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לפני 67 שנים פיתחה תנובה בעמק יזרעאל את הגבינה הצהובה הראשונה בארץ ישראל. מאז, המותג 
לא מפסיק לחדש: גבינה פרוסה באריזה לפתיחה חוזרת, עם אחוזי שומן מופחתים, בצורת כדור בגודל 
ביס וגם ב‘אצבעות‘. התוצאה: יותר צרכנים נכנסים לקטגוריה ומעמיקים את הצריכה, והטוסטרים 

לא מפסיקים לעבוד
ז“ל, מנהל מחלבת תל  חנן בלבן   .1942 היא  השנה 

יוסף של תנובה מחליט שהגיעה העת שגם בפלשתינה 

 EDAM יאכלו גבינות קשות. הוא מקבל השראה מגבינת

ההולנדית ומפתח את הגרסה הישראלית שלה: גבינה 

צהובה, שהוחלט לקרוא לה ‘עמק‘, על שם עמק יזרעאל 

שם ממוקמת המחלבה.

את הגבינה החדשה שלו, בלבן מייצר בגושים גדולים. 

ה‘בלוקים‘ משונעים למעדניות ולמכולות, שם הם נפרסים 

בסכין חדה לעיני הלקוח.

מאז ועד היום, עמק מיוצרת על פי אותה נוסחה, ואל 

ישראליות,  כדוגמת טעם,  ערכים  המותג מקושרים 

שורשיות ומשפחתיות. זוהי גבינה בטעם עדין המותאם 

לחיך הישראלי, ש‘תמיד הייתה כאן‘, שמיוצרת בישראל 

ושנחשבת כמוצר בסיסי, המשמש בעיקר כמילוי לכריכים 

ולטוסטים.

הסביבה התחרותית
כיום, שוק הגבינות הקשות בישראל מגלגל כ-900 מיליון 

שקל במחירים לצרכן. תנובה שולטת בשוק באמצעות 

5 מותגים, שעמק הוא הגדול והמוביל מביניהם. בנוסף, 

יבוא  מותגי  מקומיים, מספר  מותגים  בשוק מספר 

ותחליפי גבינה.

בקרב חלק מהצרכנים קיימת תפיסה שגבינה צהובה 

היא מוצר עתיר שומן ועל כן לא בריא.

גבינות  צרכנים התופסים  ויותר  יותר  יש  שני,  מצד 

וכמספקות את הסידן  בריאות,  כיותר  לייט  צהובות 

הנדרש לגוף.

האתגרים השיווקיים
תנובה רצתה לבסס את עמק כמותג מוביל, להגדיל את 

השוק, להעמיק את הצריכה, ולהגיע לקהלים חדשים.

הפתרונות היצירתיים
העקרונות המנחים במיתוג עמק ויצירת העדפה כלפיו 

היו להכניס חדשנות לקטגוריה שנחשבת שמרנית, להשיק 

מוצרים שנותנים מענה למגמות צרכניות כדוגמת נוחות 

ובריאות, לשפר את תפיסת הטעם של הצרכנים, לספק 

הזדמנויות צריכה נוספות באמצעות מוצרים שונים ולחזק 

את הקשר הרגשי בין המותג לצרכנים.

גדול, שלא צורך  זיהתה כי קיים פלח צרכנים  תנובה 

הגבוהים שבהן,  אחוזי השומן  צהובות עקב  גבינות 

ושעבורו גבינות צהובות עם אחוזי שומן מופחתים הם 

סיבה להפוך לצרכן בקטגוריה. עמק נבחר כמותג שיוביל 

את מהלך הפיתוח של הסגמנט החדש.

ב-1999, השיקה תנובה חדשנות ברמה עולמית בסוג 

זה של גבינות: גבינה צהובה עם אחוזי שומן מופחתים. 

עמק לייט החלה את דרכה עם 9% שומן )לעומת 28% 

בגבינה המקורית(, ב-2003 הושקה גבינת טל העמק 

השנים הראשונות על קו הייצור של עמק 
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והמהלך  שומן   9% עם 

הושלם עת הושקה עמק 

5% שומן.

בתחילת שנות ה-2000 נכנס 

לשוק מתחרה חדש, אשר היווה 

איום על הגבינות הצהובות: תחליף 

גבינה צהובה, שתהליכי הייצור שלו 

אינם כוללים כולסטרול ומסתמכים 

בעיקר על שמנים צמחיים. תחליפי 

הגבינה תקפו את הגבינות הצהובות 

- והצליחו להגיע  ב‘בטן הרכה‘ - תפיסת הכולסטרול 

בשיא לנתח שוק של 20%. בתגובה, תנובה יצאה במהלך 

יפית, שהסביר מצד  ג.  שיווקי ופרסומי, אותו הובילה 

אחד כי אותם תחליפים כלל אינם גבינה, ובוודאי שלא 

גבינה צהובה, ומצד שני חיזק את התפיסה שעמק היא 

גבינה צהובה אמיתית. נתח השוק של התחליפים ירד 

בהתמדה בעקבות הפעילות הזו לפחות מ-10%.

על מנת לספק ערך מוסף בקטגוריה וחדשנות למוצר, 

הושקה ב-2001 גבינת עמק בפרוסות, כשהיא ארוזה 

באריזה קשיחה עם אפשרות לפתיחה וסגירה חוזרת, 

לנוחות הצרכן ולשמירה על טריות. מהלך זה הניע צרכנים 

יותר מוצרי מדף על חשבון רכישה מסורתית  לקנות 

במעדנייה.

בנוסף, המשיכה תנובה לבסס את 

מעמד המותג במספר מהלכים 

שיווקיים:

קמפיין לעמק שביסס את מובילותו 

בקטגוריה בסיסמא ‘עמק האמא של 

הגבינות הצהובות‘ בו כיכב הזמר 

גולן, שנועץ שיניים  אייל 

בכריך עמק, אשר אימו מביאה לו אחרי ההופעה;

קמפיין לחטיפי הגבינה עמק ביס, בו כיכב הכדורגלן יוסי 

בניון ו‘אמו הרוחנית‘, המאמן אברהם גרנט.

בשנת 2005 הושקו אצבעות עמק - חטיפי גבינת מוצרלה 

ארוזים בנפרד באריזת ניילון קלה לפתיחה. המוצר זכה 

בפרס החדשנות הבינלאומי של מוצר השנה.

במשך מספר שנים במהלך החורף בו מרבים הישראלים 

לאכול טוסטים, עלה המותג עמק בקמפיין שהציג ילד 

שמבקש מאביו שיכין לו טוסט. הקמפיין אופיין בתצלומי 

תקריב מגרים של גבינה צהובה נמסה נמתחת מתוך 

טוסט.

ומכיוון שככל שיש יותר טוסטרים בבתים, כך צרכנים 

גבינה  ביותר  משתמשים 

צהובה להכנת טוסטים, 

יצא המותג עמק ב-2008 

בפעילות קד“מ במסגרתה 

חולקו עשרות אלפי טוסטרים 

מי  לכל  ממותגים עמק, 

שהביא לסניף הום סנטר 

שתי אריזות עמק והוסיף 

 9.90 שקל. 

ניתוח המהלך הראה כי הוא גרם לגידול בצריכת עמק.

באמצע 2009, על מנת לשמר את תפיסת הטעם של 

ואת הקשר הרגשי עם הצרכנים, עולה המותג  עמק 

נראים לסירוגין בחור  ובו שני סרטים, בהם  בקמפיין 

מילדותם, כשכל  בחוויות  להיזכר  ובחורה, המנסים 

הזיכרונות שלהם משתבשים מלבד זיכרון אחד: זיכרון 

טעמה של גבינת עמק.

תוצאות סדרת המהלכים שנערכה בעשור האחרון מראות 

גידול משמעותי בהיקף המכירות בקטגוריה. הגידול נובע 

הן מהכנסת צרכנים חדשים לקטגוריה והן מהעמקת 

הצריכה של צרכנים קיימים. 

ובעתיד...
תנובה זיהתה כי בקרב חלק מהצרכנים, המילה ‘לייט‘ 

מהווה חסם לצריכה בשל תפיסה כי לייט = לא טעים. 

הפתרון יהיה להפסיק להשתמש במילה לייט, ובמקום זה 

להדגיש את אחוזי השומן, כפי נהוג בקטגוריית הגבינות 

הרכות )קוטג‘ וגבינה לבנה(.

1942
חנן בלבן ז“ל מפתח את 
עמק: הגבינה הצהובה 

הראשונה שמיוצרת בארץ 
ישראל.

1999
עמק לייט מושקת.

2001
עמק בפרוסות ובאריזה 
לפתיחה חוזרת מופיעה 

במקררי החלב.

2002
השקת עמק ביס - חטיפי 

גבינה באריזה חדשנית.

2005
אצבעות עמק מושקות 

וזוכות בפרס מוצר השנה.

2009
עמק יוצאת בקמפיין רגשי 
על מנת לשמר את תפיסת 

הטעם.

דברים שלא ידעת על
עמק

לא שונתה מאז   נוסחת הטעם של עמק  00
שנת 1942.

כדי לייצר פרוסה של גבינת עמק השוקלת  00
כ-28 גרם נדרשות כ-1.5 כוסות חלב.

את הרעיון לפתח גבינה צהובה מופחתת  00

שומן קיבלו בתנובה לאחר שבתערוכה בחו“ל 
טעמו גבינה צהובה, שיוצרה במנזר באירופה 

והתהדרה באחוזי שומן מופחתים. 


