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 דוח שימושים באינטרנט בתקופת הקורונה 
 

 מבוא
לאחרונה ביצע משרד התקשורת סקר, במטרה לקבל מידע מצרכני התקשורת בישראל אודות שימוש בשירותי 

התקשורת השונים בתקופת משבר הקורונה, בדגש על שינוי בהרגלי הצריכה, חווית המשתמש )הן בהיבטים 

כאן יובאו תוצאות ותובנות ראשוניות  , וכו'. (השירות והן בהיבטים של איכות שירות הלקוחותטכניים של 

 של הסקר. 

יודגש כי סקר זה מתמקד במדידה סובייקטיבית של חווית הלקוח, קרי, איך הלקוח חווה את שירותי 

הועברו למשרד ע"י התקשורת השונים בתקופת המשבר. לכן, ייתכנו פערים משמעותיים בין נתוני ההיצע ש

ספקי התקשורת, לבין תחושות הלקוחות. נעשה מאמץ להתמקד בשינוי בחוויה במהלך התקופה )להבדיל 

קשה ביותר להבחין בין תחושת שביעות רצון כללית מתחושת שביעות רצון מהשירות באופן כללי( אך כמובן 

 מלווה בעומס רב על המערכות. לבין שינויים בשביעות הרצון בתקופה מסוימת, במיוחד כשתקופה זו

נתונים אלה ישמשו, יחד עם נתונים שסופקו ע"י ספקי התקשורת, לטייב את תמונת המצב שיש בידי המשרד 

אודות הנעשה בשוק התקשורת בתקופת המשבר, וכן היערכות ענף התקשורת בישראל לתקופות נוספות של 

 סגר ומגבלות, ככל שיהיו.

 

 םשימושי - תוצאות עיקריות

מהנשאלים מדווחים כי  89%-ראשית, ניתן לציין את הרמה הגבוהה )יחסית( של השימוש באינטרנט נייח, כש

, cord cutting-על אף המחירים הנמוכים של השירות הנייד בישראל ומגמת ה  1ברשותם חיבור נייח לאינטרנט.

האינטרנט הנייח עדיין משמש עוגן משמעותי לצריכת שירותי התקשורת בישראל. מספר זעום יחסית של 

 נשאלים מסתמכים על אינטרנט סלולרי בלבד. 

 

 
 

 

 
ישנם משתמשים שאינם יודעים בוודאות איזה שירותים הם צורכים, והדבר בולט במיוחד בכל הקשור לתצורת החיבור  1

יג, ומספר גדול יחסית של נשאלים דיווחי לאינטרנט. כך למשל גם אחוז המדווחים כי ברשותם טלפון סלולרי נמוך באופן חר
 כי ברשותם אינטרנט נייד אך לא קו טלפון נייד, דבר העלול להעיד על חוסר הבנת השאלה. 
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 80%השימוש העיקרי באינטרנט הנייח הוא לחיבור של מחשבים )ניידים ונייחים( לרשת, כש

שולחני )נייח(. רק כשליש מהמנויים לאינטרנט מהיר נייח מחשב  60%-מהנשאלים מחברים מחשב נייד ו

מספר גבוה יחסית )כחצי( של הנשאלים  2מחברים מחשב לוח )טאבלט( לרשת האלחוטית הנייחת הביתית.

 דיווחו כי ברשותם טלוויזיה חכמה המחוברת לרשת.

 

 
 

 

 

מדווחים   5%יט ומעלה לשנייה. רק  ב-מגה  100כחצי מהמנויים מדווחים כי הם גולשים במהירות )משווקת( של  

 מהמנויים אינם יודעים באיזה מהירות הם גולשים. 16%-מגה, וכ 20-על מהירות נמוכה מ

 
  

 
וטאבלט המחובר לרשת סלולרית שכן  WIFI-גם כאן יש לזכור כי משתמשים רבים אינם מבחינים בין טאבלט המחובר ל 2

 שניהם נחשבים בעיניהם כ"ניידים".
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 שימושים באינטרנט הנייח

ללמידה מרחוק )הן  75%-כמחצית מהמנויים מדווחים כי עושים שימוש באינטרנט הנייח לעבודה מרחוק, וכ

בכך ניתן לראות בפירוש כי האינטרנט הנייח הפך לתשתית קריטית במערכת החינוך והן באקדמיה(. 

אחוזים מהמנויים   50עד    30אם נתמקד בשינויים בהרגלי הצריכה במהלך התקופה,  לפעילות המשק והחברה.  

 4בשימוש הכללי ובשירותים השונים. 3מדווחים על עלייה משמעותית

 

 

 

 
 

 

 

 
את העלייה בשימוש במהלך התקופה, הן בצריכה הכללית והן בשימושים השונים  5עד  1-המשיבים התבקשו לדרג מ 3

 בסקאלה הנ"ל.  5או  4)עבודה מרחוק, חינוך, וכו'(. עלייה משמעותית הינה תשובה של 
ח על העלייה בפילוח למשתנים דמוגרפיים. כך למשל סביר כי העלייה בשימוש ללמידה מרחוק במזכר הבא ננת 4

 משמעותית הרבה יותר בקרב משקי בית עם ילדים. 
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 אינטרנט נייד

המשתמשים מדווחים על עלייה דומה גם בשימוש באינטרנט הנייד. עם זאת, ישנם הבדלים משמעותיים 

בשימושים שמביאים לעליה זו. אם העלייה בשימוש הנייח מיוחסת באופן ניכר לעבודה מרחוק ולימוד מקוון, 

ר כי בקרב רוב הציבור הרי שבאינטרנט הנייד מדובר בהעלאה בעיקר לצרכי גלישה ובידור. מכאן עולה בבירו

האינטרנט הנייח משמש לצרכים "תפעוליים" בעוד האינטרנט הנייד משמש באופן יותר מובהק לבידור וצריכת 

 5פנאי. 

 

 

 שונות מגזרית

. ניכר כי העלייה ההנייח והנייד לא הייתה אחידה על פני כל מגזרי האוכלוסיי טהעלייה בשימוש באינטרנ

בשימוש באינטרנט הנייח גבוהה יותר בקרב משיבים המגדירים עצמם דתיים, חרדים, וערבים, מאשר בקרב 

     6האוכלוסייה היהודית החילונית. תופעה דומה נמדדה גם בקרב משתמשי האינטרנט הנייד.

 

 
קשה לדעת האם הסיבה לכך כרוכה בביצועים הטובים יותר של האינטרנט נייח )קצב, יציבות, וכו'(, משיטת התמחור )חשש   5

דת, תופעה שאינה קיימת באינטרנט נייח(, או משוני אינהרנטי בשירות )השימוש בטלפון החכם מחריגה מחבילת גלישה ניי
 לעומת במחשב(.

והה יותר לאור העובדה כי מדובר בדווח עצמי, בשולי הדברים נזכיר כי ייתכן מאוד והעלייה בקרב הציבור החרדי אף גב 6

 העלול להיות בעייתי מבחינה חברתית. 
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 דולוגיהמתו

משתתפים,  700-. השתתפו בסקר כ2020למאי  1-3איסוף הנתונים בוצע ע"י מכון סמית למחקר בתאריכים 

ונעשה ניסיון לסקור חתך מייצג של האוכלוסייה בישראל, לרבות מגדר, רקע אתני, גיל, השכלה, הכנסה, פיזור 

  . ח א'בנספגיאוגרפי, השתייכות לקהילה דתית, וכו'. נתונים אלה מובאים 

 

 
 נתונים דמוגרפיים של המשיבים –נספח א' 

 נשים.  52%גברים,  48% – מגדר

 גיל 

 סה"כ 

 37% 34 עד

35-54 37% 

55+ 26% 

 

 רמת דתיות 

 סה"כ 

 41% חילוני

 26% מסורתי

 10% דתי

 9% חרדי

 14% ערבים
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 רמת השכלה 

 סה"כ 

 33% ומטה תיכון

 21% תיכונית על

 47% אקדמית

 

 ש"ח ברוטו(  21,000-למשק בית בישראל היום כ  הכנסה ממוצעת למשפחה ביחס להכנסה ממוצעת

 מקבץ  סה"כ* 

 33% 33% לממוצע מתחת הרבה

 42% 19% לממוצע מתחת מעט

 23% הממוצע כמו

 25% 18% הממוצע מעל מעט

 7% הממוצע מעל הרבה

 שהביעו דעה  89%*בקרב 

 

 

 

 

 אזור מגורים )מחוז( 

 סה"כ 

 16% צפון

 16% חיפה

 23% הארץ מרכז

 16% אביב תל

 12% ירושלים

 5% ושומרון יהודה

 12% דרום
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