידה עוסקת ב 
 . חשיבותול פיתוח מודעות ורגישות לעניין וו ישראלי? 

 

 

 משדרים 

 

   הכי ישראלי שיש

וחקלאות, רפואה  משדר מארח מדענים ומומחים ישראליים בתחומי ההייטק, מזון  ה 

 . וביטחון

 

 2014שר הכלכלה בשנת  –שיעור דיגיטלי עם מר נפתלי בנט  

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3657504,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3657504,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3657504,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2621280,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2621280,00.html
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/haval.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21459E03-DCBF-4AE1-AD36-39583C8B3C70/203751/114EVR0155ASOFpniminet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/yehidat_horaa_kahol_lavan_gimel_dalet.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/yehidat_horaa_kahol_lavan_geo_he_vav.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/yehidat_horaa_kahol_lavan_geo_he_vav.doc
https://www.youtube.com/watch?v=zJvKAbWIflg
https://www.youtube.com/watch?v=oQPGdvonaKo
https://www.youtube.com/watch?v=oQPGdvonaKo


Made in Israel -  סדרת משדרים של הטלוויזיה החינוכית 

 

 מזון תעשיית ה 

סיפורה  של תעשיית המזון הישראלית החל מהחקלאות המקומית, דרך מפעלי הייצור  

 .הגדולים ועד רשתות השיווק

 

 נשק  תעשיית ה 

סיפורה של תעשייה שהחלה כצורך הישרדותי אקוטי של המדינה שבדרך, והפכה תוך  
 . זמן קצר לאחד מענפי הייצור והיצוא המשפיעים על הכלכלה של מדינת ישראל

 

   הייטקתעשיית ה 

בניגוד לתהליכים מקבילים במדינות  תיאור התפתחותו של ענף זה בארץ והצלחתו,  
 אחרות בעולם. 

 

 תעשיית היהלומים 

סיפורה של תעשיית היהלומים בארץ, אחד מהענפים בעלי השפעה גדולה מאוד על  
התשדיר מציג את  הכלכלה הישראלית. תעשייה זו מייצרת מקומות עבודה רבים. 

 ומעמדו בעולם על אף זאת.   עברו על ענף זה לאורך השנים ועל הצלחתושהקשיים 

 

 אנרגיה תעשיית ה 

התמודדותה של מדינת ישראל הענייה במשאבי טבע, עם הצורך לספק אנרגיה  
לתושביה; השפעתה של תעשיית האנרגיה על כלל התעשיות הישראליות, והשינויים  

ור האחרון, עם כניסת גורמים חדשים למשוואה, כמו  שעבר הענף המקומי בעש
המודעות ההולכת וגוברת לאיכות סביבה והנסיון למצוא אלטרנטיבות מקומיות  

 .לסיפוק צרכי האנרגיה המקומיים 

 

 המצאות ישראליות   –תריץ אחורה  

 המציג המצאות ישראליות רבות: דוד שמש, טפטפות, החסן נייד ועוד....  סרטון

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=70KVs78qwaU
https://www.youtube.com/watch?v=70KVs78qwaU
https://www.youtube.com/watch?v=mR86uWjTL9c
https://www.youtube.com/watch?v=mR86uWjTL9c
https://www.youtube.com/watch?v=FgtWi1egqO0
https://www.youtube.com/watch?v=FgtWi1egqO0
https://www.youtube.com/watch?v=FgtWi1egqO0
https://www.youtube.com/watch?v=6ZfOJLJLu3A
https://www.youtube.com/watch?v=vHMDRUOw6Rc
https://www.youtube.com/watch?v=vHMDRUOw6Rc
https://www.youtube.com/watch?v=vHMDRUOw6Rc
https://www.youtube.com/watch?v=CIpjEnknYGI&lc=UgjMpYPfec4qH3gCoAEC


 כתבות מצולמות

 

  הכירו את הילדים היזמים

 גאווה לאומית  –מציגה יוזמות של ילדים ישראליים  2תבת ערוץ  כ

 

 לבן  – המצאות כחול  –מבמבה ועד עוזי  

 לקראת יום העצמאות המציגה מגוון פיתוחים והמצאות כחול לבן  2כתבת ערוץ  

 

 קנו מוצרי כחול לבן   –פרס  שמעון

שלו   , העלה לעמוד הפייסבוק93הנשיא התשיעי, שהלך לעולמו בגיל  שמעון פרס, 
סרטון ובו דיבר בשבחי התעשייה המקומית, לפני שאושפז בפעם האחרונה. "אני  

 ".ממליץ לכם, לכולנו, לקנות תוצרת ישראלית

 
 
 
 

 פרסומות 

 

 מטה כחול לבן   – בוחרים מוצר ישראלי 

 יצירת מקומות עבודה לישראלים ההשפעה של קניית מוצר ישראלי על  

 

 כחול לבן זה אנחנו 

  –השוואה בין קניית מוצר ישראלי לרצון לזכיית השיר הישראלי בתחרות עולמית  
 אירוויזיון. בבחינת גאווה לאומית . 

 

 נבחרת ישראל בכדורגל  – כחול לבן זה אנחנו 

 והפעם עם נבחרת ישראל בכדורגל.  – בדומה לסרטון הקודם  

 

 מה יהיה עם השקל שלי כשאקנה מוצר ישראלי 

מקומות עבודה בזכות הבחירה לקנות  היכולת של כל אחד לתרום לכלכלה וליצירת 
 מוצא ישראלי. 

 
 

https://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-5fd18565bd33831018.htm&Partner=facebook_share
https://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-fd31c9fe89de021004.htm
https://www.israelhayom.co.il/article/412911
https://www.youtube.com/watch?v=gt5KXONxm1s
https://www.youtube.com/watch?v=UV7M2DQVu8s
https://www.youtube.com/watch?v=x8MQHGQw2JQ
https://www.youtube.com/watch?v=AGRV4WuwSrE


 סביבתית וות התעשייה על מובילות חברתית  אבמפעלים אשר זכו  
 

תרומת המפעלים הישראליים בהיבטים של מיזמים   :בסרטונים אלה מוצג היבט נוסף
שילוב אוכלוסיות מיוחדות בעבודה, פעילויות הכוללות תרומה פרויקטים   –חברתיים  

 תרומה לאוכלוסיות נזקקות: קהילתיים ו 

 

 מפעל טמבור 

 

 טבע נאות 

 

 מפעל אלתם עין השופט 

 

 נטפים 

 

 וקטור  - סי די איי 

 

 כתר פלסטיק 

 
 

 

 

 שירים 

 

 אריק איינשטיין   –תוצרת הארץ  

 

   החמשירים שזכו בתחרות" בשבילי רק מוצר ישראלי"

 
 

   דוש/ זה עם דמותו של שרוליק כר

. הכרזה  "אוחז בשלט עם הכיתוב "קנה כחול לבן קנה תוצרת ישראלשרוליק 
 . כוללת טקסט מחורז המעודד לצרכנות כחול לבן

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vk4G1E_060
https://www.youtube.com/watch?v=uJ78eJN9Xd0
https://www.youtube.com/watch?v=g8J89KSeKzE
https://www.youtube.com/watch?v=V-FYQR6E-4Y
https://www.youtube.com/watch?v=jxmNUNntjo4
https://www.youtube.com/watch?v=wGIn-UZAhU8
https://www.youtube.com/watch?v=X6rsfFU6J1o
http://www.economy.gov.il/MadeInIsreal/digital/Pages/p1.aspx
https://bidspirit-images.global.ssl.fastly.net/kedem/cloned-images/125291/001/a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_001.jpg


 אתרים הכוללים משחקים והפעלות אינטראקטיביים 

 

 פלש( ה)נדרש אישור לתוכנבאתר "על הגובה"  קונים כחול לבן 

 מה זה מוצר? 

 מהו מוצר ישראלי 

 ? למה לי מוצר ישראלי

 משחק הקניות 

 

 )נדרש אישור לתוכנה פלש( "על הגובה"באתר   צרכנות 

   מרוץ בקניון

 החנות המקוונת 

 זה במבצע 

 
 

 מייצרים הצלחה בתעשייה 

 יצרנים ליום אחד 

https://kids.gov.il/madeinisrael/9961
https://kids.gov.il/madeinisrael/17500
https://kids.gov.il/madeinisrael/17224
https://kids.gov.il/madeinisrael/9961
https://kids.gov.il/madeinisrael/9961
https://kids.gov.il/madeinisrael/9961
https://kids.gov.il/dist/games/madeinisrael/Kniyot/
https://kids.gov.il/money_he/consumption.html
https://kids.gov.il/money_he/shop.html
https://kids.gov.il/money_he/learn_pages/shop_connected1.html
https://kids.gov.il/money_he/learn_pages/sale.html
https://kids.gov.il/madeinisrael/17382/0
https://kids.gov.il/madeinisrael/9968

