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 פוטנציאל החיסכון עקב שינוי הרגלי הצריכה 2

)  מדווחים(כמעט כולם 
 על התנהגות חוסכת

כמעט כולם 
על  ) מדווחים(

 אביזרים חוסכים

עם הבניינים  
עצמם יש 

 ...בעיה

.  הסקר החברתי). 2014(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

http://www.cbs.gov.il/publications16/seker_hevrati14_1648/pdf/t22.pdf 
 



 )  ומיזוגחימום (אנרגיה לאקלום הדירות  3

y = 0.10x + 540.80 
R² = 0.06 
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y = 1.00x - 1,009.20 
R² = 0.24 
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 נשר ירושלים

 ...הבעיה היא בדיירים, התוכנה בסדר



 ישנה שונות גדולה מאוד בצריכת חשמל 4
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 ולכן פוטנציאל החיסכון משמעותי... 
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 בדירות האנרגיה צריכת של האפשר ככל מפורט תיעוד :ראשון בשלב1.
 להשפיע העשויים הגורמים כל ושל ,)ייחוס מצב( שלמה שנה במשך
 .עליה

 בהתנהגות שינויים לקידום אמצעים של ניסיונית הפעלה :שני בשלב2.
  לאורך כן גם ,השינויים ותיעוד ,באנרגיה לחיסכון להביא במגמה הדיירים

 .שנה

 תוכנית המחקר

 )ירושלים ונשר(דירות בשני אזורי אקלים  120ניסוי מבוקר במדגם של 



 קבוצות 6

  :משוב
 לשכנים ביחס הצריכה על מידע באמצעות

 'חברתי לחץ' ליצירת ,קודם לחודש וביחס

 :  ביקורת
 )עלון חברת חשמל(גנרי על אמצעי חיסכון מידע 

 

  :משוב + הדרכה
  בנוסף ,פרטניות והמלצות אנרגיה סקר

 'חברתי לחץ' ליצירת יחסי למידע



 המלצות אישיות על סמך ניתוח צריכה מפורט 7

 :קטע מההמלצות לדירה



 ?האם היה שינוי בהרגלי צריכת האנרגיה 8

 שינוי
(%) 

2015   
 )ש לחודש'"קוט(

2014   
 )ש לחודש'"קוט(

 בקורת 377 413 9.53
 משוב 412 427 3.61
 הדרכה+  משוב 482 495 2.52

 ירושלים

 נשר

 שינוי
(%) 

2015   
 )ש לחודש'"קוט(

2014   
 )ש לחודש'"קוט(

 בקורת 561 577 2.87
 משוב 508 539 6.24
 הדרכה+  משוב 401 445 10.81



 צריכת חשמל חודשית 9
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 )ירושלים(חשמל גורמים מסבירים לצריכת  10

 שטח הדירה•

 חימום' סוג מע•

דרישה לקירור  •
 )הדמיה(

דרישה לחימום  •
 )הדמיה(

 מאפייני הדירה

 דיירים' מס•

 שעות אכלוס•

 השכלה•

 מאפיינים דמוגרפיים

 ימי מעלה להסקה•

 ימי מעלה למיזוג•

 מזג אוויר

 הדרכה+ משוב •

 משוב•

 צורת ההתערבות

 סביבתית גבוהה  לחיסכון או למודעות ) מוצהר(לא נמצא כי למניע סביבתי 
 .החשמל בירושליםהשפעה מובהקת על צריכת ישנה )  NEPשאלוןלפי (

 כלכלית•

 סביבתית•

 חברתית•

מודעות סביבתית  •
)NEP*( 

 מוטיבציה לחיסכון

* NEP - New Environmental Paradigm מובהק סטטיסטית ברגרסיה מרובת משתנים 



 חומר למחשבה 11

 שיפור הדירה הוא תנאי הכרחי לצריכת אנרגיה
 אך לא תנאי מספיק –נמוכה 

  השונות הגדולה בין הדירות ממחישה את
החשיבות של התנהגות הדיירים בקביעת צריכת  

 האנרגיה בדירה



 ...  הדייריםקשה מאוד לשנות את התנהגות  12

 קבועה וכמעט ) כגון מקררים(צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל רבים
 אינה ניתנת לשינוי

 לחץ חברתי)peer pressure ( אבל קשה מאוד ליצור   –עשוי להיות יעיל
 לחץ כזה באופן מלאכותי

 והמלצות לחיסכון הם בעלי יעילות מוגבלת) אפילו אישי ומפורט(מידע 

מקטין " הריבאונדאפקט "ו, החיסכון הכספי איננו מהווה מוטיבציה מספקת
 את החיסכון בפועל

לא נמצא כי מודעות סביבתית משפיעה באופן מובהק על צריכת חשמל 



 המלצות כלליות לעידוד התנהגות חוסכת אנרגיה 13

  בכדי לשנות את תפיסת   -ולאורך זמן ממושך  -בניית מהלך הסברתי בהיקף נרחב
בעקבות משבר  ' ישראל מתייבשת'בדומה לקמפיין (הציבור בנוגע לחשיבות הנושא 

 ).2009-המים ב

 לאתר צרכני אנרגיה בזבזנים במיוחד ולמקד בהם את מאמצי החיסכון-         
target ‘behavers’ rather than ‘behaviors’ ,  באמצעות חשבונות החשמל

 )?צנעת הפרט(

קביעת תעריף חשמל מדורג עם מחיר גבוה מאוד במדרגה העליונה 

 או שכירות(קביעת חובה להציג תווית אנרגיה לכל דירה בעת העברת בעלות( 

 

ולא ללכת שבי אחר משאלות הלב או מקסמי  , חשוב לקבוע יעדים ריאליים 
 .שווא של גורמים עם כוונות טובות
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 אביתר אראל' פרופ
 אדריכלות ובינוי ערים במדבר

 ש בלאושטיין"המכונים לחקר המדבר ע
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 08-6596878. טל
erell@bgu.ac.il 

http://www.bgu.ac.il/~erell 
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 נספחים
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באמצעות חודשי בסיס על מתועדת האנרגיה צריכת התפלגות  
  החשמל מוני של קריאה מבוצעת ,במקביל .גז + חשמל חשבונות
 .שבועות 2-3-ל אחת של בתדירות

 חשבונות חשמל וגז): א(תיעוד צריכת האנרגיה 
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דמוגרפיים נתונים 
הדירה על בעלות 
ילדים ומספר ,בפועל דיירים מספר 
השכלה 
בדירה נוכחות דפוסי 

בדירה והאביזרים הציוד רשימת 
לבן ציוד 
ובידור מחשוב ציוד 
תאורה 
אוויר מיזוג 
חימום 
מים חימום 

בציוד השימוש דפוסי 
השנה עונות לפי 
השבוע ימות לפי 

 
 

 שאלון מפורט): ב(תיעוד צריכת האנרגיה 
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מידע מפורט על כל הציוד 
בדירה ודפוסי השימוש בו 
מתורגם מהשאלון לגיליון  

אשר  , )אקסל(אלקטרוני 
באמצעותו נעשה אומדן 

של צריכת האנרגיה  
לפי   –הכוללת בדירה 

 .דיווח הדיירים

 מחשבון צריכה): ג(תיעוד צריכת האנרגיה 
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תכניות הדירות מתקבלות מהדיירים או  
 מהנדס העיר

 תכניות הדירה והבניין): ד(תיעוד צריכת האנרגיה 

 הבניינים מצולמים מבחוץ
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 ENERGYui תוכנת באמצעות נעשית לאקלום האנרגיה צריכת של הדמיה

 ENERGYuiהדמיה ): ה(תיעוד צריכת האנרגיה 
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ולחות טמפרטורה מד מותקן דירה בכל  
 HOBO נתונים אוגר +

 ולחות ' מדידת טמפ): ו(תיעוד צריכת האנרגיה 

 תחילת חימום



22 

9

12

15

18

21

24

27

30

1591317212529333741

  טמפרטורה
 )צלזיוס(

 מספר הדירה

 )לפני תחילת הניסוי( 2013דצמבר , ירושלים

Absolute min: 10.3oC 
Mean min: 16.6oC 
Mean: 20.1oC 
Mean max: 24.4oC 
Absolute max: 28.8oC 

 הטמפרטורה בדירות

אבל בהרבה דירות אין  ...
 .חימום מספיק

טמפרטורה ממוצעת לכלל  
 ...מעלות 20.1: הדירות

הדירה החמה  
 ביותר

הדירה הקרה  
 ביותר

 מקסימום מוחלט לחודש
 מקסימום יומי ממוצע

 ממוצע

 מינימום יומי ממוצע
 מינימום מוחלט לחודש
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20

23

26

29

32

35

159131721

  טמפרטורה
 )צלזיוס(

 מספר הדירה

 )לפני תחילת הניסוי( 2014יולי , ירושלים

 )גם בקיץ יש שונות גדולה(הטמפרטורה בדירות 

:  טמפרטורה ממוצעת לכלל הדירות
  -מעלות  26.2

 ...וכמעט אין שימוש במזגן

 מקסימום מוחלט לחודש
 מקסימום יומי ממוצע

 ממוצע

 מינימום יומי ממוצע
 מינימום מוחלט לחודש



 )ש"קוט(צריכת חשמל חודשית ממוצעת בדירות  24

Variable City, intervention 

group 

Before intervention After intervention Change  

Mean F-test Mean F-test kWh/month % 

A. Jerusalem             

Total Control 377 14.913** 413 6.162** 36.00 9.53 

 
audit + feedback 482 

 
495 

 
12.00 2.52 

 
feedback only 412 

 
427 

 
15.00 3.61 

per m2 Control 3.82 13.043** 4.23 4.403** 0.42 10.93 

 
audit + feedback 4.73 

 
5.63 

 
0.90 19.02 

 
feedback only 4.15 

 
4.29 

 
0.14 3.33 

Per Control 159 12.674** 177 7.091** 17.50 10.99 
Capita audit + feedback 179 

 
190 

 
10.80 6.03 

  feedback only 210   221   11.40 5.42 
B. Nesher             

Total Control 561 12.814** 577 6.410** 16.00 2.87 

 
audit + feedback 401 

 
445 

 
43.00 10.81 

 
feedback only 508 

 
539 

 
32.00 6.24 

per m2 Control 5.67 2.461* 5.62 0.170ns -0.05 -0.81 

 
audit + feedback 4.96 

 
5.44 

 
0.48 9.77 

 
feedback only 5.24 

 
5.43 

 
0.19 3.64 

Per Control 219 5.822** 225 3.570** 6.40 2.90 
Capita audit + feedback 178 

 
187 

 
9.40 5.29 

  feedback only 182   187   5.00 2.77 
 
Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. 



 גורמים מסבירים 25
 לפני ואחרי ההתערבות, בירושלים צריכת חשמל כוללת) א(

Explanatory variable           Pre intervention                Post intervention 
                  Ba tb                 Ba tb 
A. Jerusalem         
Constant -326.765 -5.745** -385.981 -5.238** 
Apartment characteristics 

    Apartment size (m2) 1.547 5.409** 1.212 3.079** 
Central heating (yes=1, 0=no) -177.541 -4.729** -212.468 -4.302** 
Simulated cooling (kWh/m2/year) 25.847 4.739** 30.188 4.080** 
Simulated heating (kWh/m2/year) 3.617 1.777 2.022 0.762 
Demographic characteristics 

    No. of residents 58.642 3.759** 10.691 0.504 
Hours in home per week -0.362 -2.422* 0.000 -0.001 
Education (years of schooling) 4.001 3.712** 7.136 4.759** 
Weather 

    Cooling demand (degree days) 0.500 1.032 1.536 4.440** 
Heating demand (degree days) 0.487 5.895** 0.680 6.770** 
Motivation for saving 

    Financial motivation (1=yes, 0=no) 30.903 4.408** 41.348 4.557** 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -6.137 -0.592 13.022 0.943 
Social motivation (1=yes, 0=no) 38.163 4.583** 43.572 3.852** 
NEP score (0=neutral) 9.082 1.676 16.153 2.099* 
Type of intervention 

    Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 86.616 2.486* -21.495 -0.491 
Feedback only group (1=yes, 0=no) 57.586 1.719 -1.546 -0.036 

Number of apartment-months 613c 
 

526 c 
 R2 0.448   0.396 

 

  

 Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 

multiple regression analysis, dependent variable: total electricity consumption (kWh) 



 גורמים מסבירים 26
 לפני ואחרי ההתערבות, בנשר צריכת חשמל כוללת) ב(

multiple regression analysis, dependent variable: total electricity consumption (kWh) 

Explanatory variable           Pre intervention                Post intervention 
                  Ba tb                 Ba tb 
B. Nesher         
Constant -257.742 -3.610** -449.485 -5.936** 
Apartment characteristics 

    Apartment size (m2) 1.844 3.432** 2.038 3.506** 
Simulated EUI (kWh/m2/year) 5.321 3.523** 8.306 4.878** 

Demographic characteristics 
    No. of residents 51.021 2.773** 38.508 1.909 

Hours at home per week 0.546 3.891** 0.677 4.317** 
Education (years of schooling) 1.241 0.932 1.844 1.208 

Weather 
    Cooling demand (degree days) 3.539 6.862** 4.167 11.830** 

Heating demand (degree days) 1.272 7.558** 1.485 9.489** 
Motivation for saving 

    Financial motivation (1=yes, 0=no) -31.647 -3.253** -35.643 -3.321** 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -61.183 -5.423** -75.008 -6.156** 
Social motivation (1=yes, 0=no) 82.560 5.665** 66.687 4.457** 

Type of intervention 
    Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 18.087 0.647 31.494 1.049 

Feedback only group (1=yes, 0=no) -67.486 -2.625* -80.935 -2.879** 
Number of apartment-months 599 c 

 
566 c 

 R2 0.429   0.500   
 

Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 



 גורמים מסבירים 27
 לפני ואחרי ההתערבות, בירושליםצריכת חשמל לנפש ) ג(

Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 

multiple regression analysis, dependent variable: per capita electricity consumption (kWh) 

Explanatory variable           Pre intervention                Post intervention 

                  Ba tb                 Ba tb 

A. Jerusalem         
Constant 123.389 3.751** 104.173 2.599** 
Apartment characteristics         
Apartment size (m2) 0.841 5.084** 0.802 3.746** 
Central heating (yes=1, 0=no) -47.259 -2.176* -70.557 -2.626** 
Simulated cooling (kWh/m2/year) 9.749 3.091** 10.403 2.584** 
Simulated heating (kWh/m2/year) -0.611 -0.519 -0.801 -0.555 
Demographic characteristics         
No. of residents -9.191 -1.019 -24.638 -2.134* 
Hours in home per week -0.313 -3.621** -0.231 -2.037* 
Education (years of schooling) -0.246 -0.395 0.757 0.928 
Weather         
Cooling demand (degree days) 0.005 1.050 0.019 1.963* 
Heating demand (degree days) 0.005 6.116** 0.005 1.698 
Motivation for saving         
Financial motivation (1=yes, 0=no) -3.083 -0.760 4.234 0.858 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -10.258 -1.710 -6.415 -0.854 
Social motivation (1=yes, 0=no) 1.657 0.344 2.803 0.455 
NEP score (0=neutral) -2.763 -0.882 1.201 0.287 
Type of intervention         
Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 58.512 2.904** 14.138 0.594 
Feedback only group (1=yes, 0=no) 53.448 2.759** 18.659 0.798 

Number of apartment-months 613c 
 

526 c 
 R2 0.369   0.333 
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 לפני ואחרי ההתערבות, בנשרצריכת חשמל לנפש ) ד(

multiple regression analysis, dependent variable: per capita electricity consumption (kWh) 

Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 

Explanatory variable                  Pre intervention              Post intervention 

                  Ba tb                 Ba tb 

B. Nesher         
Constant 97.195 3.299** 35.976 0.987 
Apartment characteristics         

Apartment size (m2) 0.983 4.431** 1.008 3.604** 
Simulated EUI (kWh/m2/year) 2.629 4.219** 3.952 4.824** 

Demographic characteristics         
No. of residents -73.155 -9.634** -83.739 -8.627** 
Hours at home per week 0.304 5.251** 0.360 4.775** 
Education (years of schooling) -0.244 -0.444 0.131 0.178 

Weather         
Cooling demand (degree days) 1.291 6.069** 1.572 9.273** 
Heating demand (degree days) 0.518 7.465** 0.540 7.169** 

Motivation for saving         
Financial motivation (1=yes, 0=no) -12.873 -3.206** -14.777 -2.861** 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -16.733 -3.594** -22.347 -3.812** 
Social motivation (1=yes, 0=no) 51.410 8.549** 46.196 6.416** 

Type of intervention         
Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 4.512 0.391 10.836 0.750 
Feedback only group (1=yes, 0=no) -29.941 -2.822* -38.370 -2.837* 

Number of apartment-months 599 c 
 

566 c 
 R2 0.421   0.418   
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 לפני ואחרי ההתערבות, בירושלים ר"צריכת חשמל למ) ה(

Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 

multiple regression analysis, dependent variable: electricity use intensity (kWh/m2) 

Explanatory variable           Pre intervention                Post intervention 

                  Ba tb                 Ba tb 

A. Jerusalem         
Constant 0.327 0.613 1.119 0.552 
Apartment characteristics         
Apartment size (m2) -0.016 -5.892** -0.040 -3.720** 
Central heating (yes=1, 0=no) -1.459 -4.138** -1.498 -1.103 
Simulated cooling (kWh/m2/year) 0.228 4.462** 0.245 1.207 
Simulated heating (kWh/m2/year) 0.039 2.044* 0.029 0.395 
Demographic characteristics         
No. of residents 0.820 5.595** 0.275 0.471 
Hours in home per week -0.005 -3.530** 0.005 0.791 
Education (years of schooling) 0.026 2.614** 0.044 1.060 
Weather         
Cooling demand (degree days) 0.005 1.050 0.019 1.963* 
Heating demand (degree days) 0.005 6.116** 0.005 1.698 
Motivation for saving         
Financial motivation (1=yes, 0=no) 0.323 4.909** 0.259 1.040 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -0.159 -1.633 0.550 1.450 
Social motivation (1=yes, 0=no) 0.315 4.033** 0.580 1.865 
NEP score (0=neutral) 0.044 0.865 -0.212 -1.003 
Type of intervention         
Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 0.965 2.950** 0.309 0.257 
Feedback only group (1=yes, 0=no) 0.596 1.896 0.422 0.357 

Number of apartment-months 613c 
 

526 c 
 R2 0.402   0.112 
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 לפני ואחרי ההתערבות, בנשרר "צריכת חשמל למ) ו(

multiple regression analysis, dependent variable: total electricity consumption (kWh) 

Notes: *Indicates a 0.05 significance level; ** indicates a 0.01 significance level. a Unstandardized regression coefficient; b t-statistic 
and its significance level; c Differences in the number of observations (apartment-months) are attributed to apartment vacancy during 
several months or drop-outs due to changes of ownership. 

Explanatory variable                Pre intervention                Post intervention 

                  Ba tb                 Ba tb 

B. Nesher         
Constant 1.160 1.56 -0.652 -0.846 
Apartment characteristics         

Apartment size (m2) -0.039 -6.924** -0.042 -7.097** 
Simulated EUI (kWh/m2/year) 0.079 5.000** 0.117 6.735** 

Demographic characteristics         
No. of residents 0.380 1.984* 0.153 0.743 
Hours at home per week 0.007 4.792** 0.009 5.708** 
Education (years of schooling) 0.022 1.575 0.033 2.121 

Weather         
Cooling demand (degree days) 0.040 7.540** 0.044 12.258** 
Heating demand (degree days) 0.013 7.447** 0.015 9.589** 

Motivation for saving         
Financial motivation (1=yes, 0=no) -0.200 -1.971* -0.260 -2.375* 
Environmental motivation (1=yes, 0=no) -0.559 -4.753** -0.697 -5.615** 
Social motivation (1=yes, 0=no) 0.999 6.584** 0.858 5.633** 

Type of intervention         
Audit + feedback group (1=yes, 0=no) 0.406 1.395 0.598 1.954 
Feedback only group (1=yes, 0=no) -0.619 -2.312* -0.789 -2.755** 

Number of apartment-months 599 c 
 

566 c 
 R2 0.368   0.458   
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Survey group "Which of the interventions did you find helpful?" (% of respondents, 
more than one answer possible) 

 personal 
audits 

generic 
advice 

consumption feedback 
relative to 

all none 

self neighbours 

Jerusalem       
audit+feedback 66.67 5.56 44.44 11.11 11.11 5.56 
feedback only  55.56 50.00 22.22 0.00 11.11 

Nesher       
audit+feedback 54.55 18.18 18.18 0.00 0.00 9.09 
feedback only  50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 

 

Survey group “Which of the interventions did you find to be not helpful?" (% of 
respondents, more than one answer possible) 

 personal 
audits 

generic 
advice 

consumption feedback 
relative to 

all none 

self neighbours 

Jerusalem       
audit+feedback 0.00 5.56 11.11 50.00 0.00 38.89 
feedback only  5.56 0.00 50.00 5.56 38.89 

Nesher       
audit+feedback 0.00 0.00 9.09 18.18 0.00 72.73 
feedback only  23.53 0.00 11.76 5.88 58.82 

 
Jerusalem: Audit & feedback, n=18. Feedback only, n=18. Nesher: Audit & feedback, n=11. Feedback only, n=16. 


	קידום התנהגות חוסכת אנרגיה בבנייני מגורים בישראל *
	פוטנציאל החיסכון עקב שינוי הרגלי הצריכה
	אנרגיה לאקלום הדירות (חימום ומיזוג) 
	ישנה שונות גדולה מאוד בצריכת חשמל
	תוכנית המחקר
	קבוצות
	המלצות אישיות על סמך ניתוח צריכה מפורט
	האם היה שינוי בהרגלי צריכת האנרגיה?
	צריכת חשמל חודשית
	גורמים מסבירים לצריכת חשמל (ירושלים)
	חומר למחשבה
	קשה מאוד לשנות את התנהגות הדיירים... 
	המלצות כלליות לעידוד התנהגות חוסכת אנרגיה
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	תיעוד צריכת האנרגיה (א): חשבונות חשמל וגז
	תיעוד צריכת האנרגיה (ב): שאלון מפורט
	תיעוד צריכת האנרגיה (ג): מחשבון צריכה
	תיעוד צריכת האנרגיה (ד): תכניות הדירה והבניין
	תיעוד צריכת האנרגיה (ה): הדמיה ENERGYui
	תיעוד צריכת האנרגיה (ו): מדידת טמפ' ולחות 
	הטמפרטורה בדירות
	הטמפרטורה בדירות (גם בקיץ יש שונות גדולה)
	צריכת חשמל חודשית ממוצעת בדירות (קוט"ש)
	גורמים מסבירים�(א) צריכת חשמל כוללת בירושלים, לפני ואחרי ההתערבות
	גורמים מסבירים�(ב) צריכת חשמל כוללת בנשר, לפני ואחרי ההתערבות
	גורמים מסבירים�(ג) צריכת חשמל לנפש בירושלים, לפני ואחרי ההתערבות
	גורמים מסבירים�(ד) צריכת חשמל לנפש בנשר, לפני ואחרי ההתערבות
	גורמים מסבירים�(ה) צריכת חשמל למ"ר בירושלים, לפני ואחרי ההתערבות
	גורמים מסבירים�(ו) צריכת חשמל למ"ר בנשר, לפני ואחרי ההתערבות
	משוב ממשתתפי הניסוי על יעילות אמצעי החיסכון

