
חקלאיתבתוצרתמקורארץסימון
בתפזורתהנמכרתטרייה



-סימון ארץ מקור 
:המצב היום בישראל

ככל שמדובר בתוצרת חקלאית שאינה  
אין  , (נמכרת בתפזורת)ארוזה מראש 

או  , היצרן, חקיקה המחייבת את היבואן
המשווק במסירת המידע החיוני לציבור  

הצרכנים בדבר ארץ המקור של 
.  התוצרת

מוצרי מזון הנמכרים בתפזורת או  , כך
,  דגים, ירקות, פירות, במשקל כגון

,  ובשר המוצעים לצרכן במעדניות, עופות
בחנויות ובמרכולים  , ברשתות השיווק

נארזים בעת הקנייה ונמכרים  , הפרטיים
.  ללא כל סימון אודות ארץ המקור שלהם



למה חשוב לסמן 
את ארץ המקור על 

תוצרת חקלאית 
הנמכרת , טרייה

?בתפזורת

הידע והקידמה  , תנאי הגידול, מקום הגידול
,  רמת הפיקוח והבקרה, בתחום החקלאות

,  רגולציה בתחום שימור ואיכות הסביבה
טביעת רגל פחמנית  , תנאי העסקה הוגנים

כל אלו ועוד משפיעים לא רק על איכות  ', וכד
וטיב התוצרת החקלאית אלא גם על  

.  החלטות הצרכן



ממצאים מתוך סקר 
,  שערכנו לאחרונה

:בקרב צרכני דגים בארץ

כלל אינם מבדילים בין דגים  45%
.ממדינות שונות בנקודת המכירה

מיתר צרכני הדגים מעדיפים  21%
.דג ישראלי

קניית דגים ישראלים לעומת דגים מיובאים

דגים ישראלים שגודלו בארץ  , מה אתה קונה בעיקר
?ל"או דגים שיובאו מחו

דגים  
ישראלים

21%

דגים  
שיובאו  

ל"מחו
12%

במידה  
שווה

22%

לא מבחין בין דגים  
ישראלים לדגי יבוא

45%

שיעור גבוה של קרוב למחצית מהנשאלים מציינים כי כלל אינם מבחינים  
והיתר , אין העדפהלכרבע, מבין השאר. בין דגים ישראלים לבין דגי יבוא

.נוטים מעט יותר לדגים ישראליים( כשליש מהנשאלים)



מחצית מצרכני הדגים  
מייחסים חשיבות לארץ 

המקור ממנה הגיע  
, המוצר שהם רוכשים

כאשר מדובר בתוצרת 
.חקלאית טרייה

ייחוס חשיבות לארץ המוצא בתוצרת חקלאית טרייה 
הנמכרת בתפזורת

,  (דגים ועוד, פירות, ירקות)בתוצרת חקלאית טרייה הנמכרת בתפזורת 
?  באיזו מידה חשוב לך לדעת מאיזו ארץ הגיע המוצר

נושא ארץ הייבוא בתוצרת חקלאית בתפזורת נמצא כמעניין אך  
, כמחצית מציינים כי חשוב להם לדעת פריט מידע זה–באופן מסויג 

.אך רק עבור כעשירית המידע חשוב מאוד

12%

38%

37%

13%

כלל המדגם

כלל לא חשוב

לא כל כך 
חשוב

די חשוב

מאוד חשוב



20%, 6209, ענף העופות₪מיליון 30.5ערך התפוקה 

5%, 1446, שונות, שתילים, זרעים
2%, 483, פרחים וצמחי נוי

0%, 110, ח אחרים"בע

22%, 6789, פירות

4%, 1320, הדרים

19%, 5775, א ומקשה"תפ, ירקות

1%, 269, חזירים

7%, 2149, גידולי שדה

1%, 325, ענף הדיג

4%, 1092, ענף הצאן

15%, 4493, ענף הבקר

20%, 6209, ענף העופות

5%, 1446, שונות, שתילים, זרעים

2%, 483, פרחים וצמחי נוי

0%, 110, ח אחרים"בע

22%, 6789, פירות

4%, 1320, הדרים

19%, 5775, א ומקשה"תפ, ירקות

1%, 269, חזירים

7%, 2149, גידולי שדה

1%, 325, ענף הדיג

4%, 1092, ענף הצאן

15%, 4493, ענף הבקר

ח"מלש, 2018ענפי היצור 
(י משרד החקלאות"עפ)

...מהתוצר החקלאי בישראל1%ואנחנו רק 



באחרונה התפרסמו לא מעט ידיעות ופוסטים בעניין ירקות ופירות  
:ל"שחלקן נרכשו גם לבסיסי צה, ובמיוחד עגבניות מטורקיה, מיובאים



:והתגובות לא אחרו להגיע



:מסקנה

הצרכן הישראלי מבקש לקבל מידע מלא וברור לגבי 
. מקורם של המוצרים שהוא רוכש

חופש הבחירה והאוטונומיה של הצרכנים מחייבים לחשוף  
בפניהם את המידע הרלוונטי אודות התוצרת החקלאית  

, ובכלל זה תוצרת הנמכרת בתפזורת, שהם צורכים
. ולאפשר להם לבצע בחירה מושכלת

לצרכן קיימת זכות בסיסית לדעת ולבחור מהיכן מגיע  
המזון אותו הוא ומשפחתו צורכים ולבצע תהליך קבלת 

זאת  , לגבי תוצרת ממקורות שונים, החלטות מבוסס מידע
.  לפי ראות עיניו וסדר העדיפויות שלו



:הפתרון

המציין  , על גבי המדפים, שילוט ברור
את ארץ המקור של תוצרת חקלאית  

בנקודות  , הנמכרת בתפזורת, טרייה
.המכירה

,  קידום השקיפות בפני הצרכן-המטרה 
כדי להחליט מה הוא  , ומתן כלים בידיו

.רוכש

...לא אנחנו המצאנו את זה, אגב



,  בנקודת המכירה, ישנן לא מעט דוגמאות לסימון ארץ המקור
במדינות שונות בעולם

-גזר שמקורו בצרפת 

סימון ברור וקריא בנקודת  

:המכירה

-סימון ארץ המקור על מדפי פירות 

אירופה

אננס תוצרת קוסטה ריקה  

אירלנד, בחנות בדבלין



הפעילות החשובה של מטה כחול לבן  
במשרד הכלכלה מחייבת סימון ארץ  

.מקור במוצרים ארוזים

אנחנו מאמינים שיש להחיל את חובת  
סימון ארץ המקור גם בתוצרת חקלאית  

כפי שנהוג ומחויב במוצרים  , בתפזורת
וזאת על מנת לקדם שקיפות  , ארוזים

בפני הצרכן הישראלי ולספק לו כלי  
נוסף וחיוני לקבלת החלטות מושכלת  

.במעמד הרכישה



בחנו מגוון רחב של פתרונות לסימון הדג הישראלי  
.לצערנו ללא הצלחה, הטרי

.על מנת שתוביל את הנושא, פנינו להתאחדות חקלאי ישראל•

למשרד הכלכלה בכדי לבחון  , יחד עם משרד החקלאות, פנינו•
את ההיבטים השונים של סימון ארץ מקור בתוצרת חקלאית  

.טרייה

.אל מול אופציית החקיקה, בדקנו אופציה לעדכון תקנות קיימות•

.בחנו והשווינו חקיקה דומה בעולם•

יצרנו קשר עם ארגוני מגדלים נוספים וכן עם ארגונים להגנת  •
,  שהביעו תמיכה במהלך ויחד הקמנו צוות ייעודי, הצרכן

.שיעסוק בקידום הנושא, בהובלת התאחדות חקלאי ישראל

,  יחד עם חברי כנסת נוספים, שבחרשוסטרכ אלון "פנינו לחה•
.  לקדם הצעת חוק בעניין שתונח על שולחן הכנסת הבאה

מה עשינו עד  
?  עכשיו



תודה


