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ברת דברים טובים סגל יבואנית מוצרי מזון איכותיים במיוחד ח
גאה לייבא לישראל מזה כ-13 שנים את מותג התה הידוע 
לנקה  מסרי  "אימפרה"  המשובחת:  ובאיכותו  בטיבו  בעולם 
)צילון לשעבר(. קונצרן "אימפרה" הבינלאומי הינו אחד מיצרני התה 
המובילים המשווק את כל סוגי התה ונחשב לאימפריית תה ברמה בין 
מיצואניות התה הגדולות בסרי  נחשבת לאחת  "אימפרה"  לאומית.  
הגבוהה  באיכותו  הידוע  התה  גידול  כמדינת  הידועה  ציילון  לנקה- 
בעולם. החברה מייצאת את מוצריה ליותר מ-60 מדינות. היתרונות 
השנים  עם  שנצבר  רב  ידע  על  מבוססים  "אימפרה"  של  הגדולים 
במסורת התה החל בבחירת שתילי התה המובחרים ביותר, התמחות 
בגידול סוגי התה השונים בשטחי השדות הנרחבים הנמצאים בבעלות 
ופיקוח צמודים בכל שלבי הגידול, באמצעי  החברה, בתהליכי בקרה 
ייצור מודרניים וביכולות ההתאמה של סוגי התה לפי דרישות הלקוחות 

הסופיים ברחבי העולם.

כאשר  הישראלי  לשוק  "אימפרה"  תה  חדר  כיצד 
הענף נשלט למעשה ע"י מספר חברות מצומצם?

תה "אימפרה" חדר לארץ לפני כ-13 שנה עם גלי העלייה הגדולים 
העולים  הרוסי.  המגזר  ולרשתות  לחנויות  שווק  באמצעות  מרוסיה 
מוצאם  במדינות  תה  שתיית  של  במסורת  מורגלים  הקרה  מרוסיה 
ונחשבים לבעלי הבנה וידע בבחירת סוג התה האיכותי עם ארומה 
ייחודו  גילה את  ואכן, כאשר קהל הצרכנים הרוסי  עשירה במיוחד. 
מותג  של  הטעמים  מגוון  אחר  נשבה  הוא  התה  של  האיכותי 
המגזר  ובחנויות  ברשתות  שהושקו  התה  סוגי  כל  על  "אימפרה" 
של דוברי השפה רוסית: תה שחור בשקיקים, תה שחור בתפזורת, 
תה ירוק במגוון טעמים עשיר ותה שחור בטעמים. העלייה הרוסית 
תרמה למעשה לשיפור במגוון סוגי התה המוצע בארץ ולהיצע של 
תה באיכות גבוהה. מאז הכל היסטוריה וכיום ניתן למצוא את כלל 
סוגי התה מתוצרת "אימפרה" חודרים גם לרשתות השיווק הגדולות 
ונמצאים לאחרונה בחנויות הרשת הרביעית, בחנויות טבע ובחנויות 
מתמחות כאשר יותר ויותר צרכנים ישראלים נחשפים לאיכויות תה 

מעולות ובמחירים שווים לכל נפש ומשמשים כממליצים לאחרים.
 

אפשר להוזיל את מחיריהם של התה השחור והירוק?
בכ-400  מוערך  בישראל  החם  התה  שוק  מקצועיות  הערכות  עפ"י 
מיליון שקל וצומח בקצב מרשים של יותר מ-6% בשנה. שוק התה 
כ-37%  המהווים   בטעמים  ותה  חליטות  עיקריים:  סוגים   3 כולל 
מהשוק תה שחור כ-40% ותה ירוק כ-23% ומפגין בשנים האחרונות 
ביום.  אחת  פעם  לפחות  תה  שותים  מהצרכנים  כ-60%  ניכר.  גידול 
הגוברת  המודעות  לאור  בשקיות.  תה  שותים  מהצרכנים  כ-80% 
צריכת   - בריאים  ומשקה  מזון  מוצרי  של  לצריכה  ובעיקר  לבריאות 
התה הופכת לצריכה כמעט קשיחה בכל ימות השנה ובעיקר הכוונה 
משקאות-על  של  תדמית  נוצרה  להם  הפרי  וחליטות  הירוק  לתה 
וזאת לנוכח מחקרים  ובמניעת מחלות  ומסייעים בבריאות  התורמים 
הרחבה.  התקשורתית  במדיה  לבקרים  חדשות  המתפרסמים  רבים 
מאוד  מצומצם  מספר  ע"י  למעשה  נשלט  בארץ  התה  שוק  כידוע 
של חברות ידועות והעדר תחרות אמיתית לא פועלת לטובת הצרכן 
צפוי  ענף התה  כי  היא  אולם התחזית  הירוק.   מחירי התה  בהוזלת 
להתרענן עם כניסתן של חברות נוספות העוסקות בייבוא תה וזו אכן 
להוזיל  ניתן  אכן  כי  להיות הצלחה מנקודת מבטו של הצרכן  עשויה 
הפרי  וחליטות  הירוק  התה  של  הגבוהים  מחיריהם  את  משמעותית 
וזאת  אלה.  למוצרים  הביקושים  את  ולהגדיל  משמעותית  בצורה 
מבלי להתפשר על איכות התה. פריחתן של רשתות השיווק ברשת 
הרביעית תורמת ומגבירה את החשיפה למוצרים תחרותיים איכותיים 
בגלל אסטרטגיה מבורכת של בעלי הרשתות המגלים פתיחות רבה 
לגוון את תמהיל מוצרי התה והחליטות על המדפים. בארץ כידוע לא 
מגדלים תה ולכן כלל מוצרי התה מיובאים מחו"ל ממספר מדינות ובהן 

סין ונארזים בארץ כמוצר סופי הנמכר על המדף.  לעומת זאת, מוצרי 
 - ורק מארץ המקור  אך  מיובאים  "אימפרה"  התה של 
מסרי לנקה והם מגיעים כמוצר מוגמר החל מגידול התה 
ועד לאריזתו במפעל שם כך שהצרכן יכול להיות בטוח 

באיכותו הגבוהה מאוד של התה שהוא שותה.
 

האם הצלחתם להוזיל את מחירי התה 
הירוק הנחשב כמוצר פרימיום?

אנחנו בחברת דברים טובים סגל המשמשים כנציגים 
ירוק  תה  וגם  שחור  כתה  המוכר  מהסוג  איכותי  תה  לשיווק  בארץ 
העת  כל  שוקדים  "אימפרה",   מותג  של  פרימיום  למוצר  הנחשב 
להציע לצרכן הישראלי מחירים ידידותיים כך שכל ישראלי יוכל לצרוך 
בגלל  אותו  לקנות  לחשוש  שיצטרך  מבלי  השנה  ימות  כל  ירוק  תה 
מחירו הגבוה יחסית. לדוגמה תה ירוק של החברות הגדולות הנמכר 
במשקל  שקיקים   25 הכוללת  לאריזה  ה-₪25  עד  ה-₪22  סביב 
נמוך  במחיר  נמכר  ידינו  על  המוצע  הירוק  התה  לשקיק.  גרם   1.5
בכ-50%! אריזת תה ירוק "אימפרה" בת 30 שקיקים ובמשקל של 2 
גרם לשקיק ובדגש על איכותו הבלתי מתפשרת של התה נמכר בכ-

₪12. כאמור התה מיובא ארצה ארוז באריזה המקורית במפעל בסרי 
בארץ  ונארזים  מחו"ל  המיובאים  אחרים  תה  לסוגי  בהשוואה  לנקה 
ולעיתים אף מעורבבים עם סוגי תה שונים. רשתות שיווק הפתוחות 
הצרכן  של  טובתו  בראיית  שלהן  המדפים  על  מבחר התה  את  לגוון 
הסופי מציעות את מבחר התה העשיר שיש ברשותנו הן בתה הירוק 

והן בשחור ואף בחליטות הפרי.

מה קורה בתחום חליטות הפרי?
דברים טובים סגל מציעה את חליטות הפרי האיכותיות מתוצרת 
חברת "ביופלויד" קונצרן מזון מהגדולים והמובילים באירופה הממוקם 
בפולין תחת המותג "ביופיקס".  החברה משמשת מזה מספר רב של 
שנים כנציגה בארץ של מותג "ביופלויד" המייצר חליטות פרי איכותיות 
במיוחד כאשר גם כאן הקו המנחה הקובע הוא: להציע לצרכן הישראלי 
מוצר איכותי במחיר תחרותי. חליטות הפרי שלנו מתומחרות במחיר 
על  הנמצאים  אחרים  למוצרים  בהשוואה  אחוזים  בעשרות  הנמוך 
המדפים. איכותן הגבוהה של חליטות הפרי נובעת מהעובדה כי פולין 
ידועה בזכות גידולי הדובדבנים, האוכמניות, הפטל השחור ויתר פירות 
היער ולכן חליטות הפרי הן אמיתיות ועשויות על טהרת הפרי באיכות 
גבוהה במיוחד וכמובן ללא קפאין. החליטות מגיעות במגוון של אריזות 
הנארזות במפעל בפולין ומגיעות לארץ כמוצר סופי לצרכן: חליטות 
בשקיות  ארוזות  בתפזורת  מיובש  פרי  וחליטות  בשקיקים  בטעמים 
בנות 100 גרם האחת. כל אריזה מספיקה להכנת כ-6 ליטר משקה 
חם או קר.  סדרת חליטות הפרי כוללת כ-20 סוגים של חליטות פרי 
ובמארזי משקל שונים. לדוגמה: מחיר מומלץ לצרכן של מארז המכיל 
25 שקיקים במשקל 2 גרם )ריכוז גבוה בהשוואה לחליטות אחרות 
בממוצע  כ-₪16  לעומת  בלבד  כ-₪9  הוא  במרכולים(  הנמכרות 

לחליטות של חברות אחרות הנמכרות ברשתות הגדולות. 

האם אתם רואים אפשרות של כניסה לשוק המוסדי?
לחברת דברים טובים סגל יש מגוון רחב של תה ירוק ושחור להציע 
לשוק המוסדי ובתמחור מיוחד. לאחרונה אנחנו מנהלים מגעים עם 
רשתות בתי קפה ומסעדות, חברות קייטרינג והסעדה ואף ארגוני 

של  אטרקטיביות  בהצעות  עובדים 
ואף  וירוק  ממש לאספקת תה שחור 
ועסקים  מלון  בתי  עבור  פרי  חליטות 

להם יש אוריינטציה בריאותית.

כלל מוצרי החברה נושאים כשרות 
של הרבנות הראשית לישראל.  ˆ

חברת דברים טובים סגל:
עם הפנים לשוק המוסדי 

שחקן נוסף בתחום התה הירוק וחליטות הפרי מוזיל המחירים בעשרות אחוזים 
מאת: רחל לרנר
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