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המגזר החרדי
עולם מעניין ומרתק

יוסי מלול בשיחה עם שפרה קרילומובסקי - יועצת מועצת החלב 

מועצת החלב הכירה זה מכבר בחשיבות החדירה למגזר החרדי והגברת ההיכרות שלו עם חלב ומוצריו. 
לשם כך היא גייסה את שפרה קרילומובסקי ומשרד הפרסום שלה והרבה עבודה ברוכה מתבצעת שם

אלף ה  125 עם  הצרכנית.  במפה  משמעותי  לגורם  הפך  החרדי  מגזר 
של  גידול  קצב  )לעומת  בשנה  כ-6.7%  של  גידול  וקצב  בתי-אב 
משמעותה  זה,  ממגזר  התעלמות  היהודית(,  האוכלוסייה  בכלל  כ-1.7% 

איבוד קבוצת צרכנים גדולה. 
שפרה, בת מושב כפר הרוא"ה, חרדית, אם ל-11 ילדים )בוגרים ונשואים(, 
מנהלת משרד המתמחה בציבור החרדי והדתי. חברת "שפרה קרימלובסקי", 
הוקמה בשנת 1982 ע"י שפרה והייתה לחברת הייעוץ הראשונה המתמחה 
במגזר הדתי-חרדי. כפורצת דרך בתחומה, אוחזת שפרה גם בתואר - יועצת 
התקשורת החרדית הראשונה. היא ניהלה במשך 15 השנים, את המחלקה 
החברות  של  רחב  מגוון  וקידמה   BBDO גיתם  בפרסום  חרדית  הדתית 

המובילות בשוק.
החברה הינה בעלת היכרות מעמיקה ובלתי אמצעית עם המגזר הדתי והחרדי, 
לזכותה  אחרים.  תורניים  וגופים  כשרות  גופי  עם  שיתופיים  קשרים  כולל 
והחרדי  הדתי  במגזר  עמדות  שינוי  שחייבו  מוצרים  מגוון  החדרת  נזקפת 
והובלת מהלכים תדמיתיים מורכבים, שנחלו הצלחות והובילו לשינויי תפיסה 
והרגלי צריכה בקרב המגזר הדתי והחרדי. כדי לסבר את האוזן, מציגה שפרה 
את הנתונים הבאים: שוק הפרסום החרדי מגלגל כ-180 מיליון שקל בשנה, 

המשקף גידול של כ-15% בשנה ב-5 השנים האחרונות.

מה המשרד והמועצה עושים במגזר החרדי?
"במסגרת פעילותנו במגזר החרדי, הצלחנו להכניס מסרים של תזונה נכונה 

למקומות שספק אם היו.

מעבר לפעילות הסברתית ותדמיתית הרגילה בערוצים המקובלים במגזר, 
קרי: השתתפות באירועים ובכנסים, רדיו, עיתונות ושילוט חוצות, שיתפנו 
פעולה עם ארגון "אבות ובנים" המרכז את כל בתי האב החרדיים ללא הבדל 

של גישות וזרמים.
שיתוף פעולה נוסף מתקיים עם מערכת החינוך החרדית.

משימה זו לא הייתה פשוטה כלל ועיקר.
לאחר בירור, למדנו כי נושא "החלב" הינו תחום שנלמד בבתי הספר.

אותו  להם  להגיש  יש  ללמד את החומר,  המורים  על  להקל  החלטנו שכדי 
בדרך שלהם והחלנו לבנות מערכי שיעור וערכה שלמה המיועדת ללימוד 

החומר לכיתות ד'.
בנינו את התכנים, גייסנו ומעצבת אנשי מקצוע חרדים ויצאנו לדרך.

לאורך התהליך, נדרשנו לביקורת קפדנית ולאין סוף מפגשים עם מפקחים 
ומפקחות אחראים ממערכת החינוך החרדית, כדי שלבסוף נוכל לקבל את 

האישור המיוחל לחומר הכתוב והפצתו בכיתות הלימוד.
הספר  בתי  ד'  בכיתות  נלמדת  החלב,  בנושא  הלימוד  ערכת  אלו,  בימים 

החרדיים.

קצת על אורחות החיים החרדיים
נושא החלב במגזר החרדי הינו כבד משקל, עקב ההפרדה בין בשר לחלב. 
אדם צריך לחכות 6 שעות לאחר אכילת בשר, בטרם יוכל לאכול חלב. לאחר 

אכילת מאכלים חלביים יש להמתין רק שעה. 
משמעות הדבר היא שיש צורך בהתארגנות מראש ובתכנון. 

שפרה, דפנה ואדריאנה ממועצת החלב  בסיור מגזר חרדי בבני ברקשפרה ושירלי - "צוות החלב" במשרד הפרסום
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הסברה "רכה" לילדים על חשיבות צריכת החלב ומוצריו

מהו סדר היום של משפחה חרדית לגווניה השונים?
משפחה צעירה שבראשה עומד אב צעיר ש"תורתו אומנותו", קמה בערך 
ב-7-6 בבוקר. הגברים הולכים להתפלל והילדים למוסדות החינוך. הבנים 

לומדים. 
- דגנים. הסיבה שבגללה הילדים "חוטפים" ולא  בבוקר  הילדים חוטפים 
יושבים, היא שארוחה על לחם מצריכה לשבת ואחרי הארוחה לברך ברכת 
אלא  בבוקר  לחם  אוכלים  לא  ולכן  יחסית,  ארוכה  ברכה  שהיא  המזון, 

בארוחת עשר בבית הספר. 
לעומת הילדים, לאברכים יש יותר זמן כיוון שהכולל מתחיל ב-9 וממילא 

בישיבות - יש ארוחת בוקר מסודרת כי מתפללים ואוכלים במקום.
ארוחת צהריים - הבנות מגיעות בין 15.00-13.00 והבנים, בגיל טרום בר 
מצווה, באים בד"כ בין 14.30-13.30 לשלושת רבעי השעה. משפחה חרדית 
צורכת הרבה חלב ומוצריו. גם ב"שבע הברכות" לא פסחו על נושא החלב 
 - חלביות  סעודות  נערכות  ברכות"  מה"שבע  מגמה שבחלק  קיימת  וכיום 

דגים ומוצרי חלב.
נפרד  ארון  עם  כיורים  שני  יש  קושי.  שום  מהווה  לא  כלים  בין  ההפרדה 
הפרדה  צריך  בתנור  ואילו  משותף  יהיה  שהמקרר  יכול  שונים.  וצבעים 

מוחלטת. - אסור שיעברו אדים מהבשר לחלב.
מגיעים  אז  רחוק  לומדים  ואם  הביתה  בצהריים  מגיעים  בכולל  הגברים 

ב-18.00.
יש להם "מתמידים"  כך,  ואחר  6 בערב  לומדים עד  בר מצווה  הילדים עד 

ואז אפשר לאכול  8-7 בערב  בין  וערבית. חוזרים  שחוזרים על הלימודים 
ארוחת ערב חלבית.

שמחות,  חרדית,  משפחה  של  החיים  אורח  נראה  איך 
אירוח, העדפות צרכניות?

ומתבטאת  יחסית  שוויונית  היא  החרדית  במשפחה  העבודה  חלוקת   •
בסקר  בילד.  טיפול  כלפי  עמדות  קניות,  עריכת  על  בפועל  באחריות 
שנערך בקרב המגזר, ההיגד "הטיפול בבית ובילדים צריך להתחלק בין 

בני הזוג"  היה מקובל מאוד.
המשפחה החרדית מבלה הרבה מאוד ביחד וסביב השולחן הערוך, תרתי   •

משמע: 
בחוג המשפחה - שבתות וחגים ופירושו של דבר, אם הילדים מתגוררים   

בעיר אחרת האירוח הוא לפחות כ-30 שעות.
שמחות משפחתיות     •

לידת בן: "בליל שבת הראשון שלאחר הלידה חוגגים עם המשפחה וחברים   
הברית  שלפני  וכד'.  בלילה  שתייה  עוגות,  פיצוחים,  עם   - זכר"  "שלום 
קוראים  וחברים,  משפחה  עם  שוב  חוגגים  שימורים",   "ליל  מקיימים 
קריאת שמע, מתפללים ולומדים וסעודה לפחות למניין של אנשים ואז 
למחרת יש את סעודת הברית. בזה  לא תם, ביום השלישי לברית מילה 

עושים "סעודת הבראה" ושוב מזמינים חברים, משפחה וכד'.
חתונה -  השבת לפני החתונה הינה "שבת חתן" שכמובן, כולם מוזמנים   

חוברת הדרכה לפסח לבנים במגזר בחסות מועצת החלב

���� �����������-63.indd   64 4/30/13   1:36 PM



65

לשבת כולה, ז"א 3 סעודות ואז ליל החתונה ולאחריו שבעת ימי המשתה, 
קרי "שבע ברכות".

ישנם  בחסידיות  הגברים.  ובעיקר  מאוד  הרבה  מבלים  חברים  עם  גם   
בימים  בחגים,  שבת,  בלילות  האדמור"ים  בחצרות  "הטיש"  שולחנות 
ולעילוי  שנפטרו  להורים  זיכרון,  לימי  סעודות  ישנן  כמוכן,  טובים. 

נשמתם של כל מיני רבנים ואדמורים שהלכו לעולמם.     
גם סיום מסכת בתלמוד מהווה סיבה לסעודה משותפת לקבוצה שלמדה   

את המסכת יחדיו.

את  המובילות  אלו  הן  הנשים  המגזר.  על  פוסח  לא  הבריאות  טרנד   •
טרנד הבריאות. זה מתבטא בפעילות ספורטיבית, מכוני כושר, רפואה 
גם מתבטא בצריכת מוצרי  והרבה רפואה פרטית. הדבר  אלטרנטיבית 
והמשפחות  יותר  יקרים  שהם  למרות  וכד',  אורגניים  מוצרים  טבע, 

ברוכות ילדים. בסקר שנערך במגזר עלו ההיגדים הבאים:
"אני מוכן לשלם יותר בעבור מוצרים שאינם מכילים חומרים מלאכותיים"

"אני לא מספיק עשיר בכדי לקנות מוצרים זולים"
ההסכמה להיגדים אלו, חוצי פערי הכנסה וזרמים

"חדש" - אסור מן התורה?!  •
פוגעת  שאינה  בתנאי  מתקדמת  בטכנולוגיה  שימוש  עושה  החרדי   

באמונתו ובאורחות חייו.
השימוש במחשבים ובאינטרנט )מבוקר בדרך כלל( הוא לצורכי עבודה   

ועסקים בלבד.
הטלפונים הניידים קבלו אישור כשרות ומשמשים לשיחות בלבד, ללא   

אפשרות למסרונים ולגישה לאינטרנט.

תני לי קצת מספרים כלליים על המגזר:
אבל  בתקשורת,  רבות  עליו  ששומעים  מגזר  אודות  נתונים  מעט  להלן 

קיימים אודותיו מעט מאד נתונים כמותיים.
מכלל  כ-11.2%  החרדית  האוכלוסייה  מונה  רה"מ,  משרד  נתוני  עפ"י   .1

אוכלוסיית בישראל. 
האוכלוסייה החרדים נחלקת למספר זרמים:  .2

•  חסידים - 44%  
•  ליטאים - 31%  
•  ספרדים - 20%  
•  ללא שיוך - 5%  

אחוז גידול שנתי של כ-7.1% בשנה )לעומת 1.4 בקרב הציבור הכללי(.   .3
מספר הילדים הממוצע לאישה הינו 7.7, לעומת 2.7 בקרב הציבור הכללי.  .4

לשם המחשה, 28% מתלמידי כיתות א' היום, הינם חרדים.  .5
שיעור העוני במגזר החרדי עומד על כ-59.1% לעומת 14% בקרב הציבור   .6

הכללי. 
גיל הנישואין הממוצע עומד על 20.  .7

פיזור גיאוגרפי - 33% מהאוכלוסייה החרדית מתגוררים באזור ירושלים   .8
והסביבה, 39% באזור בני ברק והסביבה, חיפה והצפון - 14%, רחובות 

והדרום - 14%. 
תעסוקת הגברים החרדיים עומדת על כ-38% לעומת 54% בקרב הנשים.   .9
ביותר  הגדול  הנתח   - החרדי  הבית  של  המשפחתי  התקציב  10. בעוגת 

מושקע בתחום המזון - 40%.

הנה כי כן, זהו מגזר גדול והכוון הוא המשך גידול וצמיחה וחשוב שכולנו 
 .נפעל להיכרות עמו ולהגביר את שיווק החלב גם במגזר זה

ברכות לניר עוז וניר עם
על הקמת רפת ניר-מעון החדשה!

אגרופלן בע"מ מהנדס אבנר הורביץ
באר טוביה 83815, טל. 08-8602272

www.agroplan-il.com

עוד פרוייקט מוצלח ממשרד אגרופלן בע"מ
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