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החיבור בין עלית לצרכנים הוא הרבה מעבר לנוסטלגיה, לישראליות ולריח השוקולד שבקצה רמת 
גן. ההצלחה של עלית נובעת מחדשנות בלתי פוסקת לאורך השנים ומאינספור הפתעות מתוקות, 

שהושקו לאורך הדרך

“בקצה רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעצור ולהריח 

שוקולד“, כתב יהונתן גפן ושרו חברי ‘הכבש השישה עשר‘ 

על המפעל המיתולוגי ב‘צומת עלית‘. סיפורה של עלית 

שזור בהוויה הישראלית ב-90 השנים האחרונות, ורלוונטי 

יותר מתמיד בימינו בקטגוריות התענוג וההנאה.

עלית: סיפור מתוק של שוקולד
סיפורה של עלית שזור בתולדות הציונות. ב-1933, עם 

עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה, אליהו פרומצ‘נקו 

רוכש  8 משפחות הוא  וביחד עם עוד  לישראל,   עולה 

מגרש ריק ברמת גן ומקים עליו מפעל בשם 

‘עלית‘.

גם מי שחתום על פעילות  הוא  פרומצ‘נקו 

הקד“מ הראשונה בפלשתינה: כדי להציג את 

השוקולד של עלית לצרכנים, הוא נהג לשוטט 

בשנות ה-40 של המאה הקודמת ברחובות רמת 

גן, תוך שהוא שובר גושי שוקולד לפיסות ומטעים 

את העוברים ושבים בפלא המתוק.

בצעד פורץ דרך בשעתו, בשנת 1970, עלית גם 

הייתה הראשונה לתת חסות לקבוצת ספורט: 

מכבי תל אביב. 

יותר מכל, סיפור ההצלחה של עלית תמיד  אבל 

היה נעוץ ביכולתה להציע מגוון מוצרים, 

זה,  ולצד  הקולעים לחיך הישראלי, 

לדעת לחבר להם את הסיפור 

השיווקי הנכון: זה שנוגע 

בצרכן ומחבר אותו 

למותג ולערכיו.

שוקולד פרה: בשיווק אין פרות 
קדושות

נולדה ב-1934, במפעל השוקולד  הפרה של המדינה 

הראשון בארץ, שהוקם בעיר רמת גן. באותם הימים נקרא 

המוצר “שמנונית“ והקשר היחיד שלו לפרה היה ציור על 

גבי האריזה. את השוקולד ייצרו בתחילה בקוביות עבות, 

על מנת שלא יימסו בשמש הארצישראלית הקופחת.

בשנות ה-50 של המאה הקודמת, מוטבע לראשונה 

“שוקולד פרה“ על שם הפרות החקוקות על  הכינוי 

קוביות השוקולד. 

בשנת 2002, עלית מחליטה להפוך את הפרה ממותג 

עממי ונוסטלגי למותג על ישראלי, והפרה מציגה קונספט 

פרסומי חדש: “תמיד איתך שוקולד פרה“. 

הקונספט החדש מבטא את העובדה, שהפרה המלווה 

זמן הפכה למעין חברה,  את הצרכנים כל כך הרבה 

המספקת להם זווית מחויכת על החיים ביחד עם טיפים 

קטנים לשיפור מצב הרוח.

הפרה ‘לומדת לדבר‘ והופכת מציור גרפי לדמות חיה 

ומדברת, המספרת למדינה שלמה על החלפת הלוק 

שלה )“עשיתי גבות“, “צבעתי ריסים“(, כשבאותה 

הזדמנות מפתחת הפרה את השפה הייחודית 

)“פססט... פססט...“(, נותנת טיפים לסביבתה, 

חולקת בחוויות שעברה וקורצת בהומור.

עלית מחליטה באותה תקופה שמנוע הצמיחה של 

המותג נמצא בתחום הטבלאות, תוך התרחבות 

לקטגוריות נוספות. לכן, התעורר צורך לבסס 

את הפרה כמותג, שיכול להתרחב לעולמות 

שונים בקטגוריית השוקולד.

הפרה  מותג  להחדיר תחת  עלית מחליטה 

שוקולד  פרוסות  חדשים:  מוצרים  אינספור 

לכריכים, שוקולד דל קלוריות, טבלייה בצורת 

עוגה, שוקולד אוורירי, ביסקוויטים, מעדני חלב, 
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וגלידות, הכל על מנת להפוך את  ממרחים, מטבלים 

המותג לעולם שלם של טעמים: פרה עם מילויים, עם 

פיסטוק ועם שברי עוגיות, פרה עם עדשים, פרה עם 

סוכריות קופצות ועוד.

הפרה  של  הסדרה המפנקת  מושקת   2007 בשנת 

וטראפלס  פיסטוק  פנקוטה  ברולה,  קרם  בטעמי 

לחלון הראווה של המותג  הופכת  והאריזה  שוקולד, 

וכובש  ומציגה עיצוב חדש וצבעוני, שבולט על המדף 

את הצרכן הישראלי כמו גם נתחי שוק משמעותיים. 

הסדרה חוזרת בעונת הממתקים הנוכחית עם 6 מוצרים 

ומענגים, שמותחים את המותג לשיא חדש.  חדשים 

בשנה האחרונה  השיקה עלית את אחד מסיפורי ההצלחה 

הגדולים ביותר בעולם המתוקים הישראלי - אצבעות 

שוקולד פרה, בחודש ההשקה גרפו אצבעות השוקולד 

של עלית כ-50% נתח שוק משוק אצבעות השוקולד. 

כניסתה של עלית לשוק האצבעות הוסיפה לחברה כ-15% 

נתח שוק בקטגוריות המוצרים לילדים. השקת האצבעות 

מדגימה שוב את הצלחת עלית להגיע אל הצרכן הישראלי 

בדרכה הכל-כך ארצישראלית: הענקת ביטחון וחום עם 

המותג פרה מחד, וסיפוק צרכיהם של הילדים עם מה 

שהם הכי אוהבים - הפתעות, מאידך.

פסק זמן: רגע מתוק של עלית
בשנת 1982 נולד החטיף “פסק זמן“, ובין לילה נולדה 

תופעה יוצאת דופן: הביקוש לחטיף החדש היה כה גדול, 

שהוא פשוט נעלם מהמדפים, ולקוחות היו ‘נרשמים‘ אצל 

בעל המכולת כדי לקבל הודעה ברגע שמשלוח חדש יגיע 

ממפעל עלית. מאז ועד היום, הסיבה להצלחתו הנמשכת 

של פסק זמן טמונה ביכולתו להמציא את עצמו בכל 

פעם מחדש, ולשמור על אותה חוויה סנסורית )חושית(, 

שייחודה מתבטא באותה נגיסה עשירה ושוקולדית.

בכל שנה נמכרים מעל 20 מיליון חטיפי פסק זמן, כאשר 

הטעם הנמכר ביותר היה ונותר פסק זמן קלאסי. 

אולם לאורך השנים, המותג גם הפגין יכולת להתרחב 

מעבר לחטיף המוכר. זה התחיל בשקית משפחתית 

בגרסת מיני של 2 קוביות לפסק זמן, המשיך בפסק 

ונמשך במסורת של השקת טעמים  סוכר,  ללא  זמן 

חדשים במהדורות מוגבלות כמו פסק זמן תפוז, פסק 

זמן ריבת חלב, פסק זמן חלבה, פסק זמן לימונענע, 

חמאת בוטנים, קוקוס, פיסטוק, וניל קרמל, מריר 

אספרסו ועוד.

אסטרטגיית החדשנות של פסק זמן מבוססת 

על הרצון שלצרכן לא יהיה ‘משעמם‘ בפה, 

ועל כן מושקות ללא הרף חדשנויות תחת 

המותג כדוגמת הביג בייט: חטיף גדול יותר 

ומלא יותר, פסק זמן פור פליי, פסק זמן 

רד, פסק זמן רול ועוד. 

בשנת 2003 בוצעה ההרחבה הראשונה 

של פסק זמן לקטגוריה חדשה, עם השקת 

חטיף פסק זמן גלידה, שפותח בשיתוף 

עם גלידות שטראוס. 

בשנת 2007 בוצעה ההרחבה השנייה 

טבלאות  לקטגוריית  המותג  של 

השוקולד, עם השקת אצבעות פסק 

זמן, שהגדירו מחדש את חווית האכילה 

של פסק זמן: מחטיף אישי לנשנוש 

חברתי. אצבעות פסק זמן הן החוויה 

“החטיפית“ ביותר בעולם טבלאות 

השוקולד, בשל היותו הכלאה יחידה 

במינה בין חטיף לטבלה. 

1933
מפעל השוקולד של עלית 

מוקם ב‘צומת עלית‘.

1982
פסק זמן מושק ונוצרת 

סביבו היסטריית ביקושים.

2002
עלית מחליטה להפוך 

את הפרה למנהיגת שוק 
השוקולד.

2003
פסק זמן מתרחב לתחום 
הגלידות עם חטיף פסק 

זמן גלידה. מושק פסק זמן 
.4PLAY

2007
פסק זמן מתרחב מחטיף 
אישי לנשנוש קבוצתי עם 
השקת אצבעות פסק זמן.

2009
תחת המותג פרה מושקות 

אצבעות פרה לילדים.

www.strauss-group.com

דברים שלא ידעת על
עלית

במשך השנים השתנה לוגו עלית 009 פעמים.

למרות שהוא נקרא ‘שוקולד פרה‘, על אריזת  00
המותג לא הופיעה מעולם המילה “פרה“.

בתקופת הצנע, נכלל שוקולד פרה בתלושים  00

שחולקו לאוכלוסיה.

מיליון  כ-0020  בישראל  נמכרות  בכל שנה, 
יחידות פסק זמן.


