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תנובה פועלת במגזר
המגזר החרדי הוא אחד מאזורי הקמעונאות התוססים והמרתקים שיש היום. בתנובה, כבר שנים רבות, 

מאמינים ופועלים במגזר החרדי ומשקיעים בו משאבים רבים

הציבור ה של  הצרכים  בהבנת  נעוץ  החרדי  במגזר  להצלחה  מפתח 
של  ממכר  נקודת  רק  לא  היא  השכונתית  המכולת  חנות  החרדי. 

מוצרים קמעונאיים, אלא גם מרכז שכונתי שבו כולם מכירים את כולם.
בכתבה ננסה להעביר מעט את החוויה הגדולה שיש בטיפול במגזר החרדי, 
אבל כדי להתרשם באמת, אני מציע פשוט לעלות על רכב ולהגיע לאחת 

מ-600 החנויות ברחבי הארץ ולראות.

אז מיהו חרדי ?
מנהל אורח חיים על-פי התורה ודעת הרבנים  •

מקפיד על הכשר מהודר  •
אין בביתו מכשיר טלוויזיה  •

מחנך את ילדיו במוסדות חינוך עצמאיים.  •

מגזר חרדי במספרים ובעובדות 
950,000 איש   •

135,000 בתי אב   •
7,000 זוגות נישאים בשנה  •

7-6 נפשות במשפחה ממוצעת  •
אחוז מאוכלוסיית ישראל כ-12%   •

25% מהלידות בישראל  •
מספר חנויות מכולות משוער כ-600  •

לא רק ירושלים ובני ברק - המגזר החרדי נמצא היום בפריסה גאוגרפית   •
רחבה - לצד ערים חרדיות כגון ביתר עילית ורמת בית שמש, אפשר למצוא 

ריכוזי אוכלוסין חרדיים גם בערים כגון רחובות, אשדוד, נתניה וערד.

ילדים זה שמחה 
הקנייה בחנויות המכולות החרדיות היא חוויה ולו בגלל הנוכחות הגבוהה 

של ילדים בחנויות.
רק   - הנצרכים  המוצרים  אופי  על  גדולה  להשפעה  מקור  הם  הילדים 
לאחרונה השקנו בתנובה מוצר לפעוטות - יופלונים, ויחד עם השוקו של 
היומיום של  בחיי  פעיל  היא חלק  - תנובה  ובאדי  קרלו  תנובה, המעדנים 

הילדים במגזר.
בצמוד  או  ועושים לבדם,  בקנייה  פעילים  במגזר החרדי מעורבים  הילדים 

להורים, את הקניות והם בהחלט צרכנים נבונים.
הידעת!

קצב הילודה הגבוה בישראל )יותר מפי 2 מהמגזר הכללי( 
הידעת !

מוצרי החלב האהובים במגזר החרדי הם - חלב, גבינות לבנות, צהובות 
שוקו ומעדנים

תנובה במגזר החרדי 
פיתוח מוצרים רלוונטיים בכשרויות מהודרות 

תנובה ערה לצרכי המגזר ומשקיעה בו מאמצים רבים 
מבחינת כשרות המוצרים - המטרה היא לייצר מגוון רחב של מוצרים   •
בכשרות גבוהה. לתנובה כ- 300 מוצרים כשרים למהדרין- זוהי המחלבה 

עם המגוון הרחב ביותר. 

הילדים במגזר החרדי מעורבים פעילים בקנייה 
ועושים לבדם, או בצמוד להורים, את הקניות 

והם בהחלט צרכנים נבונים

מארז משפחתי גדול של יופלה

יניב פרנקו - תנובה
yanivf@tnuva.co.il
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מבחינת פיתוח מוצרים יעודיים למגזר על פי צרכים ייחודיים וכן אריזות   •
גדולות ומאגדות שיתאימו לאופי הצריכה של המשפחה החרדית.

התאמה של השפה התקשורתית והעיצוב המוצרי.  •
מוצרי תנובה מיוצרים בשתי רמות כשרות

כשרות רגילה וכשרות מהדרין. 
הידעת ! 

תנובה מייצרת ומשווקת את מוצרי המהדרין באמצעות שני גופי כשרות:
מוצרי מהדרין המפוקחים ע"י ועדת מהדרין תנובה 

בראשות הרה"ג הרב מרדכי גרוס שליט"א בשיתוף עם, 'חוג חתם סופר-

בני-ברק' ו'מחזיקי הדת - בעלזא' 

מוצרי מהדרין הנמצאים תחת השגחת בד"ץ העדה חרדית ירושלים 

חטיבת המכירות של תנובה
בחטיבת המכירות של תנובה ישנו ערוץ מכירות מוביל בניהול יניב פרנקו 

המתמחה במכירות למגזרים - המגזר הערבי והחרדי.
משה פאלאס, המכיר היטב  את מערך השטח של המגזר מנהל כבר שנים 
וטובה  עמוקה  יחסים  מערכת  ומקיים  השונים  לרבדיו  החרדי  המגזר  את 
הוגנות  שותפות,  על  מבוססת  היחסים  מערכת  הקמעונאים.  מאות  עם 

ומקצועיות.
ההפצה  במערכת  ונתמכים  מכירות  מנהלי  מספר  נמצאים  השטח  במערך 

 .והמוקד הטלפוני

מוצרים  של  רחב  מגוון  לייצר  היא  המטרה 
מוצרים  כ-300  לתנובה  גבוהה.  בכשרות 
המגוון  עם  המחלבה  זוהי   - למהדרין  כשרים 

הרחב ביותר
דף פרסום לחברי המגזר

משה פאלאס - איש השטח במגזר ישיבת ועדת המהדרין של תנובה
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