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מיליארד ₪ בשנת    18.45-מסך הכנסות של כ  -  4.9%-קטנו בכ   2019התקשורת בשנת    הכנסות שוק

  1להלן(.  1מיליארד ₪ )ללא מע"מ, לוח  17.54-לכ  2018

מיליון ₪ כולל מע"מ(,    1,065-)כ  2019מיליון ₪ בשנת    910-, בסך של כההכנסות  צמצום זה בהיקף

.  ןצרכעודף המגדיל את באופן ה הפעילות הקמעונאייםנובע בעיקרו מהרחבת התחרות בכלל מגזרי 

של  ככלל,   מגמות  חווים  מתמשכת  אנו  התקשורתבצריכעלייה  שירותי  הפעילות  כלל  ב  ת  מגזרי 

מנויי    כך לדוגמא, קיים גידול מתמשך של כמות  .השירותיםמרבית  העיקריים לצד גידול באיכות  

הרחבת התחרות היא זו    וצע למנוי.מ ס המוהנייד לצד גידול מתמשך ברוחב הפ  האינטרנט הנייח 

 מלוות גם בירידת מחיר.  של האצת צריכת השירותים  המביאה לכך שמגמות אלו  

הכנסות משימוש בתשתית האינטרנט הנייחת  ב עלייה  התמתן עקב    ההכנסות בשוקעם זאת, צמצום  

של   זו  מגמה  כי  צופים  אנו  התקשורת.  בשוק  השירותים  יתר  לאספקת  בסיס  גידול  המשמשת 

עם השדרוגים העתידיים    בהכנסות מתשתית וקיטון בהכנסות משירותים תימשך גם בשנים הבאות

 להלן אנו מפרטים את התפלגות הכנסות שוק התקשורת בישראל.  1בלוח    .באיכות התשתית הנייחת

 פי מגזרי פעילות -על 2019-2017בשנים  התקשורת: הכנסות שוק 1לוח 
 ₪ )ללא מע"מ(, מחירים שוטפים אלפיב

 2019 2018 2017 פעילות  מגזר
YOY  

(2019-
2018 ) 

 16.3% 2,843,068 2,444,767 2,406,138 תשתיות אינטרנט ושירותים נלווים

 - ISP 1,368,381 1,487,237 1,196,433 19.6%גישה לאינטרנט 

 - 5.3% 1,319,184 1,392,396 1,303,400 תמסורת ותקשורת נתונים

 - 11.1% 1,313,654 1,477,900 1,660,738 טלפוניה נייחת 

 - 4.3% 3,110,700 3,250,407 3,545,986 שידורים

 - 5.8% 7,305,871 7,757,848 8,222,314 סלולר

 - 24.3% 482,292 637,230 697,766 תקשורת בינלאומית 

 - 4.8% 17,571,202 18,447,785 19,204,723 סה"כ

 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

. בשנים הקודמות  1ביצענו סיווג מחדש של שירותי התקשורת הנייחת המתוארים בלוח    בסקירה זו

"תקשורת   ותקשורת    "נייחת קטגוריית  תמסורת  שירות  הנייחת,  הטלפוניה  שירות  את  הכילה 

תמונה מפורטת פיצלנו את שירות    , ועל מנת לתת. כעתהנייחתנלווים לתשתית  נתונים ושירותים  

כמו כן, בוצע סיווג מחדש  הטלפוניה הנייחת ושירות תמסורת ותקשורת נתונים לקטגוריות נפרדות.  

 
 ככל שלא נרשם אחרת, ההכנסות המתוארות במסמך זה הן ללא מע"מ. 1
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  ההכנסות( ושירות השידורים, וISPשל ההכנסות משירותים אלו יחד עם שירותי הגישה לאינטרנט )

  2משירותים נלווים אוחדו עם ההכנסות מתשתית אינטרנט נייחת. 

בין שירותי תשתית האינטרנט  השונות  פילוח הכנסות שונה של חברות התקשורת  בעקבות  בנוסף,  

( שמביא למגמות שיעורי שינוי שונים בשנים האחרונות מצאנו  ISPלבין שירותי הגישה לאינטרנט )

שירות  את ההכנסה המאוחדת של שירותים אלו, המהווים יחד את  להלן    1בתרשים  לנכון להציג  

 האינטרנט הנייח שניתן למנוי הקצה. 

 3ת לפי מגזרי פעילותהתפלגות הכנסות שוק התקשור: 1 תרשים
 2019שנת 

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

 פירוט ההכנסות לפי מגזרי פעילות

 ושירותים נלווים האינטרנט תותשתי .1

  שנתב.  על חלקן מסך ההכנסות בשוק התקשורתממשיכות לשמור    האינטרנט  תשתיותהכנסות מגזר  

החדשה  ההקצאה  משיטת  שנבעה, בין היתר,  בהכנסות מתחום זה  משמעותית    עלייה נרשמה    2019

בנוסף, העלייה נובעת מהרחבת הפעילות של מתחרים חדשים    .כמפורט לעיל  בין השירותים השונים

מתחרים אלו המשיכו    מבוססות סיבים אופטיים.זה הפורשים תשתיות נייחות עצמאיות  בתחום  

 
. שירותים אלו כוללים  בסקירה זונבהיר כי שירותים נלווים שאינם שירותי תקשורת הדורשים רישיון לא נכללים    2

 , שירותי ענן ודיגיטל וכו'. ITלדוגמא שירותי אירוח שרתים, אינטגרציה, 
 בעקבות עיגולי המספרים. 101%-נסכמים ל 1סך האחוזים המתוארים בתרשים  3
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אינטרנט  2019בשנת  לשווק   גבוהות משמעותית מאלו המשווקות  תשתית  בתשתיות    במהירויות 

 .  COAXמבוססות נחושת או כבלי ה  וותיקותה

.  )הורדה והעלאה(אנו מפרטים נתונים לגבי המהירות המשווקת הממוצעת בישראל  להלן    2בתרשים  

עול כי בשנת  מן הנתונים  כ  2019ה  עלייה של  )במהירות    Mbps32- נרשמה  (  Downloadההורדה 

הממוצעת כ  המהווה  ,המשווקת  של  לשנת  במהירות    40%-עלייה  מהותי    .2018ביחס  נוסף  נתון 

ה  מהירות  הוא  האינטרנט  )הלאיכות  השנים  (.  Uploadעלאה  עבור  שביצענו  לאומדנים  בהתאם 

ההעלאה  ,  2018-2017 מהכפילמהירות  עצמ  היותר  של    ,2019בשנת  ה  את  חיבור  בעקבות  בעיקר 

. מהירות ההעלאה  עותיתממנויים לתשתית הסיבים המאפשרת מהירות העלאה גבוהה יותר מש

מחיר הממוצע למגה  נציין כי ה  . עודMbps7.6על    2019המשווקת הממוצעת עמדה נכון לסוף שנת  

 ₪ למגה.  0.9- לכ 20%-ורשם ירידה של כ 2019משווק המשיך לרדת גם בשנת 

 4(Mbps)   משווקת ממוצעתוהעלאה : מהירות הורדה 2תרשים 

2019-2012 

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

  )סיב עד לחצר הלקוח   FTTPלהלן אנו מפרטים את שיעור משקי הבית הנגישים לשירות    3בתרשים  

–  FTTH    אוFTTB  .כעלה מלשירות מבוסס סיב  מן התרשים עולה כי שיעור הנגישות  ( בישראל-

  . 2019בסוף שנת    בישראל  ממשקי הבית  25%-כל  2018ממשקי הבית בישראל בסוף שנת    12%

,  90-/תחילת שנות ה80-לראשונה מאז פרשו חברות הכבלים את רשתותיהן בסוף שנות ה  כלומר,

אנו עדים לפרישת רשתות תקשורת חדשות בהיקפים משמעותיים על ידי מתחרים חדשים. שינוי  

קפיצת מדרגה  ממנה נגזרת גם  זה מעיד על קפיצת מדרגה ברמת התחרות בתשתיות האינטרנט אשר  

 
 .2018בסקירת שנת תוקן בעקבות טעות סופר  2018- קצב ההורדה המשווק הממוצע ל 4
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הפער הדיגיטלי מהמדינות    אשר מצמצמת את,  בהיקף רחב  רת במדינהבאיכות תשתיות התקשו

 .שיעור הגידול לנגישות לשירותים מקבילים נמוך יותר ןהמפותחות בה

הסיטונאי,   השוק  רפורמת  בזכות  התאפשרה  והמתקדמות  החדשות  התקשורת  רשתות  פרישת 

גבי הרשת   על  עצמאית  לפרוש תשתית  בזכות מתן האפשרות למתחרים  ,  )קניםהפסיבית  ובפרט 

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

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

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

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

בחודש    ;הגישה לתשתית הפיזית במקרקעין פרטייםשונות לרבות  ת  הכריע בסכסוך בסוגיו  המשרד

 י בזק ככל שהדברגוב חברות הפורשות תוכלנה להשתמש בקיבל המשרד החלטה כי ה   2019ינואר  

הממונה על    החליטה   2019; ובחודש אפריל  מתאפשר פיזית, ולא תידרשנה להקים גובים במקביל

מיליון ₪ על חברת בזק בנושא שימוש בתשתיות    30-הגבלים עסקיים להטיל עיצום כספי בסך של כ

ם חדים  להלן, החלטות אלה הביאו לשינויי  3כפי העולה מתרשים    הפסיביות עקב ניצול מעמד לרעה.

 העלויות והפחתת הביורוקרטיה הכרוכים בפרישה.  עקב הסרת החסמים, צמצום  הפרישה בקצב

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

 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי קורמ

בתרשים   כמתואר  החדשים  המתחרים  של  הפרישה  בהיקפי  הגידול  עם  התשתית  3יחד  בעלות   ,

בדצמבר   18ביום . לשם כך, ןאת רשתות התקשורת שלה  לא ממהרות לשדרג(  והוט הוותיקות )בזק

התקשורת  2018 משרד  "  פרסם  מסמך  אולטרה  להתייחסות  תשתיות  לפרישת  מדיניות  עקרונות 

הייתה  מתווה הסיבים טיוטת "(. מטרת מתווה הסיביםטיוטת " )"קול קורא –רחבות פס בישראל 

  התקשורת. טיוטת המתווה התפרסמה על רקע   ם ליישום מדיניות משרדלגבש עקרונות אסדרתיי

התחרותי הנייח,  -המצב  בשוק  תמריצים    םהיעדרל חשש    שהעלהכלכלי  לשדרוג    מספקיםשל 

הנייחות התשתית  התשתיות  בעלות  וחשש  לביקושיםבהתאם    של  של    להיעדרה  המתפתחים, 

לצרכן. ואיכות מיטביים  בהמשך לטיוטת מתווה הסיבים אף    דינמיקה תחרותית שתעודד מחיר 



 משרד התקשורת 
 אגף כלכלה

 

6 
 

 

בין צוות  רחבות-הוקם  אולטרה  תקשורת  תשתיות  פרישת  מדיניות  לבחינת  נייחות  פס  -משרדי 

והגדירו מתווה אסדרה הכולל    2020ביולי    15- פורסמו בהסופיות  במדינות ישראל. המלצות הצוות  

קרן   הקמת  לצד  כלכלית,  כדאיים  באזורים  רחבה  פרישה  לעידוד  תמריצים  אוניברסלית  מערך 

הרלוונטיים   השחקנים  כלל  ידי  על  הממומנת  כלכלית  כדאיים  שאינם  באזורים  הפרישה  לעידוד 

   .וזאת לצד עידוד התחרות בשוק הנייחבשוק, 

 ( ISPמגזר הגישה לאינטרנט ) .2

 ( לאינטרנט  הגישה  כ  ירידה נצפתה    (ISPבמגזר  של  בעיקרה  זו    ירידה .  16%- בהכנסות  מושפעת 

של  ירידמ המדווחות  בהכנסות  מושפע    שתייםה  זה  מגזר  ככלל  התקשורת.  שינויים  ממחברות 

כפי    5.של חברות תקשורתת הקצאת ההכנסות בין פעילויות שונות במכירת חבילות שירותים  ושיטב

יחד עם מגזר  1שתואר בתרשים   נלווים  ושירותים  וככל ומאחדים את מגזר תשתית האינטרנט   ,

לאינטרנט   סך    ISPהגישה  כי  עלהעולה  אלו  ממגזרים  המאוחדות  באיחוד  4%-בכ   ההכנסות   .

, אשר משלימים אחד את השני ביחד לשירות האינטרנט הנייח בישראל  ההכנסות ממגזרים אלו

   בהכנסות.שיעור הגידול מקבלים תמונה נכונה יותר על 

 התמסורת ותקשורת נתוניםמגזר  .3

נתונים ותקשורת  מתמסורת  העסקי )"  הכנסות  סך    "(המגזר  קודמות.  בשנים  בנפרד  תוארו  לא 

כ  על  עומד  זה  ממגזר  השנתית  ₪.    1.3-ההכנסה  כניסה  מיליארד  בחסמי  מאופיין  העסקי  המגזר 

- השוק בעל רמת התחרות הנמוכה ביותר מכלל תת-וחסמי מעבר גבוהים מאוד והוא מהווה את תת

בזקשווקי   העסקי    התקשורת.  במגזר  בעלת  שולטת  תמסורת  שירותי  מ  מההכנסות   70%-כוהיא 

סלקום( אוחזות כל  קבוצת  פרטנר וקבוצת  הוט,  קבוצת  ותקשורת נתונים, ומתחרותיה הגדולות )

 .אחת בנתח שוק מצומצם

היתר מהצורך   בין  הנובע  לגודל  חזק  ביתרון  גדולים מתאפיין  עסקיים  לקוחות  של  בפרט, השוק 

במיקום קווים  של  רב  למספר  קצר  זמן  בתוך  תקשורת  שירותי  בו  לספק  שונה  זמנית.  -גיאוגרפי 

לפיכך, מפעיל תקשורת שלא מחזיק ברשת בפרישה רחבה מאוד, ושאין ביכולתו להשלים פרישה  

 לחדור לשוק זה.  יתקשהככל שנדרש, בתוך זמן קצר,  

על מנת למנוע ספירה כפולה של הכנסות, נוכו מההכנסות במגזר זה אומדן לחלק התשלום המועבר  

בחלוקה  העסקי  מתוארת ההכנסה במגזר    4וש בתשתיות שלהן. בתרשים  לבעלות התשתית עקב שימ

 לבעלת התשתית הדומיננטית בשוק )בזק( לבין הכנסות יתר החברות. 

 

 
הולך    5 שימוש  )"בבעקבות  שירותים  חבילות  במכירת  קיימות  יםנדל אוגדל  בין    מספר "(  ההכנסות  להקצאת  דרכים 

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

תשתיולבעל   ששולםההכנסות   האינטרנט ו ת  הסיטונאיים   ת  לתעריפים  בהתאם  המתחרות  הספקיות  ידי  נכלל    על 
כדי למנוע ספירה    ת האינטרנטו וקצה בחישוב למגזר תשתיאך נוכה מהן והינטרנט  מגזר הגישה לא במקור בהכנסות  

   .כפולה של הכנסות
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 : הכנסות מתמסורת ותקשורת נתונים 4תרשים 

 2019-2012מחירים שוטפים, מיליארדי ₪, 

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי קורמ

 מגזר הטלפוניה הנייחת  .4

דומה  להתכווצות  בהשוואה  . זאת  11%-בשיעור של כ  2019קטנו בשנת    נייחתטלפוניה  מהכנסות  

היקף  ירידה בהמשך  מ  הבעיקר  ת נובע שמעותיתהמירידה ה  .2018 בשנתגם שיעור אותו הכנסות בב

 . בשירותי הטלפוניה התנועה

בהשוואה בין    2019-2006שנים  בבדיד  להלן מוצגים נתוני ההכנסה הממוצעת לקו טלפון    5בתרשים  

 6(. 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 הל השינויים במבנה התחרות בענף שהתרחשו בשנים אלו. כך,  ע

ברמות   , נשמרו, הן של טכנולוגיות חלופיות והן של בזקבדיד (, ההכנסה הממוצעת לקו טלפון 2006

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

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

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

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

  קביעת תעריפי הטלפוניה הנייחת שהתאפשרה לבזק במסוימת  וכתוצאה מגמישות    2011החל בשנת  

שיטתית של המחיר  הורדה  החלה בזק בהגנה על נתח השוק שלה באמצעות    7, אובדן נתח השוק  עקב

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

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

 
 . VOB-נתוני הטלפוניה של בזק בינלאומי משויכים לטכנולוגיית ה 6
 סלי תשלומים חלופיים. שיווק  במתן הנחות על ידי בעיקרה גמישות שבאה לידי ביטוי  7
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- של כלל השוק מכנייח  בטכנולוגיות החלופיות, בשנים אלו פוחתת ההכנסה הממוצעת לקו טלפון  

ירד המחיר הממוצע לקו טלפון    2014-2006כך בשנים  .  ₪2014 בשנת    50-לפחות מ  2010נת  ש ₪ ב  66

 במצטבר )מחירים שוטפים(. 38%-בכ בדיד

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

הטלפוניה הנייחת. אי  בשוק    להגביר את התחרות   מטרתה הייתה אשר  הסיטונאי  הנייחת    הטלפוניה

זה   ביישוםההצלחה   בתחום  הסיטונאי  השוק  בזק,   רפורמת  מרכזיתסיבהינה    על  רמת  ש  לכך  ה 

נשארו יחסית קבועים  ה הממוצעת  ההכנס ו   ונתחי השוקת לא גדלה  הטלפוניה הנייחהתחרות בשוק  

 ועד היום.  2014משנת 

 בניכוי קש"ג מטלפוניה נייחתלמנוי הכנסה ממוצעת  : 5תרשים 

  2019-2006מחירים שוטפים,  

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

 ערוצית-תחום הטלוויזיה הרב .5

לעומת ההכנסות    4.3%-קטנו בשיעור של כ  2019לשנת    ערוצית-הטלוויזיה הרב  מגזרבהכנסות  סך  

להלן עולה מגמה מתמשכת של ירידה    6מן הנתונים המפורטים בתרשים    8. 8201המקבילות לשנת  

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

תאפשרה בעיקר באמצעות שידורים מבוססי אינטרנט בפס  כניסת המתחרים ה  .חדשיםה שחקנים  ה

  9(. OTTרחב )

. כך, בשנים  30%- התשלום החודשי הממוצע למנוי ירד בכ  2019-2012מן התרשים עולה כי בשנים  

כ   2015-2012 על  בממוצע  עמד  המחירים  ירידת  הכנסת    1%-שיעור  בעקבות  זאת,  לעומת  לשנה. 

 
 . סווגו מחדש 2018הכנסות  8
יובהר כי ההכנסות המתוארות במסמך זה מתארות את ההכנסות מתחום השידורים של הקבוצות הפועלות ברישיון   9

 משרד התקשורת.
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רפ לענף, שהתאפשרה באמצעות  בשנים  התחרות  ירד המחיר    2019-2015ורמת השוק הסיטונאי, 

וסך הכל ירידה של    8%-ירידה שנתית ממוצעת של כ  - ₪    176-₪ לחודש למנוי ל  246-)כולל מע"מ( מ 

, המהווה  YES( של חברת  Churn rateבשנים אלו. במקביל, במעקב אחר שיעור הנטישה )  30%-כ

לראות   ניתן  השנים,  לאורך  בשוק  מהדואפול  משנת  שחלק  ושיעורי    2015החל  מגמה  שינוי  חל 

  .2019בשנת  21.2%-ל 2015בשנת  12.8%מרמה של הנטישה החלו לעלות באופן עקבי 

  ערוצית-רב טלוויזיה למנוי ממוצע חודשי  תשלום: 6 תרשים

 2019-2012 מחירים שוטפים )כולל מע"מ(

 
 . כלכלה  אגף ועיבודי התקשורת  חברות דיווחי: מקור                

 תחום הסלולר .6

תחרות  הנובעת מהתגברות   ירידה זו בהכנסות .2019 תבשנ 5.8%- קטנו בהסלולר   מגזרההכנסות מ

עליה  ו  ת של ירידה בהכנסה הממוצעת ממנויוהמתמשכ  ותת המגמולהלן מתואר  7בתרשים  .  בתחום

₪    170-כהכנסה ממוצעת למנוי של  כך, מרמה של    . 2019-2006בשנים  שיעורי הנטישה הממוצעים  ב

כולל מע"מ בשנת  ₪    63- לכזו  כנסה  הבומתמשכת  , נרשמה ירידה חדה  2010-2006בחודש בשנים  

של  2019 מטווח  הנטישה הממוצעים קפצו  שיעורי  לכך,  ,  2010-2006בשנים    19%-15%. במקביל 

של   שינויים אל2019-2015בשנים    40%- 35%לטווח  ע.  מעידים  תחום  הדרמטי  ל השינוי  ה  שעבר 

 . כתוצאה מהרפורמות שנערכו בו הסלולר בעשור האחרון

ירידה  כפי שבא הדבר לידי ביטוי ב   2019נציין כי הירידה בהכנסה הממוצעת למנוי נמשכה גם בשנת  

 .חצי מיליארד ₪מעל  בבשנה זו  במגזר הסלולר אשר הסתכמה כוללות הבהכנסות 

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

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

 . 5-לדור ה  במעברו  4הגדולות הנדרשות מהן בשדרוג רשתות דור 
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 יםממוצעושיעורי נטישה   סלולר למנוי חודשי  תשלום :7 תרשים

2019-2006   

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור

המדינות  להלן    10-8בתרשימים   למול  בישראל  הסלולר  בשוק  התחרות  רמת  את  בוחנים  אנו 

  מהגבוהותרמת התחרות בשוק הסלולר היא  בהיבטים מסוימים  המפותחות. מן הנתונים עולה כי  

 בעולם. 

מראה את מקומה של ישראל בעולם    ARPU-מדינתית של שיעורי הנטישה וגובה ה-השוואה בין

מדינות    23-ב   2019ן לראות כי ממוצע שיעור הנטישה בשנת  נית   8בתרשים    10מבחינת רמת התחרות. 

הוא   על  24.3%באירופה  עומד  הנטישה  שיעור  בישראל  ואילו  ערוך  37.2%,  לאין  גבוה  שיעור   ,

בין בהשוואה  פרט  -מהממוצע.  כאשר  במיוחד,  גבוהים  נטישה  שיעורי  מציגה  ישראל  לאומית, 

 ביותר מקרב המדינות שנסקרו.  לליטא, ישראל היא המדינה עם שיעור הנטישה הגבוה 

 2019, ( בשוק הסלולר במדינות שונותChurn Rate) שיעור נטישה שנתי ממוצע :8תרשים 

 
 ועיבודי אגף כלכלה.  Analysys Masonמקור: 

 
ומדינות אירופאיות נוספות. נלקחו    OECD-המדינות בהשוואה נלקחו מתוך מסד נתונים הכולל את מדינות ה  23  10

 .ARPU-שיעור הנטישה השנתי וגם בפרמטר ה בחשבון אותן מדינות שקיימים נתונים עבורן גם בפרמטר
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בין ה  יתתמדינ-השוואה  גובה  שונים  ARPU-של  מפרמטרים  היתר  בין    בהכרח  שאינם  מושפעת 

קשורים ישירות לעוצמת התחרות בשוק, כמו: יוקר המחיה, תמ"ג לנפש, עלות שכר עבודה, עלויות  

אשר   PPP ,11במדד    כן, נציג השוואה זו באמצעות שימושפרישת רשת וגורמי סיכון סביבתיים. ל

בשער   והשינויים  האינפלציה  שיעור  שקלול  באמצעות  מדינה,  בכל  הקנייה  כוח  שווי  את  מודד 

הסלולר    לפני כעשור ההכנסה החודשית הממוצעת מתחוםעולה כי    9בכל מדינה. מתרשים    החליפין

   מהגבוהות באירופה. הייתה בישראל 

  2010 שנת ,( בשוק הסלולר במדינות שונותARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :9תרשים 
 , בדולריםPPPלפי  מתוקננת

 
 ועיבודי אגף כלכלה.  Analysys Masonמקור: 

ירידת המחירים בישראל הייתה  מראה כי    2019החודשית הממוצעת לשנת    השוואה של ההכנסה

 ARPUשהציגה    ,יותר, זאת בשל רמת התחרות הגבוהה השוררת בשוק המקומי. ישראלבחדה  

 .2019בשנת  הנמוך ביותר  ARPU-, מגיעה ל2010גבוה ביחס לממוצע האירופאי בשנת  

  2019 שנת ,( בשוק הסלולר במדינות שונותARPUהכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ) :10תרשים 
 בדולרים ,PPPלפי  מתוקננת

 
 ועיבודי אגף כלכלה.  Analysys Masonמקור: 

 
11 Purchasing Power Parity . 
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 מגזר התקשורת הבינלאומית .7

בהמשך לירידה של    הבינלאומית,   התקשורת  מגזרבהכנסות מ  24%-נרשמה ירידה של כ  2019  בשנת

בשנים    . בהתאמה  2017- ו  2018ים  בשנ   15%- וכ  9%-כ הקיימת  במגמה  ממשיכים  אנו  כי  נראה 

בהן   מהתפתחות  זה    מגזרבהכנסות    מהירההתכווצות    נרשמתהאחרונות  היתר,  בין  הנובעת, 

חינמיות לאפליקציות  מעבר  כדוגמת  של    8בתרשים  .  טכנולוגית  ההכנסות  סך  את  מפרטים  אנו 

החלה התכווצות    2013  שנתבי העולה מן התרשים  כפ.  2019-2011בשנים  על פני התקופה  התחום  

תחום התקשורת הבינלאומית  ההכנסות מ  2019וכי בשנת    ,הכנסות התחוםבמשמעותית ומתמשכת  

 .2011בשנת   שדווחו מסך ההכנסות 40%-פחות מעומדות על 

 התקשורת הבינלאומית במגזר: סך ההכנסות 11תרשים 

 2019-2011 ₪, מיליוני  מחירים שוטפים,

 
 כלכלה.  אגף: נתוני חברות התקשורת ועיבודי מקור
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