
 

 .51.7.105הודעה לתקשורת 

 .105 יונידירוג אתרים וקבוצות,  –ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט 

 

במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית הגולשים הישראליים. מחקר 

ומעלה  7מספק נתונים על גולשים מגילאי  , ספק המדידה גמיוס ישראל, באמצעות הוועדה

מקומית. נתוני הוועדה מראים כי שיעור החדירה של אתרים  IP הגולשים באינטרנט דרך כתובת

גולשים(, הנתונים הדמוגרפיים מתבססים על  מיליון  4.708 -)כ %09החברים  בוועדה הינו 

 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. 09,999מדגם מייצג של למעלה מ 

 

 REAL USERSיתרונם המובהק של נתוני הוועדה על פני מדדים אחרים הוא שימוש בנתוני 

אשר נחשבים לפחות מדויקים(, לפיכך  COOKIES)בשונה ממדדים אחרים המספקים מידע על 

רת קבלת תמונה מדויקת ומהימנה, יותר מבעבר, על כמות והתנהגות האוכלוסייה מתאפש

 הגולשת בישראל.

 

הנתונים המלאים, אותם מקבלים רק חברי הוועדה, מאפשרים לבצע חיתוכים רבים כגון פרופיל 

 אקונומי, טכנולוגי, צרכני וכן תחומי עניין נוספים על שוק האינטרנט המקומי. נתונים אלו-סוציו

מאפשרים, לראשונה בשוק הישראלי, תכנון מדיה מושכל, מדויק ואפקטיבי המבוסס על קהלי 

מטרה, בדומה לתכנון המדיה הקיים היום עבור הטלוויזיה. אפקטיביות הפרסום צפויה לגרום 

לאורך זמן למפרסמים להסיט תקציבי פרסום ממדיות אחרות לטובת האינטרנט, בעקבות 

 ם הרחבים שהמדידה מספקת.מהימנות הנתונים והכלי

 שבת או -לכל חודש, אלא אם מועד זה חל בימים חמישי 51 -נתוני הועדה מתפרסמים ב

 חג.ימי ב

 

 

 

 



 

 תוכן הידיעה:

 כחבר בוועדת המדרוג. 'אונליין 'מסע אחר  הצטרפות אתר .5

 2950 יוני -וידאו מדידת .2

 .2950 יונידירוג מדידת הווידאו בוועדה נכון לחודש  .א

 2950 יוני -מדידת אתרים .0

 .2950 יוניאתרים החברים בוועדה נכון לחודש הדירוג  .א

 .2950  יוניבעלות החברות בוועדה נכון לחודש הדירוג קבוצות  .ב

 

 כחבר בוועדת המדרוג 'אונליין 'מסע אחרהצטרפות אתר   .5

מדרוג הלוועדת  www.masa.co.il 'מסע אחר אונליין'אתר אנו שמחים להודיע על הצטרפותו של 

 .יוניאינטרנט. נתוני האתר יכללו בנתוני הוועדה החל מחודש ב

הוא האתר המוביל לנסיעות ופנאי, ומכיל אלפי טיפים  "מסע אחר אונלייןמהאתר נמסר: "

 .כתבות, תיקי מידע, מפות וצילומים על יעדים בכל העולם ובארץוהמלצות, 

צילומים, טיפים,  -מכיל האתר גם תוכן רב של גולשים ,לצד מידע של מומחי וכתבי מסע אחר

 ם, טיולים בישראל, טיולי משפחות,שאלות ותשובות וכדומה. ערוצים מרכזיים באתר הם יעדי

 שבועי מגזין מדוורים אליה גדולה דיוור רשימת לאתר. הכנה לטיולים, נסיעות עסקים ואחרים

 ".והטבות

 

 

 .105 יונידירוג מדידת הווידאו בוועדה נכון לחודש  א.. 1

  מהאתרים מפורסמים בהודעה זו. 7. נתוני 2950 יוניאתרים, נכון לחודש  8המדידה מקיפה 

 

  בסך המדידה כלולים גם נתוני וידיאו של אתרים אשר אינם מתפרסמים באופן פרטני 

 .החודש, לפי בקשתם

 ואינם כוללים צפייה רק לצפייה באתריםידיאו מתייחסים ובשלב זה נתוני צפיות הו        

 פונים או טאבלטים.-רטאבאמצעות מכשירי סמ    

 

http://www.masa.co.il/


 

 נתון ה- total viewers  למספר הצופים הכולל, בניכוי חפיפות )סך צופים במצטבר( מתייחס

 .בין האתרים, שצפו בווידאו ממכשירים שונים במהלך החודש

 

 

  
 סך צופים שונים 

Real Users 
 )באלפים( 

 סך צופים במצטבר 
 total viewers 

 )באלפים(

 צפיות 
 )באלפים(

זמן צפייה ממוצע 
חודשי לגולש 

[hr:min:s] 

 אחוז חשיפה
reach 

1 
Walla 586 1,459 9,896 02:51:06 11.20% 

2 
Ynet 504 1,111 6,346 01:00:17 9.63% 

0 
Mako 488 1,131 5,957 03:21:52 9.34% 

4 
Tapuz 377 812 8,168 00:35:08 7.21% 

1 
nana10 279 624 3,407 02:58:52 5.33% 

6 
Reshet 224 465 5,178 03:28:31 4.27% 

7 
sport5 180 425 3,767 01:05:11 3.44% 

  
 28.17% 03:59:59 44,146 3,992 1,474 סה"כ

 

 .105 יונידירוג האתרים החברים בוועדה נכון לחודש  א. .

 

 אתר  
גולשים 
 באלפים 

(Real Users) 

דפים נצפים 
 באלפים 

(Page Views) 

זמן שהייה 
ממוצע לגולש 

[hr:min:s] 

 אחוז חשיפה
(reach 

internet) 

1 walla.co.il 2,337 400,567 06:13:37 44.66% 

2 ynet.co.il 2,079 198,589 08:00:11 39.74% 

3 mako.co.il 1,684 82,481 02:12:27 32.19% 

4 tapuz.co.il 1,319 41,372 01:11:44 25.21% 

5 nana10.co.il 1,231 36,215 01:07:40 23.54% 

6 d.co.il 1,066 9,649 00:07:01 20.38% 

7 yad2.co.il 1,033 139,634 01:32:34 19.75% 

8 zap.co.il 885 30,544 00:25:00 16.92% 

9 fxp.co.il 876 51,079 01:06:26 16.74% 

10 globes.co.il 625 30,207 02:52:26 11.96% 

11 themarker.com 612 16,836 00:55:06 11.70% 



 

12 nrg.co.il 607 15,645 00:52:26 11.60% 

13 calcalist.co.il 567 14,549 01:58:47 10.84% 

14 xnet.co.il 516 9,300 01:15:28 9.85% 

15 haaretz.co.il 513 24,136 01:36:55 9.80% 

16 mouse.co.il 445 5,117 00:37:20 8.50% 

17 one.co.il 443 42,105 07:08:19 8.47% 

18 reshet.tv 437 7,501 00:25:34 8.35% 

19 wallashops.co.il 396 9,082 00:17:21 7.58% 

20 sport5.co.il 358 24,413 02:56:50 6.84% 

21 net-games.co.il 350 14,140 01:12:55 6.68% 

22 alljobs.co.il 299 7,101 00:35:21 5.71% 

23 mynet.co.il 280 2,506 00:27:20 5.35% 

24 buy2.co.il 272 4,301 00:14:02 5.19% 

25 doctors.co.il 257 1,589 00:06:44 4.91% 

26 rest.co.il 251 2,245 00:08:41 4.81% 

27 allmag.co.il 228 2,642 00:38:27 4.35% 

28 netex.mako.co.il 185 16,466 03:37:46 3.53% 

29 bizportal.co.il 181 13,064 03:37:21 3.45% 

30 takdin.co.il 155 1,087 00:09:02 2.97% 

31 
myfirsthomepage.co.
il 147 3,424 00:30:59 2.81% 

32 wallatours.co.il 132 2,024 00:14:05 2.53% 

33 feeder.co.il 120 778 00:05:03 2.30% 

34 bigdeal.co.il 118 1,072 00:07:57 2.25% 

35 holesinthenet.co.il 116 869 00:08:24 2.22% 

36 zahav.ru 108 12,992 08:23:11 2.07% 

37 tipo.co.il 101 1,401 00:18:38 1.93% 

38 hometheater.co.il 100 1,561 00:17:18 1.92% 

39 mitchatnim.co.il 98 1,536 00:11:14 1.87% 

40 mazaltov.walla.co.il 95 739 00:06:03 1.82% 

41 kama.co.il 92 699 00:04:40 1.76% 

42 masa.co.il 90 997 00:41:03 1.71% 

43 hidabroot.org 69 1,304 00:17:53 1.31% 

44 mogobe.walla.co.il 61 9,741 02:14:43 1.17% 

45 ynetnews.com 52 2,331 02:20:56 1.00% 

46 adira.co.il 51 619 00:09:20 0.97% 

47 haaretz.com 49 1,383 02:08:26 0.94% 

48 ice.co.il 46 518 00:17:33 0.87% 

49 wisebuy.co.il 43 340 00:06:18 0.81% 



 

50 mishpati.co.il 38 172 00:04:10 0.72% 

51 jeepolog.com 30 567 00:21:17 0.57% 

52 ynettours.co.il 26 247 00:10:19 0.50% 

53 vgames.co.il 25 473 00:33:27 0.47% 

54 shavuz.co.il 24 175 00:18:51 0.47% 

55 games.co.il 24 402 00:19:18 0.46% 

56 madas.co.il 17 121 00:05:27 0.33% 

57 ilimudim.co.il 14 99 00:06:02 0.27% 

58 yoram.co.il 8 83 00:05:35 0.16% 

 

יש לצפות שנתוני המדרוג כפי שידווחו מדי חודש יהיו חשופים למידה מסוימת של שינויים *

 .חוד והפרדה היזומות על ידי האתרעונתיות ומפעולות איהנובעים בין השאר מגורמי 

 

 .105 יוני נכון לחודש ,דירוג קבוצות בעלות החברות בוועדה ב. . .

 

    

גולשים באלפים 
(Real Users) 

דפים נצפים 
 באלפים 

(Page Views) 

זמן שהייה 
 ממוצע לגולש 

[hr:min:s] 

אחוז חשיפה 
(reach 

internet)  

 55.73% 05:57:14 574,712 2,916 קבוצת וואלה 1

 48.94% 07:32:00 250,237 2,560 קבוצת וינט 2

 36.00% 02:21:51 103,248 1,883 קבוצת מאקו 3

 33.43% 00:20:41 47,088 1,749 קבוצת זאפ 4

 26.50% 01:11:32 44,796 1,386 קבוצת תפוז 5

6 
קבוצת                

 22.12% 01:31:56 47,472 1,157 הארץ -דה מרקר 

 12.56% 02:45:04 30,985 657 קבוצת גלובס 7

 6.66% 01:58:52 14,669 349 קבוצת קו מנחה 8

 

מהון המניות על ידי מי  19%: מתייחסת לכל אתר שמוחזק בשיעור הוני של מעל *קבוצת בעלות

ואישרו הפצת מהקבוצות. הדרוג מתייחס לקבוצות בעלות החברות בוועדה למדרוג האינטרנט 

 נתוניהם.

 ,walla.co.il, yad2.co.il, wallashops.co.il, tipo.co.il:קבוצת וואלה! כוללת את האתרים1

zahav.ru, mazaltov.walla.co.il, vgames.co.il, mogobe.walla.co.il, yoram.co.il   



 

 ,ynet.co.il, cacalist.co.il, net-games.co.il, xnet.co.ilכוללת את האתרים: וינטקבוצת 2

alljobs.co.il, bigdeal.co.il, ynetnews.com, mynet.co.il, ynet-shops.co.il, 

ynetttours.co.il 

 mako.co.il ,buy2.co.il,netex.co.il ,shironet.co.ilקבוצת מאקו כוללת את האתרים:3

 d.co.il, zap.co.il, doctors.co.il, rest.co.il, wisebuy.co.ilקבוצת זאפ כוללת את האתרים:4

 madas.co.il, mitchatnim.co.il, ilimudim.co.il, mishpati.co.il, kamash.co.il, 

shavuz.co.il, adira.co.il 

  tapuz.co.il, myfirsthomepage.co.il, il.blogtv.comקבוצת תפוז כוללת את האתרים:5

, themarker.com, mouse.co.il ,haaretz.co.ilרים:קבוצת הארץ דה מרקר כוללת את האת6

haaretz.com 

  ,www.feeder.co.ilwww.globes.co.il קבוצת גלובס כוללת את האתרים:7

 bizportal.co.il, ice.co.il, takdin.co.il: האתרים את בתוכה כוללת מנחה קו קבוצת 8

 

 

 

http://www.feeder.co.il/

