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 החיים בעידן הדיגיטלי
2015דוח בזק למצב האינטרנט בישראל לשנת   

. 2015בזק מפרסמת את הדוח השנתי על מצב האינטרנט בישראל לסיכום שנת   
הדוח מבוסס על מחקר מעמיק שערכה  . הדוח סוקר את הרגלי השימוש וההתנהגות של הישראלים בעידן הדיגיטלי והינו המקיף מסוגו בישראל

שונות  הסקר מתמקד בקטגוריות . וכן על נתונים סטטיסטיים מפעילות החברה ומערכותיה, בזק על הרגלי השימוש של הישראלים באינטרנט
התשתיות שנאספו ממערכות בזק בצרוף אנליזה של נתוני מחקר הצרכנים ונתוני . המרכיבות את החיים הדיגיטליים של כל אחת ואחד מאתנו

.2015משקפים את תמונת המצב של החיים בעידן הדיגיטלי בישראל בשנת , השוק  
 

 מתודולוגיית המחקר
מחקר מקיף בנושאים שונים ומגוונים הקשורים להרגלי הגלישה של ביצענו , TNSהבינלאומי באמצעות הפאנל האינטרנטי של מכון המחקר 

טעות  , +13גולשים המהווים מדגם מייצג של ציבור הגולשים בישראל בגילאי  1066הסקר בוצע בקרב מדגם מייצג של . הישראלים באינטרנט
 .-+/4.5דגימה מרבית 

 
?ח מציג"מהי התמונה הכללית שהדו  

כשבני הנוער הם , אלא אף מעצב את אופי ההתנהלות של הציבור, דוח האינטרנט השנתי של בזק מראה שהאינטרנט לא רק משקף את חיינו
במחקר השנה רואים את המשך מגמת התחזקות  . והם גם אלה שמנחילים אותה לשאר המשתמשים, בורוב התופעות ראשוני המאמצים של 

. ביתהמגיעות כבר כמעט לכל  סנאףגיוון השימוש בהן והתגברות תופעות של שיימינג וסרטי , הרשתות החברתיות  
.רואים עד כמה העולם הפיזי והעולם הווירטואלי שלנו קרובים ומחוברים האחד לשני יותר מתמיד, ובנוסף  

 
 



:עיקרי הדוח  
קצב הגלישה ממשיך לעלות בהתאם  . מיליון 6.3-כמספר המשתמשים באינטרנט נייח וסלולרי בישראל עומד על  2015עולה כי בשנת מהדוח 

.  בהשוואה לשנה שעברה 25%עליה של  –מגה  50עומד כיום על , כאשר רוחב הפס הממוצע באינטרנט הנייח, לשימושים המוגברים ברשת
 .  בהשוואה לשנה שעברה 40%עליה של , יגה ביום באינטרנט הנייח'ג 3-הגולש הממוצע מוריד כיום קבצים בנפח של כ

תחום  (. 'אזעקה חכמה וכיוב, מזגן חכם, מצלמה חכמה, חכםשעון ) IOTממשקי הבית בישראל נמצא לפחות מכשיר אחד בטכנולוגיית  12%-בכ
 .בהשוואה לשנה שעברה 17%עליה של , מהמשתמשים מגבים תמונות וסרטונים על גבי ענן 54%, הענן ממשיך לתפוס תאוצה

נסקרו בדוח נתונים רבים אודות  , קצב הגלישה שלהם ונפח ההורדה הממוצע, בנוסף לנתונים כמותיים אודות מספר משתמשי האינטרנט
אפליקציות , רשתות חברתיות: פרקים שהפכו מרכזיים בשנים האחרונות 5 -תוך התמקדות ב, תופעות והרגלים שלנו כמשתמשים

 .סייבר, צריכת וידאו וחדשות, שיימינג, וסמארטפונים
 

 תופעת השיימינג תופסת תאוצה
,  שיימינג חברתי, שיימינג עסקי; תופעת הביוש הפומבי הפכה כל כך נפוצה ברשתות החברתיות שניתן לפגוש אותה במגוון רמות ותחומים

מהנוער חווה בעצמו או מכיר אישית מישהו   30% -כ; מהגולשים נחשפו לתופעה בשנה החולפת 60% -כ. שיימינג תרבותי ועוד, שיימינג פוליטי
 .שחווה שיימינג ברשת

 
  בוואטסאפעמוק  הסנאף
  סנאףמהציבור נחשפו לסרטוני  50%. שבה אין צנזורה כלל הוואטסאפ" בזכות"וויראליים הפכו להיות , בעיקר מאירועי טרור, סנאףסרטוני 

 .סנאףמה שאומר ששלושה מכל ארבעה בני נוער נחשפים לסרטוני , מקרב הנוער 75% -ו, בוואטסאפ
 

וזה  , השנה אנו רואים שהשחיקה נבלמה, אם ראינו בשנתיים האחרונות מעין שחיקה בפופולריות של פייסבוק -עובר לחדשות  הפייסבוק
 .כנראה קשור לשינוי הכיוון שעשה הפייסבוק בכל מה שקשור לצריכת חדשות דרכו

 
 
 



 היא האפליקציה הסלולרית הפופולרית בישראל   וואטסאפ
הכחול    V-זה מתחיל מה –עבר הרבה שינויים ובמיוחד שיפורים טכנולוגיים  הוואטסאפבשנה האחרונה . מאתנו לא היו מוותרים עליה 81%

 .one stop shop-וכך הפכה האפליקציה ל, השנהלקראת סוף השנה שעברה והמשיך עם השיחות הקוליות באפריל 
 

 עידן הסלפי
הצעירים לא . עם הזמן הרשנו לעצמנו לתעד גם את עצמנו, מאז ששמו לנו מצלמה ביד בצורת טלפון חכם התחלנו לתעד רגעים בלי סוף

קשה יותר עם סלפי עצמי אבל הם זורמים יותר  , באופן טבעי, למבוגרים. קבוצתי או עצמי, מפספסים אף הזדמנות לצלם עוד תמונת סלפי
סלפי או לא סלפי עוד ועוד תמונות וסרטונים אישיים מצטברים ותופסים יותר ויותר זיכרון בסמארטפון ובשאר המכשירים  . בסלפי הקבוצתי
 .עובדה שמבהירה היטב את רמת הצורך והחשיבות של שירותי הענן בהווה ובטח בעתיד, הדיגיטליים שלנו

 
   מסויימים לפוסטיםהפכנו חסרי סבלנות 

מצביעים על פוסטים בנושאי טבעונות וצמחונות ככאלה  32%כאשר , נמאס מסוגים רבים של פוסטים המציפים את הרשת החברתיתלגולשים 
מפניות ישירות לבני הזוג   15%, ל"מתעצבנים מעדכונים של חברים מחו 18%, מתעצבנים מפוסטים פוליטיים 30%, המעצבנים אותם במיוחד

 .מתעצבנים מתמונות מגרות של אוכל 14% -ברשת ו
 

 הטלוויזיה החדשה
.  שיותר ממחצית מהציבור משתמש בו, התוכן האינטרנטי שעולה בעיקר הוא התוכן הפיראטי. האינטרנט ממשיך להיות מרכזי בצריכת התכנים

הכל  , תוכנות הקודי והפופקורן הופכות לכלים להמונים. צופים בתוכן פיראטי באינטרנט 18-34מהצעירים בגילאי  75%-מכלל הציבור ו 54%
 .מה שכן אנחנו עדיין רחוקים מלוותר על מסך הטלוויזיה כי את התכנים שאנחנו אוהבים נעדיף לראות על המסך הגדול. נהיה נגיש יותר

 
 



 ?איפה הכרתם
לנו אנונימיות וסודיות  הם מאפשרים . להיכרויותכאמצעים העיקריים לככב באינטרנט ובאפליקציות והם ממשיכים מהזוגות הטריים הכירו  34%

אפליקציות כדוגמת טינדר הפיחו רוח חדשה בסצנת  . ואנחנו רואים שמחצית מהשימוש באתרי היכרויות הוא למטרות ומפגשים מזדמנים
 .  ההיכרויות באינטרנט שסחפה קהלים חדשים והלהיטה מחדש את הקהל הקיים

 
   ט'לסנאפצהנוער בורח 

אז בקרב הנוער השיימינג  , אם דיברנו על שיימינג. ט'מהם כבר כבשו את סנאפצ 35% -מהנוער מבלים היום לא מעט זמן באינסטגרם ו 51%
כשהם לא עסוקים בלצלם עוד תמונת  , בעיתוןקורא הנוער לא רואה מהדורות חדשות ובטח שלא . הופך לכלי לנידוי חברתי שמדאיג הורים רבים

 .הפייסבוק זו הפלטפורמה בשבילם להתעדכן במה שקורה, סלפי
 
 "אינני הנהג"

מהנהגים מודים שהם בעצמם עושים   46%)!( אבל , מהציבור חושבים שזה חוסר אחריות כשהם רואים נהגים מסמסים במהלך הנהיגה 93%
 . שימוש כלשהו בסמארטפון בזמן הנהיגה

 
 גבולות שעוד לא פרצנו

מהישראלים עדיין נמנעים מרכישות באמצעות הטלפון  53%רואים שהקניות מהמובייל עדיין לא פוצחו כי אנו , E-Commerce-בתחום ה
,  32%עם , האתר המוביל בקניות מהסלולר מבין אתרי הקניות שהישראלים עושים בהם שימושהוא  ebay-שח מראה "הדו, עם זאת. הסלולרי

 -בו כ, ניתן לציין את תחום החניונים, מבין התחומים שבהם כן נעשה שימוש מוגבר בשירות תשלומים במובייל. 22%עם   Aliexpressואחריו 
 .מהישראלים משלמים באמצעות הסמארטפון 16%

 



 זו השנה השניה שבזק לוקחת אחריות ועורכת
המקיף ביותר שנעשה בארץהדוח את   

באינטרנטעל הרגלי הגלישה והשימוש   

בקרבמחקר   
,גולשים 1,000  

 כולל בני נוער

 
בשיתוף מכון  

   TNSהמחקר 
 נתונים
בזקממערכות   



2015מצב האינטרנט בישראל   



 האינטרנט הישראלי במספרים

מיליון 6.3  
 אנשים משתמשים 

נייח או סלולריבאינטרנט   

מגה 50  
קצב הגלישה הממוצע  

 באינטרנט נייח
 2014 -בהשוואה ל 25%עלייה של 

 יגה'ג 3
 נפח הורדה ממוצע ליום 

 למשתמש בבית
 2014 -בהשוואה ל 40%עלייה של 

40% 
 מהגלישה השבועית שלנו 

בסלולרהיא   

12% 
 בישראל IOTחדירת 

54% 
 מעלים מידע לענן

2014-לבהשוואה  17%עליה של   





 השיימינגמסתמנת כשנת  2015
 



 ברשת שיימינגהשנה כולנו ראינו 



 שליש מהנוער חווה בעצמו או מכיר אישית 
 מישהו שחווה שיימינג ברשת 

+18גילאי   נוער 

שיימינגשיעור שחוו או מכירים מישהו שחווה   





 ?רוצים להתחבר לנוער
 ט ובאינסטגרם'חפשו אותם בסנפצ

 פעילות ברשתות החברתיות לפי קבוצות גיל

+18גילאי   



 הפייסבוק הוא שער הכניסה 
 של הצעירים לחדשות ואקטואליה

 ?מה אנחנו עושים בפייסבוק



 לא לוקחים את החיים ברצינות

 ?אחרי מי אנחנו עוקבים ברשתות חברתיות



 ?טבעונים חפרתם

 סוגי הפוסטים שהכי עצבנו אותנו בפייסבוק השנה



מספק תמונה  ורודה של המציאותפייסבוק   פייסבוק מספק תמונה אמיתית של המציאות 

 בפייסבוק הכל ורוד



,  בוואטסאפשרצים  הסנאףלעומת סרטוני "
 (הארץ)" האח הגדול תמים כמו צלילי המוזיקה

 ?בוואטסאפאיזה תכנים לא מצונזרים רואים 

 42% –תכנים מזירות פיגועים 
 29% –תכנים בעלי אופי מיני 

 29% –תכנים אלימים 
 26% –תאונות דרכים 

 24% –התעללות בחיות 

  4מתוך  3
לסנאףנחשפו   

 בוואטסאפ סנאףשיעור שראו סרטוני 



 רוב הציבור חושב שוואטסאפ צריך צנזורה

 "?צריכים לעבור צנזורה בוואטסאפהאם תכנים "



 קשיםהפך לצינור של תכנים  הוואטסאפ

 "בוואטסאפהכי קשה לפקח על התכנים שעוברים , מבין כל המדיות והרשתות החברתיות"



 ,הכחול מפריע לנו        -ה
 אבל אנחנו לא יכולים בלעדיו

 ?הכחול מפריע לנוV -העד כמה 

בודקים אישור קריאה בוואטסאפ 68%  

(13-17)נוער   18-34 35-54 55+  



 הקולי הוואטסאפהנוער מאמץ את 
 ?היוםאיך מתקשרים 



 רובן מיותרות, בוואטסאפהמון קבוצות 

 בואוטסאפמספר קבוצות ממוצע 
שהיו מוותרים   בוואטסאפמספר קבוצות 

 עליהן



לפני , בפייסבוקהפוליטיקאים חפשו את 
 ...הבחירות

 ?היכן עוקבים אחרי פוליטיקאים





 אייפון, לגו, ברבי

 גיל ממוצע לקבלת הסמארטפון



 המסך הופך לבייביסיטר החדש

 ?כמה זמן מסך מקבלים הילדים ביום
 לפי גיל הילד



 הנוער מצלם כדי לשתף
 משתפים אחת, מצלמים שתי תמונות ביום

 
 (  ממוצע לשבוע)כמות תמונות 



 ?מה אנחנו אוהבים לצלם –לתפוס את הרגע 



 ...כולם יודעים שזה מסוכן לסמס בזמן נהיגה
 אבל כולם עושים את זה

 ?מה עושים בזמן נהיגה



 כולנו הופכים לצלמים מקצועיים 
 נוהגים לערוך תמונות 40%



להיכרויות הם האמצעי העיקרי אפליקציות 
 להכיר בני זוג

 ?איך מכירים היום



 ...רק ללילה אחד? אהבה באינטרנט
 לחיפוש מפגשים מזדמניםבאפליקציות להיכרויות היא מחצית מהגלישה 

 מטרת הגלישה באתרי היכרויות

 מפגשים מזדמנים קשר זוגי מחייב







 לא מוותרים על הוואטסאפ

 האפליקציות שלא מוכנים לוותר עליהן 



   50%-ירידה של כ
 האפליקציות שהורדנו השנהבכמות 



 קניות באינטרנט באמצעות הסלולרי

לא עושים קניות  
 באמצעות הסלולר

53% 

 אחר



 תשלום על מוצרים ושירותים באמצעות הסלולרי



 בשיעור  עליה 
 ברפואה מקוונתשמשתמשים 





 אנחנו מוטרדים שאוספים עלינו מידע
 אבל אנחנו לא עושים כלום

 מהאנשים מפריע  66% -ל
 שאוספים עליהם מידע ברשת



 לשליש מהנוער פרצו לחשבון אישי כלשהו

 אחוז שפרצו להם לחשבונות אישיים  
 (מייל וכדומה, אינסטגרם, פייסבוק, כגון)



 עדיין לא מגנים על הסמארטפון



 ?מה אנחנו עושים כדי להגן על עצמנו ברשת





באינטרנט בוידאוהעיקרי אמצעי הצפייה   אחוז בציבור שצופה בוידאו באינטרנט 

 2015-תוכן הווידאו מתחזק ב



 תוכן אינטרנטי רואים במסך הטלוויזיה

   TV אפל, דונגל, כרומקאסט, סטרימרים*



 לא צופים בתוכן  פיראטי צופים בתוכן  פיראטי

 Mass Market -הפיראטיות ברשת הגיעה ל



 והפופקורן תופסות תאוצה הקודיתוכנות 



 מהצעירים צורכים חדשות בּפוש 70%

דרך  
 וואטסאפ



 הצפייה באינטרנט עולה בכל סוגי התכנים



 ?2015-אז מה עבר על האינטרנט הישראלי ב

9.6 
זה הגיל הממוצע  
של הסמארטפון  

 הראשון

50% 
סרטיראו   

בוואטסאפ סנאף  

8 
שיתפנותמונות   

 בשבוע

54% 
רואים תוכן פיראטי  

 ברשת

43% 
השנהלא התמגנו   

 מפני איומים ברשת

42% 
 מההורים לא מגבילים  

 את זמן המסך של  
 הילדים

34% 
זוגהכירו בן   
 ברשת

58% 
ראו שיימינג  

 ברשת


