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מה אנחנו באמת 
רואים בטלוויזיה 

וכמה אנחנו 
משלמים על זה
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הצפיה שלנו 
בטלוויזיה

דברים שלא 
הרגליידעתם על
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רק 2% מהם צופים באחד 
מהערוצים הזרים

91% מהם מרגישים שהם משלמים 
על ערוצים שאינם צופים בהם

4-5

לקוחות הכבלים והלווין צופים ב-6 ערוצים 
בממוצע ומדווחים על תשלום ממוצע של 

265 שקל.

מה זה אומר?
שהם משלמים 44 

שקלים על כל ערוץ 
שהם רואים!

לקוחות הכבלים והלווין צופים בממוצע רק

ב-6 ערוצים באופן קבוע

בפועל הם צופים רק

בכ-17% מהערוצים הקיימים 
בחבילה שהם משלמים עליה

₪

87% מלקוחות הכבלים והלווין צופים 
בערוצים 1, 2 ו-10

לקוחות הכבלים והלווין מדווחים על תשלום 

ממוצע של 265 שקל לחודש

דברים שלא ידעתם על הרגלי הצפיה שלנו בטלוויזיה

מתי בפעם האחרונה צפיתם 
בערוץ בוליווד?

ערוצים

sbn international וערוץ ,cbs reality, mtv dance מה משותף לערוציםהידעת?
איש לא ציין כי הוא צופה בהם!ההידברות?
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דברים שלא ידעתם על הרגלי הצפיה שלנו בטלוויזיה

סרטים וסדרות

מלקוחות הכבלים יקר מדי: רק 4% 
יותר מ-4 סרטים או והלווין מזמינים 
סדרות בשבוע

סרטים
מי משלם על צפיה בסרטים?

75% מלקוחות הכבלים והלווין 
לא מזמינים סרטים וסדרות בתשלום 

ב-VOD ומחכים שישודרו חינם

רק 3% מהלקוחות באזור חיפה 
מזמינים סרטים או סדרות בתשלום

אפילו בתל אביב וגוש דן, רק 26% 
מזמינים סרטים או סדרות בתשלום

לקוחות הכבלים והלווין עוקבים בממוצע 

אחרי 4 סדרות, כולל כאלה 
שמשודרות בערוצים 1, 2 ו-10
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דברים שלא ידעתם על הרגלי הצפיה שלנו בטלוויזיה

האם מישהו עוד רואה תוכניות 
בזמן שהן משודרות?

צפיה בהתאמה 
אישית

מהצופים בטלוויזיה נוהגים לצפות בתכנים 
בצפיה נדחית, בעיקר בתוכניות מוקלטות 

VOD-או ב

 למרות זאת, רובם מסרבים לשלם על
הצפיה הנדחית: 75% מלקוחות הכבלים 

VOD-והלווין לא מזמינים תוכן בתשלום מה

הם לא עושים זאת כי הם חושבים 
שהמחיר גבוה )67%( וכי הם יודעים שרוב 

התכנים ישודרו בשלב כלשהו בערוצים 
עצמם בחינם )42%(

82%
ON AIR

הידעת?
67% חושבים שהמחיר 

עבור הזמנת סרטים 
וסדרות ב-VOD גבוה



שם: 285020m 0mge8 2ton 28502 | גודל768 *1024 | אין | תקציבאי/ת: אורטל | קופי: -- | ארט: רעות | ביצוע: מאיה | תאריך עדכון אחרון: 
 דממר 2nצ ב201 18צ1 אבהצד    6

דברים שלא 
ידעתם על

שאנחנו ₪
משלמים
עלטלוויזיה

המחיר
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דברים שלא ידעתם על המחיר שאנחנו משלמים על טלוויזיה

אז כמה זה יוצא עם התקנה, 
?VOD-חבילת ספורט ו

המחיר מבלבל

ומשתנה לפי התוכןמורכב מגורמים רבים לקוחות הכבלים והלווין מחיר החבילה שמשלמים 

*בסיס + 6 חבילות )סרטים, העשרה ופנאי, בידור ומוזיקה, ילדים, שפות, ספורט בסיסי 
Fiberbox וחדשות( + פרימיום, ממיר רגיל + ממיר

סה"כ:

₪ 342.90

כבלים:

350 ₪ התקנה

תשלום חודשי קבוע*

₪ 29.90
VOD-גישה ל

₪ 52
חבילת ספורט 5 

פרימיום

+ ((

+

+

)חד פעמי(

₪ 261

* בסיס + כל החבילות )סרטים, בידור וסדרות, ספורט בסיסי, גברים, 
מדע וטבע, צעירים ומוסיקה, עסקים וחדשות, שפות( + ממירים רגילים

סה"כ:

₪ 314.90

לווין:

99 ₪ התקנה

₪ 209
תשלום חודשי קבוע*

₪ 24.90
VOD-גישה ל

₪ 61
חבילת ספורט 5 

פרימיום

₪ 20
שדרוג לממיר 

Max total

(( +

+

++

)חד פעמי(
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דברים שלא ידעתם על המחיר שאנחנו משלמים על טלוויזיה

למה לשלם כל כך הרבה ולראות 
כל כך מעט?

המחיר גבוה

לקוחות הכבלים והלווין מדווחים 
על תשלום חודשי ממוצע של

265 שקל

אזור השרון

255 שקל

חיפה והצפון

256 שקל

ירושלים והסביבה

275 שקל

תל אביב וגוש דן

271 שקל

הדרום והשפלה

268 שקל

מבט 
גיאוגרפי

כמה משלמים
בערים הגדולות 

)ממוצע(

צעירים ללא
ילדים

269 שקל

משפחה עם ילדים
עד גיל 12

 261 שקל

משפחה עם ילדים
מעל גיל 12

273 שקל

מבוגרים ללא 
ילדים בבית

254 שקל

מבט 
כמה משלמיםדמוגרפי

לפי מצב משפחתי

הידעת?
38% מלקוחות הכבלים והלוויין 

משלמים יותר מ-250 שקל 
על חבילת התוכן שלהם. 21% 

משלמים מעל 300 שקל!



שם: 285020m 0mge8 2ton 28502 | גודל768 *1024 | אין | תקציבאי/ת: אורטל | קופי: -- | ארט: רעות | ביצוע: מאיה | תאריך עדכון אחרון: 
 דממר 2nצ ב201 18צ1 אבהצד    9

דברים שלא ידעתם על המחיר שאנחנו משלמים על טלוויזיה

מישהו זוכר כמה עלה לו הממיר 
המקליט?

המחיר לא שקוף

₪??? סה"כ:

המחקר בוצע על ידי חברת "סאפיו מחקר ופיתוח" 
המתמחה במחקר שיווקי-אסטרטגי לזיהוי תובנות 
צרכניות ישומיות

34%

39%

25%

מלקוחות הכבלים והלווין 
לא יודעים כמה עולה להם 

הממיר

מלקוחות הכבלים והלווין לא 
יודעים כמה הם משלמים 

עבור חבילת התוכן

מלקוחות הכבלים והלווין לא 
יודעים כמה הם משלמים 
VOD-מדי חודש על מנוי ל

המצב מחמיר אצל לקוחות צעירים:
מלקוחות הכבלים 

והלווין בני 20 עד 34 
לא יודעים כמה הם 

משלמים על חבילת 
התוכן שלהם

55%
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החמים בשוק 
הטלוויזיה

דברים שלא 
הטרנדיםידעתם על
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הצפיה עוברת לאייפד
המעבר ממסך הטלוויזיה העיקרי למסך השלישי והרביעי מתרחש בקצב 
 abode digital מהיר יותר מזה שהעלנו על דעתנו. מחקר שנערך על ידי

index מעלה כי צרכני טלוויזיה כבדים החליפו מסך ובוחרים לצפות 
בתוכניות החביבות עליהם במחשב ובסלולרי. עוד מעלה המחקר כי צופי 

טלוויזיה מורידים יותר ויותר תוכניות מאשר בעבר. 
)ביזנס אינסיידר, יוני 2014(

הקהל עובר לצפות בזמן שלו
  )SVOD( לאחרונה ניתנה תשומת לב רבה לרעיון שצפיית מנויים בוידיאו

מתפתחת כתחליף לצפיה ליניארית, ולא רק כמשלימה שלה. 
נתוני נילסן העדכניים בהחלט מתקפים הנחה זו: הדו"ח לרבעון השלישי של 
2014, הבוחן הרגלי צפיה כוללת בארה"ב, מציג ירידה בצפיה ליניארית בכל 

קבוצות הגילאים למעט +65. זאת, במקביל לגידול בצריכת וידיאו אונליין. 
השינוי הבולט בהרגלי הצפיה ברבעון השלישי )לעומת הרבעון המקביל ב-2013( 
בא לידי ביטוי בירידה של 19.2% לשבוע בצפיה הליניארית בגילאי 18-24: הצפיה 

ירדה מ-21 שעות ו-45 דקות שעות שבועיות לפני שנה ל-17 שעות ו-34 דקות 
בלבד ב-2014. זאת, בשעה שקבוצת גיל זו הגדילה את שימושי צפיית הוידיאו 

אונליין שלה ב-20.7%, שמהווים תוספת של 25 דקות לשבוע בלבד.
 ירידה משמעותית נוספת בצפיה ליניארית נרשמה בקרב בוגרים בגילאי

25-34. קבוצה זו ירדה בצפיה הליניארית בכמעט שלוש שעות שבועיות - 11.4% 
- והוסיפה 34 דקות בשבוע בשימושי סטרימינג, נתון שמהווה עלייה של 28% 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצפיה הליניארית בקרב בני נוער ירדה בכ-11% 
לעומת הרבעון הקודם, למול עלייה של 5 דקות שבועיות בצפיה בוידיאו אונליין.

לשינוי במגמת הצפיה יש השלכות עמוקות לא רק על רשתות הטלויזיה: הם 
משפיעות גם על מפרסמים, סוכנויות, יצרני תוכן ורבים אחרים בתעשייה.

)דו"ח נילסן לצפיה כוללת, דצמבר 2014(

חברות הטלוויזיה מאבדות כוח
עסקי הטלוויזיה השתנו: הם כבר לא בשליטתו הבלעדית של ספק 

הטלוויזיה או של הגוף המשדר – אלא של הצופה. עבור חברות 
הטלוויזיה, שהתרגלו במשך שנים לקבוע אם תוכן מסוים יחיה או ימות, 

האינטרנט מהווה איום משמעותי ששינה את אופי הביזנס שלהם לנצח.
השינויים המתרחשים משפיעים גם על ההגדרה של טלוויזיה עצמה: 
מהי בעצם טלוויזיה? פעם המילה נהגה להתייחס למתקן מרובע עם 
תוכן שנקבע מראש במספר מצומצם של ערוצים. אז נכנסו הכבלים 
והלווין והביאו איתם מגוון רחב בהרבה של ערוצים ותוכן, ואילו היום – 

השמים הם הגבול: צופים יכולים לראות כדורגל, דרמה, חדשות וסרטון 
על חתול – הכל באותו זמן – בטאבלטים ובסמארטפונים.

בלי ששמנו לב, דור שלם גדל על דיאטה קבועה של נטפליקס, הולו 
ויוטיוב. טלוויזיה בשידור חי הפכה להיות נישה עבור תוכניות ריאליטי, 

משדרי ספורט וחדשות.
)גארדיאן, יוני 2014(

דברים שלא ידעתם על הטרנדים החמים בשוק הטלוויזיה

+12-1718-2425-3465טווח גילאים

נתוני רבעון 3 לשנת 2014 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013

צפיה לינארית

צפיה בוידאו אונליין

10.8%

23.8%

19.2%

20.7%

11.4%

27.9%

1.5%

62.5%
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דברים שלא ידעתם על הטרנדים החמים בשוק הטלוויזיה

קהל פסיבי הוא נחלת העבר
הטלוויזיה לא הפגינה חדשנות מיוחדת בעשור האחרון, והגופים 

המשדרים מאבדים שליטה בקהלים שלהם. כך אומר אסטרטג המדיה 
הדיגיטלית רוברט טרצ'ק.

טרצ'ק, שעבד בעבר בחברות כמו MTV,Star TV, סוני וכיו"ב, קרא 
לחברות הטלוויזיה לייצר קשר הדוק יותר עם הקהלים שלהם. הוא חזה 

כי בעתיד חוויית הצפיה תהפוך יותר ויותר אישית, כשהיא מתרחקת 
מלוח השידורים שנקבע מראש ומתקרבת ללוח שידורים אינדיבידואלי 

בטלוויזיה, על פי טעמו האישי של הצופה.
"עצתי לחברות הטלוויזיה היא להתחיל לעשות מקום לשלושה מיליארד 

המשתמשים הפעילים ברשתות החברתיות, ולתת להם תפקיד", אמר 
טרצ'ק, "הקהל הפסיבי, שניתן להכתיב לו לוח שידורים, הוא נחלת 

העבר".
)Digital TV Europe, יוני 2014(

הטלוויזיה הופכת לחברתית
על פי מחקרי נילסן, כרבע מצופי הטלוויזיה בארה"ב מדווחים כי הם 

 ערים יותר לקיומן של תוכניות טלוויזיה בזכות הרשתות החברתיות.
15% מהצופים ב-2013 אמרו כי הם נהנו יותר לראות טלוויזיה כשהרשת 

החברתית מעורבת.
מחקרי נילסן מראים גם גידול משמעותי בשימוש במסך שני במקביל 

לצפיה בטלוויזיה במסך העיקרי: שני שליש ממשתמשי הטאבלטים 
וכחצי ממשתמשי הסמארטפונים מדווחים כי הם גולשים באינטרנט 

בזמן שהם צופים בטלוויזיה.
)Digital TV Europe, אוגוסט 2014(
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