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בשנת ₪ מיליארד  19.20-מסך הכנסות של כ - 4%-קטנו בכ 2018התקשורת בשנת  הכנסות שוק

בהיקף שוק התקשורת, בסך של צמצום זה  1.להלן( 1לוח ללא מע"מ, )₪ מיליארד  18.45-לכ 2017

 קרו מהרחבת התחרות בתחום, נובע בעיכולל מע"מ(₪  מיליון 886-)כ 2018בשנת ₪  מיליון 757-כ

ובמגזר  התקשורת הבינלאומיתבמגזר במגזר השידורים, מירידה מדווחת בהכנסות  פרטבו

 .בישראל להלן אנו מפרטים את התפלגות הכנסות שוק התקשורת 1ובתרשים  1בלוח  .הסלולר

 פעילות פי מגזרי-על 2018-2016: הכנסות שוק התקשורת בשנים 1 לוח
 )ללא מע"מ(, מחירים שוטפים ₪ מיליוניב

 2018 2017 2016 מגזר
 2,232,767 2,181,138 2,217,687 תשתיות אינטרנט

 1,427,963 1,368,381 1,570,871 גישה לאינטרנט
 3,156,100 3,189,138 3,498,063 תקשורת נייחת

 3,235,878 3,545,986 3,601,000 שידורים
 7,757,848 8,222,314 8,610,691 סלולר

 637,230 697,766 816,583 תקשורת בינלאומית
 18,447,785 19,204,723 20,314,895 סה"כ

 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור
 

 
 

 2018ת לפי מגזרי פעילות, שנת התפלגות הכנסות שוק התקשור: 1 תרשים
 

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

 

 

                                            
 ככל שלא נרשם אחרת, ההכנסות המתוארות במסמך זה הן ללא מע"מ. 1
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 פירוט ההכנסות לפי מגזרי פעילות

 האינטרנט תותשתי .1

ממשיכות לשמור על חלק משמעותי מסך ההכנסות בשוק  האינטרנט תשתיותהכנסות מגזר 

שנתי בהמשך לגידול , 2.4%-בשיעור של כבהכנסות מתחום זה  עלייהנרשמה  2018 שנתבהתקשורת. 

אנו מפרטים נתונים לגבי המהירות המשווקת להלן  2בתרשים . 3%-של כ 2017-2015ממוצע בשנים 

 2018ל מגה משווק. מן הנתונים עולה כי בשנת הממוצעת בישראל ועל המחיר המשולם בממוצע לכ

במהירות  30%-עלייה של כ המהווה ,במהירות המשווקת הממוצעת Mbps19-נרשמה עלייה של כ

 1.1-כעל  2018לרדת ועמד בשנת המשיך  משווק למגההממוצע . בנוסף, המחיר 2017ביחס לשנת 

₪. 

מוסברת על ידי כניסת  2018בשנת ( Mbps10-)כבמהירות המשווקת מהעלייה נציין כי כמחצית 

תשתיות נייחות עצמאיות מבוססות סיבים )פרטנר וסלקום( לתחום זה הפורשים מתחרים חדשים 

אופטיים. מתחרים אלו החלו לשווק תשתית אינטרנט במהירויות גבוהות משמעותית מאלו 

 . COAXת ו/או כבלי הניתנות לשיווק בתשתיות תקשורת מבוססות נחוש

 )₪( ומחיר למגה( Mbps) : מהירות הורדה משווקת ממוצעת2תרשים 

2018-2012 

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור
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 )סיב עד לחצר הלקוח FTTPלהלן אנו מפרטים את שיעור משקי הבית הנגישים לשירות  3בתרשים 

– FTTH  אוFTTB .עלה  2019לאמצע ועד  2018מן התרשים עולה כי מתחילת שנת ( בישראל

לראשונה  כלומר, 2.בישראל ממשקי הבית %20-כל 2%-מלשירות מבוסס סיב שיעור הנגישות 

, אנו עדים לפרישת 90-תחילת שנות ה/80-מאז פרשו חברות הכבלים את רשתותיהן בסוף שנות ה

רשתות תקשורת חדשות בהיקפים משמעותיים על ידי מתחרים חדשים. שינוי זה מעיד על קפיצת 

מדרגה )שאנו אך בתחילתה( ברמת התחרות בתשתיות האינטרנט אשר תוביל גם לקפיצת מדרגה 

 ת תשתיות התקשורת במדינה.באיכו

פרישת רשתות התקשורת החדשות והמתקדמות התאפשרה בזכות רפורמת השוק הסיטונאי, 

, )קניםובפרט בזכות מתן האפשרות למתחרים לפרוש תשתית עצמאית על גבי הרשת הפסיבית 

שלה( האחרונות פעל משרד התקשורת )יחד עם שותפיו בממ של בזק. בשנתייםגובים, עמודים וכו'( 

ד החלטה, המשר קיבל 2017אוקטובר להסרת חסמים לפרישת התשתיות באופן זה. כך, בחודש 

תוכלנה לעשות כי החברות הפורשות  ,בית המשפט הארצי לענייני עבודה שנתמכה לאחר מכן על ידי

 2018 מרץ בחודש ;אחרים )שבזק גם עובדת איתם( ולא רק בעובדי חברת בזקשימוש בקבלנים 

על חברת בזק ₪ מיליון  30-כ של בסך כספיים עיצומיםלהטיל  כוונתההתחרות על  שותר הודיעה

שונות ת הכריע בסכסוך בסוגיו המשרד 2018 אפריל בחודש ;הפסיביות בתשתיות שימושבנושא 

קיבל המשרד החלטה כי  2019בחודש ינואר ו ;הגישה לתשתית הפיזית במקרקעין פרטייםלרבות 

מתאפשר פיזית, ולא תידרשנה להקים  י בזק ככל שהדברגובהפורשות תוכלנה להשתמש בחברות ה

 להלן, החלטות אלה הביאו לשינויים חדים בקצב הפרישה 3גובים במקביל. כפי העולה מתרשים 

  העלויות והפחתת הביורוקרטיה הכרוכים בפרישה. עקב הסרת החסמים, צמצום

  (FTTH/Bתשתית מבוססת סיבים אופטיים )ל הנגישיםשיעור משקי הבית : 3תרשים 

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי קורמ     

                                            
  .נציין כי קיימת כפילות מסוימת בפרישה של החברות  2

אפשרות 
שימוש 
 בקבלנים
שאינם 

 עובדי בזק

שה לתשתית גי
הפיזית 

במקרקעין 
פרטיים 

רשות והודעת 
 התחרות

שיתוף    
 גובים
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 (ISPמגזר הגישה לאינטרנט ) .2

בשנת  13%-בהמשך לירידה של כ 4.4%-בהכנסות של כ עלייהנצפתה  (ISPהגישה לאינטרנט )במגזר 

מושפעת בעיקרה מעלייה בהכנסות המדווחות של אחת מחברות התקשורת. ככלל זו  עלייה. 2017

ת הקצאת ההכנסות בין פעילויות שונות במכירת חבילות שירותים ושיטשינויים בממגזר זה מושפע 

  3.של חברות תקשורת

 מגזר התקשורת הנייחת .3

ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים למגזר העסקי( נייחת )בעיקר טלפוניה  נייחת מתקשורתהכנסות 

 בשנת 9%-להתכווצות הכנסות בשיעור של כבהשוואה . זאת 1%-בשיעור של כ 2018קטנו בשנת 

שהתמתנה  בהכנסות בשירותי הטלפוניהמתמשכת מירידה  הבעיקר תנובעהמתונה ירידה ה .2017

נבעה  2017בעקבות עלייה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים. הירידה הגבוהה בשנת 

חלק מהחברות לשירותים שאינם שירותי תקשורת ידי  עלהקצאה של חלק מההכנסות ב משינוי

לא נרשמו שינויים  2018עבור שנת  .(בהכנסות התקשורת הנייחת 2017החל משנת  יםשאינם נספר)

 ולכן שיעור הירידה קטן יותר. נוספים על ידי חברות התקשורת

שוואה בין בה 2018-2006שנים בבדיד להלן מוצגים נתוני ההכנסה הממוצעת לקו טלפון  4בתרשים 

 4(.VOIP-ו VOBהמסורתית של בזק לבין טלפוניה נייחת בטכנולוגיות חלופיות )הנייחת הטלפוניה 

לכלל השוק. מן התרשים ניתן להסיק  בדידכמו כן אנו מפרטים את ההכנסה הממוצעת לקו טלפון 

-VOB(2010 -בשנות החדירה של העל השינויים במבנה התחרות בענף שהתרחשו בשנים אלו. כך, 

ברמות  , נשמרו, הן של טכנולוגיות חלופיות והן של בזקבדיד (, ההכנסה הממוצעת לקו טלפון2006

)מה  טלפוניה של בזק הוא כפול ממחיר הטכנולוגיות החלופיותיחסית קבועות. כאשר מחיר ה

כתוצאה מפערי המחיר בתקופה זו נתח השוק של  שאיפשר את החדירה המהירה של המתחרות(.

ירדה:  בכלל השוקבדיד כנולוגיות החלופיות גדל וכתוצאה מכך ההכנסה הממוצעת לקו טלפון הט

  .2010בשנת ₪  66-לכ 2006בשנת ₪  79-מכ

 שהתאפשרה לבזק בקביעת תעריפי הטלפוניה הנייחתמסוימת וכתוצאה מגמישות  2011החל בשנת 

שיטתית של המחיר הורדה עות החלה בזק בהגנה על נתח השוק שלה באמצ 5,אובדן נתח השוק עקב

-לכ₪  81-מכבדיד  תה בזק את המחיר הממוצע לקו טלפוןהפחי 2014-2010בשנים  .נייח טלפון לקו

נייח כתוצאה מהפחתת המחיר הממוצע של בזק ושמירה על המחיר הממוצע לקו טלפון  ₪. 54

-של כלל השוק מכנייח בטכנולוגיות החלופיות, בשנים אלו פוחתת ההכנסה הממוצעת לקו טלפון 

                                            
דרכים להקצאת ההכנסות בין  מספרנדל"( קיימות אבעקבות שימוש הולך וגדל במכירת חבילות שירותים )"ב 3

מקצות באופן שונה את ההכנסות בין מגזרי התקשורת נדל. מכיוון שקבוצות אהשירותים השונים המשווקים בב
ות מסוימות במגמות הרב שנתיות המתקבלות בכל מגזר פעילות בנפרד. כמו כן יובהר כי חלק הפעילות, ייתכנו הטי

ת האינטרנט ומוערך כמשויך למגזר הגישה לאינטרנט מוקצה בחישוב למגזר ות תשתיוההכנסות שהועבר לבעל
 ת האינטרנט.ותשתי

 .VOB-יוער כי נתוני הטלפוניה של בזק בינלאומי משויכים לטכנולוגיית ה 4
 סלי תשלומים חלופיים.שיווק במתן הנחות על ידי בעיקרה גמישות שבאה לידי ביטוי  5
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ירד המחיר הממוצע לקו טלפון  2014-2006כך בשנים . 2014בשנת ₪  50-לפחות מ 2010נת שב₪  66

 במצטבר )מחירים שוטפים(. 38%-בכ בדיד

גם את חובת אספקת שירות הוחלה רפורמת השוק הסיטונאי אשר כללה  2015שנת  בתחילת

אשר הייתה אמורה להכניס תחרות נוספת לשוק הטלפוניה הנייחת. אי ההצלחה הנייחת  הטלפוניה

רמת התחרות בשוק ש לכך ה מרכזיתסיבהינה  על בזק, רפורמת השוק הסיטונאי בתחום זה ביישום

ועד  2014משנת  ת וחלוקת השוק נשארו יחסית קבועיםוהטלפוניה הנייחת לא גדלה ורמת ההכנס

 היום.

 בניכוי קש"ג מטלפוניה נייחתלמנוי הכנסה ממוצעת : 4תרשים 

  2018-2006מחירים שוטפים, 

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

 

 

 

 

 

 

 



 משרד התקשורת
 אגף כלכלה

 

7 
 

 

 ערוצית-תחום הטלוויזיה הרב .4

לעומת ההכנסות  8.7%-קטנו בשיעור של כ 2018לשנת  ערוצית-הטלוויזיה הרב מגזרבהכנסות סך 

להלן עולה מגמה מתמשכת של ירידה  5מן הנתונים המפורטים בתרשים  .2017המקבילות לשנת 

 הרחבת הפעילות שלנובעת בעיקרה מהתחזקות התחרות בעקבות בהכנסה הממוצעת ממנוי, ה

התשלום החודשי  2019-2011מן התרשים עולה כי בשנים  מגזר פעילות זה.ב חדשיםשחקנים 

 1%-שיעור ירידת המחירים עמד בממוצע על כ 2015-2011כך, בשנים . 27%-הממוצע למנוי ירד בכ

לשנה. לעומת זאת, בעקבות הכנסת התחרות לענף, שהתאפשרה באמצעות רפורמת השוק 

ל ירידה ש -₪  189-לחודש למנוי ל₪  246-ירד המחיר )כולל מע"מ( מ 2019-2015הסיטונאי, בשנים 

כניסת המתחרים התאפשרה בעיקר באמצעות שידורים מבוססי אינטרנט בפס רחב לשנה.  6%-כ

(OTT.)6  

נציין כי מבחינת כוח שוק, כניסת המתחרים החדשים נמצאת עדיין בחיתוליה והכנסותיהם  עם זאת

מכלל ההכנסות במגזר  6%לא עלו על  (ת התשתיתובניכוי תשלומים המועברים לבעל) 2018בשנת 

 7.זה

  ערוצית-רב טלוויזיה למנוי ממוצע חודשי תשלום: 5 תרשים

 2019-2011 מחירים שוטפים )כולל מע"מ(
 

 
           *אומדן

 .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות דיווחי: מקור                 

 

                                            
 יובהר כי ההכנסות המתוארות במסמך זה מתארות את הכנסות החברות הכפופות לרישיון מטעם משרד התקשורת. 6
 ת האינטרנט.ולמגזר תשתי זה מגזר השידורים מוקצה בחישובמחלק ההכנסות שהועבר לבעלת תשתית האינטרנט  7

CAGR = -1% 

CAGR = -6% 
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 תחום הסלולר .5

 2017 תבשנ מגזרשהכנסות הזאת לאחר  .5.6%-ב 2018 קטנו בשנתהסלולר  מגזרההכנסות מ

ת ולהלן מתואר 6בתרשים . בתחוםתחרות הנובעת מהתגברות  . ירידה זו בהכנסות4.5%-התכווצו ב

שיעורי הנטישה הממוצעים עליה בו ת של ירידה בהכנסה הממוצעת ממנויוהמתמשכ ותהמגמ

, נרשמה 2010-2006הכנסה ממוצעת למנוי בחודש בשנים ₪  170-כך, מרמה של כ .2018-2006בשנים 

. במקביל לכך, שיעורי הנטישה הממוצעים קפצו 2018-2015בשנים ₪  70-לכזו כנסה הירידה חדה ב

ה . שינויים אל2018-2015בשנים  40%-35%, לטווח של 2010-2006בשנים  19%-15%מטווח של 

 .כתוצאה מהרפורמות שנערכו בו שעבר תחום הסלולר בעשור האחרוןמעידים על השינוי הדרסטי 

)כולל  . ההכנסה הממוצעת למנוי2018גם בשנת נציין כי הירידה בהכנסה הממוצעת למנוי נמשכה 

בהכנסות ירידה  - 2018לחודש בשנת ₪  64-ל 2017לחודש בשנת ₪  68-נוספים מ 6%-ירדה ב מע"מ(

על אף עמידת החברות ביעדי למגזר הסלולר כולו. להערכתנו,  ₪חצי מיליארד מעל המסתכמת ב

לשדרוג הנדרש ברשתות  ש ממשימעלה חש הירידה המתמשכת בהכנסות, 4פרישת רשתות דור 

  ביק את קצב ההתקדמות העולמי בתחום.להדישראל הסלולר, שיאפשר ל

רמת התחרות הטכנולוגית נדרש להגיע לנקודת איזון חדשה בין בשנים הקרובות אנו סבורים כי 

ובין רמת התחרות על המחיר, כך שלחברות הסלולר יעמוד תמריץ מספק לערוך את ההשקעות 

 .5-לדור ה במעברו 4הנדרשות מהן בשדרוג רשתות דור הגדולות 

 יםממוצעושיעורי נטישה  סלולר למנוי חודשי תשלום :6 תרשים

2018-2006  

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור           
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 מגזר התקשורת הבינלאומית .6

בהמשך לירידה של  הבינלאומית, התקשורת מגזרבהכנסות מ 9%-נרשמה ירידה של כ 2018 בשנת

 נרשמתנראה כי אנו ממשיכים במגמה הקיימת בשנים האחרונות בהן  .2017בשנת  15%-כ

הנובעת, בין היתר, מהתפתחות טכנולוגית כדוגמת מעבר זה  מגזרבהכנסות מהירה התכווצות 

בשנים ופה אנו מפרטים את סך ההכנסות של התחום על פני התק 7בתרשים . לאפליקציות חינמיות

 ,הכנסות התחוםבהחלה התכווצות שיטתית  2013 החל משנתי העולה מן התרשים כפ. 2018-2011

מסך ההכנסות  50%-פחות מתחום התקשורת הבינלאומית עומדות על ההכנסות מ 2018וכי בשנת 

 .2011של התחום בשנת 

 התקשורת הבינלאומית במגזר: סך ההכנסות 7תרשים 

 2018-2011 ₪,אלפי  שוטפים,מחירים 

 
 כלכלה. אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור          
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