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סקר הטעמים הגדול:

מסקר שערכה קנט עולה :הישראלים הכי אוהבים תפוח,
אבל חושבים שהתפוז צריך להיות הפרי הלאומי של
ישראל .הסברס הגיע למקום הרביעי בלבד...
דוד גינזבורג ,מנכ"ל קנט" :הישראלים רואים בשמירה על החקלאות
הישראלית ערך עליון"
הפרי האהוב ביותר על הישראלים הוא התפוח אבל רובנו חושבים שהתפוז צריך להיות הפרי
הלאומי של ישראל .הסברס ,המסמל את הצבר הישראלי ,הגיע למקום הרביעי בלבד .הירק
האהוב ביותר על ישראלים הוא העגבנייה .כך עולה מסקר שערכה קנט לקראת תחילת שנת
הביטוח החדשה בחקלאות .מהסקר עולה עוד כי מרבית הישראלים מכירים בחשיבות התזונתית
של הפירות והירקות וצורכים מנת פרי או ירק יותר מפעם אחת ביום .לגבי חשיבות החקלאות
הישראלית  86%מהישראלים טוענים כי למרות משבר המים אסור לייבש שטחים חקלאיים ויש
להמשיך לגדל תוצרת חקלאית כחול לבן.
הסקר נערך ע"י גיאוקרטוגרפיה בקרב  500איש באוכלוסיה היהודית.
מתוק התפוח....
על פי הסקר שערכה קנט הפרי עולה כי הפרי האהוב ביותר על הישראלים הוא התפוח .לשאלה
מהו הפרי האהוב עליך ביותר ,השיבו  26%מכלל משיבי הסקר כי זהו הפרי האהוב עליהם .באופן
מפתיע למדי 10% ,מהנשאלים אמרו כי מנגו הוא הפרי האהוב עליהם ו  8% -אמרו כי התפוז הוא
הפי המועדף 7% .בחרו בבננה ורק  5%בחרו באבטיח כפרי האהוב .בין הפירות המועדפים פחות
נמצאים הגויאבה והאפרסמון) .ראה גרף בהמשך(
הפרי הלאומי של ישראל :מחלוקת בין צעירים ומבוגרים...
למרות שמרבית הישראלים בחרו בתפוח כפרי האהוב ,על פי הסקר שערכה קנט כ  46% -מהציבור
חושב שהתפוז צריך להיות הפרי הלאומי של ישראל ,והוא מוביל בפער של עשרות אחוזים על
שאר הפירות .התפוח ,לשם השוואה ,הגיע למקום השני עם  15%מהקולות .למקום השלישי הגיעו
הענבים ) (5.3%ולמקום הרביעי הגיע הסברס ) (3.5%ואחריו הבננה )) .(3.4%ראה גרף בהמשך(
בפילוח לפי גילאים עולה כי  51%מהאוכלוסייה הבוגרת ) 35ומעלה( בחרה בתפוז כפרי הלאומי,
לעומת  36%בלבד מהאוכלוסייה הצעירה יותר ) .(18-34בפילוח לפי אזור מגורים נמצא כי תל-
אביבים רואים יותר מהירושלמים בתפוז כפרי הלאומי 51% -לעומת  32%בהתאמה.
ומה בנוגע לירקות?...

לשאלה מהו הירק האהוב עליך ביותר ,השיבו  33%כי העגבנייה היא הירק שהם הכי אוהבים.
 20%מהמשיבים אמרו כי מלפפון הוא הירק האהוב עליהם ולמקום השלישי הגיע הפלפל ,עם
 .4.7%הירקות שקבלו ניקוד נמוך יותר הם בעיקר ירקות השורש :קישוא ,צנון ,קולרבי ,שומר
וסלרי) .ראה גרף בהמשך(
נשים מקפידות יותר מגברים
לשאלה באיזה תדירות אתה נוהג לאכול פירות וירקות ,ענו  38%ממשיבי הסקר ,כי הם נוהגים
לצרוך פירות וירקות יותר מפעם ביום 35% .נוהגים לאכול פירות וירקות פעם אחת ביום בלבד,
 22%נוהגים לאכול פירות וירקות בין  3-6פעמים בשבוע ואילו  5%צורכים פירות וירקות עד
פעמיים בשבוע ,אם בכלל) .ראה גרף בהמשך(
בקרב הנשים ,אכילת פירות וירקות היא ערך עליון ,לפי הנתונים 77% .מהנשים נוהגות לאכול
פירות וירקות יותר מפעם ביום בעוד שרק  2%מהן אינן צורכות פירות וירקות כלל .מהסקר עולה
כי אין הבדל בהיקף צריכת פירות וירקות בין שכבות האוכלוסייה השונות והמצב הכלכלי אינו
פקטור משפיע.
העם רוצה כחול לבן...
בנוגע לגידולים החקלאיים המקומיים ובעיית המחסור במים ,מרבית הציבור חושב כי ישנה
חשיבות קריטית להמשך פיתוחה של החקלאות הישראלית .על השאלה :על רקע משבר המים,
האם לדעתך יש לייבש שטחים חקלאיים ולייבא פירות וירקות מחו"ל ,השיבו  86%ממשיבי
הסקר כי למרות המחסור במים ,אסור לפגוע בחקלאות ויש להמשיך ולגדל תוצרת חקלאית.
לעומתם ,רק  9%אמרו כי יש לפעול לייבוש שטחים ולייבא פירות וירקות מחו"ל.
דוד גינזבורג ,מנכ"ל חברת הביטוח קנט" :מסקר זה כמו גם מסקרים קודמים שערכה קנט ,עולה
כי הציבור הרחב רואה חשיבות קריטית להמשך פיתוחה ושגשוגה של החקלאות הישראלית.
בנוסף לכך שהציבור אוהב את התוצרת החקלאית הישראלית וצורך פירות וירקות במידה ניכרת,
הציבור רואה בשמירה על החקלאות בארץ כאינטרס בעל חשיבות לאומית וכי אסור להתייחס
אליה כאל 'עוד ענף'".

