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ז"תעונכונות להסטת עמוסים באמצעות 
Flexiwatts

אגורות41



אגורות27



נכונות לשינוי צריכת החשמל

אפשרות להפעלת 

מכשירים בשעות  

הזולות

ז"התעונכונות למעבר לתוכנית 
c = 0.253**

c = 0.134**

a = 0.247**b = 0.493**

אפקט התיווך בציוני תקן 

c-c’=0.253-0.134 = 0.119

?ז"תעומה מסביר נכונות לעבור 



אני רוצה להפחית את "

"צריכת החשמל שלי

תאפשר למשק  ז"תעותוכנית"

הבית שלי להקטין את חשבון  

"החשמל

ז"התעונכונות למעבר לתוכנית 
c = 0.202**

c = 0.042

a = 0.226**
b = 0.712**

אפקט התיווך בציוני תקן 

c-c’=0.202-0.042 = 0.16

?ז"תעומה מסביר נכונות לעבור 



Question Disagree  (%) Neither agree not 

disagree (%)

Agree (%)

“I am willing to reduce my electricity use” 20 31.6 48.4

“The Israeli public is prepared to reduce their electricity 

use”

45.7 36.1 18.1

“I am already making efforts to reduce my electricity 

use”

15.5 21.4 63.1

“I am willing to reduce my electricity demand only if I 

receive a financial incentive to do so”

37.9 24.2 37.9

“I am not reducing my electricity use because I cannot 

afford to invest in energy saving appliances”

42.4 33.2 24.3

“I am not reducing my electricity use for ‘other’ reasons” 63.5 20.6 15.9



?איזה מידע רוצים לקבל ממערכת ניטור רציפה וחכמה
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?מה החששות–מניה חכמה 
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?מה החששות–מניה חכמה 



העדפות שליטה על מכשירי חשמל שונים



מוכנות לקבל שליטה על ידי גוף שלישי בתמורה 
לפיצוי כספי



?מי ירוויח מהפחתת הצריכה



?במי בוטחים שינהל את הפחתת הצריכה הביתית
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נכונות לאפשר  
למנהל המערכת גישה לרכב החשמלי לאחסון מבוזר
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automatic DRבתים חכמים ו



Percentage of respondents* willing to allow a smart home system to manage 
demand for each type of appliance 

59.9

67.8
72.4 74.9

78.4 79.3 81.4 83.2 84.9

Refrigerator Lighting Space cooling Space
heating

Electric water
heater

Stand-by
mode

Drier Washing
machine

Dishwasher

*Non-technophobic



Variable Standardized coefficient (Beta)

Stage Stage I Stage II Stage III Stage IV

Constant 
Sociodemographic Gender -.023 .021 .017 -.013

Age .111* .125** .136** .121**

Religious observance -.068 -.057 -.026 -.026

Education -.002 -.010 -.009 .029
Income .069 .058 .043 .069
Household size .118 .114** -.085* .057

Personality Openness to experience .177 .066 .055

Control over household tasks .043 .032 .019

General trust in technology .144** .085* .054

Attitude toward SH 
technology 

Familiarity with SH -.047 -.041

Perceived flexibility of demand .074 .051

Positive attitude toward SH .344** .147**

Negative attitude toward smart 
homes

.012 .021

Attitude toward 
flexible tariffs 

Societal benefits of flexible tariffs .402**

Profits of utilities -.053

Personal data collection -.012

Summary of hierarchical regression analysis for variables predicting interest in demand flexibility through smart home technology
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“The difficulty lies not so much in 
developing new ideas as in 
escaping from old ones” 
(Keynes 1935). 

The General Theory of Employment, Interest and Money 


