
 י בית קששל מצריכת אנרגיה 

 ,שלום רב

 

 . שאלון זה הינו חלק ממחקר על צריכת האנרגיה הביתית שנערך עבור משרד האנרגיה

 .אין בשאלון זה תשובות נכונות או לא נכונות, התשובה הנכונה ביותר היא התשובה המתאימה לך

 .בלבדפרטי השאלון ישמרו ויוצגו בצורה אנונימית וישמשו למחקר זה 

 .השאלון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים

 

 .תודה על שיתוף הפעולה

 

 ת: זכר/נקבה מין הנשאל/

 

 שנת לידה:__________________ 

 מצב משפחתי: 

 . פרוד3                      נשוי .1
 . גרוש4                      רווק .2

 דת: 

 . דרוזי5                    יהודי .1

 . ללא 6                  מוסלמי .2
 נוצרי  .3

 רמת דתיות:  

 . מסורתי3                   חרדי(-דוק )במידה ויהודיאדתי  .1
 . חילוני4                                                       דתי .2

 

  ____________________ מספר ילדים:
 

 ___________________    ישוב מגורים:

 השכלה: 

 שנות לימוד 8עד  .1
 שנות לימוד 12עד  .2

 יםיבוגר לימודים על תיכוניים לא אקדמ .3
 בוגר/ת תואר ראשון .4

 בוגר/ת תואר שני .5
 בוגר/ת תואר שלישי .6

, כיצד היית  2018נטו למשפחה בשנת   ₪  18,000גובה הכנסה ממוצעת למשק בית בישראל הייתה  

 ?של משפחתך ביחס לנתון זה מגדיר את ההכנסה  

 . מעל הממוצע5                                            אין כלל הכנסה .1
 . הרבה מעל הממוצע 6                                  הרבה מתחת לממוצע .2

 . לא מעוניינ/ת לענות 7                                          מתחת לממוצע .3
 ממוצע .4



 __________ _______   שנת עליה:                            _______________ ארץ לידה:

 גיל הדיירים הנוספים בדירה:

 :__________ 4דייר                                        :__________1דייר 

 :__________ 5דייר                                        :__________2דייר 

 :__________ 6דייר                                        :__________3דייר 

 :הבית הינו

 בבעלותי .1
 בשכירות .2

 דיור ציבורי  .3

 סוג המבנה: 

 בית פרטי צמוד קרקע  .1
 בית דו משפחתי  .2

 דירה בבית משותף  .3

 : באיזו קומה את/ה גר/ה

 . אמצע 3                                                         קרקע .1

 . גג/קומה עליונה 4                              ה על עמודיםקומה ראשונ .2
 

 _________                                  שטח הדירה במ"ר:____________  מספר החדרים בבית:

 שנת בניה: 

 2005-2015נבנה בין השנים . 3                       1965עד שנת -בניין ישן מאוד .1
 ואילך  2015. 4                                 1966-1990בניין ישן  .2

 : החזית העיקרית של הדירה )החזית אליה פונה מרפסת הסלון או החלונות הגדולים ביותר( מפנה

 . דרום5                                      צפון .1

 . דרום מערב 6                               צפון מזרח .2
 . מערב 7                                     מזרח .3

 . צפון מערב8                            דרום מזרח .4

 :האם מבעד החלון הגדול בסלון או הדלת למרפסת חודרת שמש ישירה בשעות

 . אחר הצהריים 3                                      בוקר .1

 . אף פעם 4                                    צהריים .2

פועלים המזגנים בדירה בחודשים יולי אוגוסט? )אם אין מזגן או שלא נעשה בו  שעות ביממה כמה 

 ( 0שימוש, יש לציין כי מספר השעות הוא  

 __________  מזגן ראשי )מיני מרכזי או סלון(:

 _________ : _____ 4מזגן                                                :______________2מזגן 

 _____________    :5מזגן                                              ______________   :3מזגן 

 



 כיצד אתם מחממים את הדירה בחורף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

 . הסקה דירתית מרכזית )גז או סולר(4                                                          מזגן .1

 )עץ או סולר(  ן. קמי5                                    קונבקטור חשמלי נייד .2
 גז .3

 כיצד אתם מחממים מים: 

 . גז 3                                דוד שמש )גיבוי בחשמל( .1

 שמלדוד ח .2

 ?כשירי החשמל הבאיםמהי תדירות השימוש במ

 

 

 

 :מכונת כביסה

  פעם בשבוע. 4                          יותר מפעם ביום.7

 . לעיתים רחוקות5                                   פעם ביום.8
 . אין ברשותי מכשיר כזה6                    מספר פעמים בשבוע.9

 :מייבש כביסה

  פעם בשבוע. 4                          יותר מפעם ביום.4
 . לעיתים רחוקות5                                   פעם ביום.5

 . אין ברשותי מכשיר כזה6                    ועמספר פעמים בשב.6

 :מדיח כלים

  פעם בשבוע. 4                          יותר מפעם ביום.1
 . לעיתים רחוקות5                                   פעם ביום.2

 . אין ברשותי מכשיר כזה6                    מספר פעמים בשבוע.3

 ויזיה:וטל

 . לא כל יום3               הפעילותפועלת לאורך רוב שעות .1

 . אין ברשותי מכשיר כזה4                                 מספר שעות ביממה.2
 

 :אילו מהמכשירים הבאים נמצאים בבעלותך

 . כיריים חשמליים             3                              מכשיר מים קרים/חמים.1
 . אף אחד מהם                        4מקפיא נפרד                                             .2



 :את הפעולות הבאות ת /ה מבצע/ באיזה תדירות את

לעיתים  תמיד 
 קרובות

לעיתים  לפעמים
 רחוקות

לעולם 
 לא

לא 
 יודע/ת

כשאני קונה מוצר חשמלי אני בודק  
 את הדירוג האנרגטי שלו

      

       בקיץ אני משאיר מזגן פועל בלילה

כשאני לא צופה בטלוויזיה אני  
 מכבה אותה 

      

אני מפעיל את הדוד לחימום מים  
רק כאשר אין אפשרות לקבל מים  

 מדוד השמש 

      

אני משתמש בתוכנית חסכונית  
 במדיח הכלים 

      

אני מפעיל מכונת כביסה רק כאשר  
 יש די בגדים למלא אותה 

      

די אני לובש בגד נוסף  אם לא קר מ
 במקום להדליק חימום 

      

 

   :צריכת החשמל של משפחתי ביחס למשקי בית אחרים באזור בו אני גר

 . גבוהה 4                     נמוכה בצורה משמעותית .1
 . לא יודע/ת 5נמוכה                                                .2

 דומה .3

 :ות)מסכים מאוד( עד כמה אתה מסכים עם האמירות הבא 7)לא מסכים בכלל( עד  1-בסולם מ

)לא   1 
מסכים  

 כלל( 

2 3 4 5 6 7  
)מסכים 

 מאוד(

בעשורים האחרונים העולם צורך  
 אנרגיה בצורה בלתי אחראית 

       

קיים קשר בין צריכת חשמל  
 לתהליך שינויי האקלים

       

כל משפחה, ללא קשר למצבה  
הכלכלי צריכה לפעול לצמצום 

 צריכת החשמל שלה 

       

החשמל שלי ושל  צמצום צריכת  
משפחתי יתרום לשמירה על 

 משאבי טבע גלובליים

       

בישראל חסכון בחשמל פחות  
 חשוב מחסכון במים 

       

 



 :)מסכים מאוד( עד כמה אתה מסכים עם האמירות הבאות 7)לא מסכים בכלל( עד  1-בסולם מ

)לא   1 
מסכים  

 כלל( 

2 3 4 5 6 7  
)מסכים 

 מאוד(

לגבול של מספר  אנו מתקרבים 
 האנשים שכדור הארץ יכול לקיים

       

לבני אדם יש את הזכות לשנות  
את הסביבה הטבעית על מנת  

 לקיים את צרכיהם 

       

כאשר בני אדם מתערבים בטבע  
 התוצאות הן לרוב הרסניות

       

ח ההמצאה האנושי מבטיח כי  וכ
כדור הארץ לא יעשה בלתי  

 מתאים לחיים 

       

        בני אדם פוגעים אנושות בסביבה 

בכדור הארץ קיימים מספיק 
משאבי טבע, עלינו רק ללמוד איך 

 לפתח אותם 

       

לצמחים ולבעלי חיים יש את אותה  
 הזכות להתקיים כמו לבני האדם 

       

האיזון הטבעי של הטבע חזק  
מספיק להתמודד עם ההשפעה  

של המדינות המתועשות  
 המודרניות

       

למרות יכולותיהם המיוחדות, בני  
 האדם עדיין כפופים לחוקי הטבע

       

משבר האקולוגי" העומד בפני "ה
 האנושות, לכאורה, מוצג בהגזמה 

       

כדור הארץ הוא כמו ספינת חלל  
 עם מקום ומשאבים מוגבלים 

       

        בני אדם נועדו לשלוט על הטבע 

האיזון של הטבע הוא עדין ומופר 
 בקלות

       

בני האדם ילמדו רבות על האופן 
שבו הטבע עובד עד אשר יוכלו 

 לשלוט בו

       

אם הדברים ימשיכו במסלולם  
הנוכחי, בקרוב נחווה אסון אקולוגי  

 גדול 

       

 

 



 סקר מאפייני צריכת חשמל ביתי

צילום של חשבון החשמל. הצילום יכלול את היקף הצריכה לתקופת  כל נשאל יצרף 

 , לפי הדוגמא הבאה: המופיע על החשבון החשבון ואת הגרף השנתי

 

 

 מסרו על ידי חברת הסקרים:ננתוני רקע נחוצים אשר 

 אזור בארץ )מחוז( ( א)

 ישוב המגורים   (ב)

 ( אקדמאית ד ( מקצועית )ג תיכונית )יסודית )ב(  השכלה של הנשאל:  )א(   ( ג)

 של משק הביתהכנסה  ( ד)

 דת  (ה)

 גיל הנשאל   (ו)

 מגדר  (ז )

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text
ית       

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Text Box
ית




