
  "לבן כחול" לקנות הסיבות כל

 

או מחפשים מוצר לרכישה באמצעות האינטרנט, אנחנו  לקניותעם הורינו יוצאים כשאנחנו 

 פוגשים בדרך כלל מבחר גדול. לעיתים קרובות השפע מבלבל. 

 מה נבחר? 

מה באמת  נבדוק שובראשית,  לפני הקנייה.ולהפעיל שיקול דעת  עלינו להיות צרכנים נבונים 

אנחנו צריכים והאם ההוצאה מוצדקת. נזכור שכל רכישה כרוכה בהוצאה כספית, וכל הוצאה 

שאנחנו  משהולקנות  מאוד לפעמים אנחנו  רוצים כספית באה על חשבון משהו אחר.

 אבל נצטרך לוותר כדי לאפשר למשפחה לרכוש מוצרים חשובים יותר. אוהבים, 

 כדאיבגד או משחק,  - לרכוש מוצר מסוים, לדוגמה ריםהויחד עם ה יוצאים לבד או כאשר

מן איזה  לפני שנחליט במה לבחור:ולשאול את עצמנו שאלות חשובות לחשוב היטב 

מתאים יותר לצרכים שלנו? האם המחיר סביר מבחינתנו? האם המוצר  המוצרים המתחרים

 איכותי יחסית למחיר שאנחנו נדרשים לשלם? 

להעדיף   נסביר למה כדאיו המוצרים של לבחון גם את ארץ הייצור בכתבה זו נציע לכם 

 לבן".  -"כחול תוצרת

מוצרים כאלה . אנחנו מזהים ישראליתמוצרים תוצרת "כחול לבן" הם מוצרי תעשייה 

" המסומן עליהם. תו תקן כזה מופיע על מוצרי מזון כמו  מיוצר בישראלת  תו התקן " אמצעוב

 .   שילדים מכירים  רביםמוצרים שוקולד "השחר", חלב של תנובה ועוד 

 

 

  



 ישראל? לקנות מוצרים מתוצרת כדאי וחשוב למה 

   :הנה כמה סיבות

 האבטלה את מצמצמים .1

ד לא רצוי עבור מי  והיא מצב של מחסור במקומות עבודה. זהו מצב מאאבטלה   

ד לא רצוי עבור המדינה כולה. ו פרנסה, וגם מצב מאולבני משפחתו שמובטל ואין לו 

 מובטלים אנשים ופחות עבודה מקומות יותר  בה ישש  במדינה לחיות  רוצים  אנחנו

 .  עצמם בכוחות להתפרנס יכולים שאינם

כיצד? המוצר שאנחנו . בעבודה המחסור את מצמצמים ישראלים מוצרים קונים אם

לפעמים, אם אין  , והמפעל מספק עבודה לאנשים רבים. ישראלי מפעלב מיוצרקונים 

 , המפעל עלול להיסגר ולעובדיו לא תהיה פרנסה. מספיק קונים

 

 דואגים לתושבי הפריפריה )האזורים המרוחקים מהמרכז( .2

, אזורים  הארץ ממרכז מרוחקים  באזורים  נמצאים  רבים ישראליים תעשייה מפעלי

  מאפשרים  אנו לבן-כחול מוצרים רוכשים אנחנו כאשר. שאין בהם הרבה תעסוקה

  כך . מהמרכז הרחוקים לאנשים גם  תעסוקה ומספקים לעבוד אנשים של רחב למגוון

 .מרוחקים לאזורים המרכז בין  פערים  לצמצם עוזרים אנו

 " בית"ב הרווחים על שומרים .3

אנחנו משלמים עבור מוצר מסוים, היצרן של אותו מוצר מרוויח כסף. על  כאשר

תוצרת  מהרווחים הללו הוא חייב לשלם מסים במדינה שלו. לדוגמה, אם רכשנו תיק 

איטליה, יצרן התיקים האיטלקי ירוויח וישלם מסים על רווחיו למדינה שלו, לאיטליה. 

 חלק ברווחים מהקנייה שלנו. זה כדאי לאיטליה. כלומר, גם לאיטליה יהיה

מי שמרוויח הוא יצרן ישראלי   ,לבן" -לעומת זאת כאשר אנחנו רוכשים מוצר "כחול

מדינת ישראל מרוויחה מהקנייה  גםאשר משלם מסים על רווחיו למדינת ישראל. כך 

 זה כדאי לכולנו. שלנו.  

 

 מגנים על העובדים הישראלית בתעשייה .4

.  הוגנים עבודה בתנאי העובדים את קיימים חוקים המחייבים להעסיק שלנו בתעשייה

כל עובד זכאי בין השאר, קיים שכר מינימום, משלמים עבור שעות עבודה נוספות, 

לימי חופשה, אסורה עבודת ילדים ועוד. לצערנו יש בעולם מדינות שלא שומרים בהן 

 באילו יודעים אנחנו תמיד לא  מיובא, מוצר קונים כשאנחנועל זכויות העובדים. לכן 



האם במדינה שבה מייצרים את המוצר שקנינו שומרים  . אותו ייצרו  ושכר  עבודה תנאי

 על זכויות העובדים? קשה ליהנות ממוצר שרכשנו אם נגרם עוול למי שמייצר אותו.  

 

 בשבילך המוצר את מתאימים .5

  המתאימים מוצרים ומייצרים ,יים המקומ הצרכנים נו,תוא מכירים ישראליים צרניםי

  אך, בעולם למובחרות נחשבות איטלקיות שנעליים יודעים אנחנו: לדוגמה.  נול

 הישראלית הרגל מכף  יותר צרה האיטלקית הרגל שכף יודעים מאתנו יםמעט

 הרגל לכף  יותר הרבה להתאים יכולות ישראלי בייצור  נעליים  לכן. הממוצעת

 . הישראלית

 

 תחרותי ומחיר איכות על שומרים .6

  ואיכותיים טובים  המקומיים  המוצריםבמקרים רבים ש הוכיחה הישראלית התעשייה

  ל עבנוסף . עליהם עולים אף מחו"ל, ולעתים קרובות המיובאים מוצרים כמו לפחות

 מיובא  למוצר בהשוואה תחרותי במחיר נמכרים םיישראליה מוצריםהרבה מן ה כך,

 . צריך כמובן לבדוק את האיכות ואת המחיר לגבי כל מוצר ומוצר. דומהבאיכות 

 

 ירוק גם הוא לבן-כחול .7

 "לבן-כחול"  יותר  קונים  אם. הסביבה איכות על לשמירה מסייע ישראלי ייצור  

 החיסכון. מארצות רחוקות מוצרים לייבא כדי ובמטוסים באניות פחות משתמשים

מקטין את השימוש בדלק  למקום ממקום סחורות של ובהעברה הובלהב שנוצר

 . הסביבה  זיהוםאת   תילהפח מסייעו

 

כל הסיבות הללו חשובות לכל אזרח במדינת ישראל. כדאי לחשוב עליהן כאשר אנחנו יוצאים  

, אל תשכחו להיות צרכנים  זאת עם יחד אך. לקניות ולהשתדל לרכוש מוצרים מתוצרת ישראל

 .  במחיר סביר איכותי מוצר זהו  אם רק  " לבן כחול"  קנו  נבונים: 

 

 

 

 

 

    "בישראל מיוצר" התו

 הייצור תהליך שכל הכרח אין אולם, בארץ מיוצר המוצר כי מעיד" בישראל מיוצר" התו

" פוקס" כמו ישראלים למותגים בעינינו הנחשבים מהמותגים חלק. בארץ יתרחש

 שמיוצרים לאומיים-בין מותגים ישנם, שני מצד. זרות במדינות גם מיוצרים" קסטרו"ו

 .ועניין דבר לכל" לבן כחול" מוצרים ונחשבים הישראלית לתעשייה תורמים והם בישראל


