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 בנושא נייר עמדה

 העדפת תוצרת הארץ
 

 מבוא
 

, שאר חברי השדולה יחד עם ,איתן ברושי נסתהכבר ח ,"תעשייה כחול לבן"ר שדולת "הכריז יו ,אחרונהבעת ה

יפעלו  שחברי השדולה, עופר שלח נסתהכבר וח ,מירב בן ארי נסתהכברת ח, ורבין-איילת נחמיאס נסתהכברת ח

 .ציבורה פיים הממומנים בכסעוד מיזמשיכלול , ארץלהרחבת החוק להעדפת תוצרת ה

 . העדפת תוצרת הארץ במכרזים שאלתב תדת המבט היהודינקומטרת נייר עמדה זה לבחון את 

 

 המבט היהודי
 : הסיבות הבאותן מ ,תהמבט היהודינקודת לבהתאם  ,תומכים בהרחבת החוק להעדפת תוצרת הארץ "צהר"רבני 

 

 ייםישראלהלתמוך בתעשיינים על כל אדם מישראל חובה  ,על פי ההלכה :םיתמיכה בתעשיינים הישראלי .1

.הזר תוצרתמ יותר הם יקרשלה תצרתוכשה ףעל ידי קנייה מהם א
1

מחיר התוצרת אם  ,עם זאתיחד  

.תהישראלי תאין חובה להעדיף את התוצר ,02%-מיקר יותר מתוצרת זרה ביותר פקע או מו הםשל
2
  

 ענייןב יםהיהודי ה המשתקפת במקורותמגמל המיתאמאת ההעדפה במכרזים ההצעה להרחיב , משום כך

 . הז

את  גםאלא  ,רק את התעשייניםלא תמיכה בתעשייה הישראלית מחזקת  :שוב ארץ ישראליחיזוק י .0

.שוב ארץ ישראליוממילא תורמת לי ,החברה הישראלית כולה
3

 תראוי להרחיב את העדפ ,משום כך 

 . לתמוך בה במכרזים המתפרסמים בארץ כדיאלית תעשייה הישרה להמוצרים ש

להתפרנס בכבוד מיגיע כפיו  זולתסייע ללתת צדקה היא להמעולה ביותר דרך ה ,על פי ההלכה :צדקה .3

.מבלי להצטרך למתנת אחריםוליהנות מעמל ידיו 
4

א וסדר הקדימות למתן צדקה על פי ההלכה ה, כמו כן 

.קודם בתעשייה המקומיתלתמוך חובה כלומר  ."עניי עירך קודמין"
5

תמיכה ה ,אלוהכללים העל פי  

משום שהיא מסייעת ליצירת מקומות תעסוקה  ,תת צדקהביותר למעולה ההדרך יא בתוצרת הארץ ה

 . גיע כפיהםיומאפשרת לאנשים רבים יותר להתפרנס מחדשים 

 

                                                           
, מחיריםבפער  יששכגם לתמוך בתוצרת הישראלית חובה ה יןיענב. ג,על פי ספרא בהר ג על אתרי "רש ;יד,ויקרא כה :ראה ,וזלחובה  1

 סימן, שפטמשן חו, דחלק  ,משפט עוזיאל ;קכטסימן  ,גחלק  ,מנחת יצחק ;סימן קנא ,חלק ג ,ץ"ת תשב"שו ;סימן י ,א"ת הרמ"שו :ראה

 .מד
 ,זה להלכות אונאההעניין את השווה מה, סימן נה ,(1111-1102מזריטש )ל "ר דוד משה הלוי סג"ל בלרבי שמוא, ת נחלת שבעה"שו :ראה 2

 . ממוצר דומה 02%-בשמחירו יקר  של מוצר מקח ותמבטלה
 .02-12' עמ, ינהמשנת המד, גורןהרב  ראה 3
 . זהלכה , יפרק  ,הלכות מתנות עניים ,ם"רמבמשנה תורה ל 4
  .יגהלכה , ז פרק ,ות מתנות ענייםהלכ ,ם"רמבמשנה תורה ל 5


