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פרוייקטים בתחום 
הבניה הרוויה והבניה 

הציבורית



סיפקה  היום  ועד  שנים  מ-11  למעלה  קיימת   i feel
והתקינה למעלה מ-4700 מערכות בית חכם ומערכות 
בקרת מבנה בתחום הבניה הפרטית, בניה רוויה ומבני 

ציבור.  

אדריכלית  הנדסאים,  ו-5  מהנדסים   8 כוללת  החברה 
וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות AV, חדרי קולנוע 
ביתיים, ומערכות תקשורת IP ונחשבת לאחת החברות 

המובילות בארץ בתחום זה. 

החברה אימצה את תקן הבניה הירוקה ועומדת בתקינת 
 i feel יותר.  LEED המחמירה  5281 של מת"י ותקינת 
לבניה  הישראלית  המועצה   –  ILGBC במועצת  חברה 
משהב"ט  של  רשום  ספק  הינה  החברה  .בנוסף,  ירוקה 

.ISO ומשרדי הממשלה ועומדת בתקני

של  התצוגה  באולם  והציוד  המערכות  את  לראות  ניתן 
חברת i feel בדיזיין סנטר. 

שנים11
בשוק

מהנדסים16
והנדסאים

מערכות4700
מותקנות

שנות100
נסיון משותף

מי אנחנו
מה אנחנו

עושים

“

ספק מורשה של משרד הביטחון 11009136

i feel®

נושא ניהול חכם ויעיל של מערכות 
האנרגיה יביא לחיסכון עצום 

לצרכנים ולמדינות. נושא זה נעשה 
מרכזי ברחבי העולם. מומחים 

מתריעים כי הצריכה האנרגטית 
גדלה בקצב מדאיג, כך שההוצאה 
העולמית על אנרגיה ב-40 השנים 
הקרובות תעלה על זו שבמשך כל 

“שנות הקיום בכדור הארץ.



Williams A. M.

i feel®

כ-%40 מהביקוש לאנרגיה בעולם המערבי 
מגיע מלקוחות פרטיים: בנייני מגורים, משרדים 

ומרכזי מסחר. אף על פי כן, למרות השפעתם 
העצומה על הביקוש לאנרגיה, במשך שנים 

כמעט לא חלה עליהם רגולציה בתחום הצריכה.
 LEED התקינה כיום במסגרת מט"י ובאימוץ תקן

ע"י חלק מהיזמים בא לשנות גישה זו ובעתיד 
הקרוב ינועו רוב הארגונים לקראת יצירת הגדלת 

וטיפוח מערכות בקרת מבנה וחסכון באנרגיה. 

“Effective energy 
management 
isn’t just good 
for business, it’s 
also becoming 
a requirement. 
Are you ready 
for energy 
management?



אגבד בינוי ונכסים  )פתח תקווה(
62 יח"ד

כיריים  דוֿד,  מזגן,  על  מרחוק  ושליטה  זמנים  לפי  שליטה  הכוללות 
חשמליות בכל דירה.

נווה גן  )רמת השרון(
90 יח"ד 

הכוללות שליטה לפי זמנים ושליטה מרחוק על מזגן, דוד ותריסים בכל 
דירה. 

פרויקטים לקבלנים
בתקן בניה ירוקה

פארק גנים  )פתח תקוה(
110 יח"ד

 5281 ירוקה בתקן  לבניה  ופתרון  על האזור המרכזי  הכוללות שליטה 
הכולל גם מסך מגע ייעודי המציג את צריכת האנרגיה בכל דירה.

צוקי השמורה  )נתניה(
300 יח"ד

הכוללות שליטה לפי זמנים, מערכת  בניה ירוקה  עם שליטה על מכונת 
כביסה, דוד ואזור מרכזי בכל דירה.

יועץ חשמל: טיקטין תכנון חשמלבע"מ

יועצי הבנייה ירוקה: תמי הירש אדריכלים

חלומות קרית אונו שלב 1 
90 יח"ד

הכוללות שליטה לפי זמנים ושליטה מרחוק על מזגן, דוד ותריסים בכל 
דירה. 

חלומות קרית אונו שלב 2 
300 יח"ד

הכוללות שליטה לפי זמנים ,מערכת  בניה ירוקה  עם שליטה על מזגן, 
דוד ואזור מרכזי בכל דירה.

יועץ חשמל: בן חורין 

יועצי הבנייה ירוקה: תמי הירש אדריכלים

עיר ימים  )נתניה(
30 יח"ד 

הכוללות שליטה לפי זמנים ושליטה מרחוק על מזגן, דוד וחלק 
מהתריסים בכל דירה. 

יועץ חשמל: טיקטין

ארלוזורוב 17  )רמת גן( 
75 יח"ד

מפסקים  עם  אלקטריק  שניידר  מתוצרת  מלאה  חכם  בית  מערכת 
חכמים מהודרים בכל דירה.

ועוד...

קו הים  )תל אביב(
15 יח"ד

מערכת בית חכם מלאה מתוצרת שניידר אלקטריק עם מפסקים 
חכמים מהודרים בכל דירה.

הגוש הגדול  )תל אביב(
220 יח"ד 

מערכת בקרת תריסים 

משכנות האומה  )ירושלים(
17 בניינים, למעלה מ-700 יח"ד

מפסקים  עם  אלקטריק  שניידר  מתוצרת  מלאה  חכם  בית  מערכת 
חכמים מהודרים בכל דירה.

יזם: קו הים

יועץ חשמל: טל אבי ואריה שיין

יועץ חשמל: טל אבי ואריה שיין



מערכות
בקרת 
מבנה

מערכת מדידת אנרגיה המציגה ללקוח את צריכת   •
האנרגיה באתר הצורה מדוייקת

מערכת בקרת אנרגיה כולל שליטה מרחוק  •

בתקן  אלחוטית  ומערכת  קווית  מערכת  שילוב   •
ותאורה  מיזוג  על  שליטה  המאפשרת   ZIGBEE

גם לבניינים קיימים. 

צוותי עבודה של מומחים המכירים את המערכות   •
למעלה מ-10 שנים.

i feel הינה מהחברות היחידות המספקות מערכות בקרת  מבנה 
העונות לצרכים הבאים:

מערכות  של  פנימיים   צוותים  המאחדת  חברה 
ומערכות  הישיבות  לחדרי  מערכות  המבנה,  בקרת 

התקשורת בגוף אחד.
העולמית  לתקינה  ועונה  בעולם  מוביל  עולמי  ציוד 
 Schneider Electric חברת  מבית  והישראלית 

נסיון עתיר שנים בגופים זהים לחברה שלך.
ביממה  שעות   24 שירות  המספק  שירות  מערך 
ולקוחות  ימות השבוע לגופים ביטחוניים  למשך כל 

ענק במשק הישראלי. 
  ISO של  גם  מסודרת  תקינה  ע"פ  הפועלת  חברה 

וגם של בניה ירוקה.
אלפי לקוחות מרוצים. 

אצטדיון טדי  )ירושלים(
i feel ביצעה את מערכות בקרת המבנה והשליטה עליהם ביציעים 

ובחניונים 

יד הנדיב  )ירושלים(
מערכות בקרת האנרגיה, שליטה על התאורה והמיזוג , מערכות 

המולטימדיה בחדרי הישיבות ומערכות התקשורת

בית כלמוביל  )הרצליה( 
מערכת בקרת המבנה והמיזוג SMART STRUXURE + בקרת תאורה 

 KNX ותריסים של

בית סורוקר  )הרצליה(
מערכות התקשורת, בקרת המבנה וניהול המזגנים 

בנק השוייצרי UBS  )הרצליה(  
ביצוע כלל מערכות השליטה בחשמל במבנה החדש כולל מערכת 

משוכללת לבקרת אנרגיה וחשמל חכם

בנק JULIUS BAR השויצרי )תל אביב(  
Video Confrencing הקמת חדר הישיבות כולל מערכת משוכללת עם

 
מחסן זגה )פארק תעשיות שוהם(

מערכת משוכללת לבקרת אנרגיה וחשמל חכם

מכון גיאולוגי  )ירושלים(
מערכת בתקן KNX לבקרת אנרגיה וחשמל חכם

בית סוהו  )נתניה(
מערכות התקשורת, בקרת המבנה וניהול המזגנים 

מנוליד 
יועץ חשמל: רמאור

אינטר אלקטריק

א. הנדל 

חברות ביצוע פרויקטים

בינת  

אלמוג טכנולוגיות 

אלקטרו סייף

אלקטרה
יועצי הבנייה ירוקה:

תמי הירש אדריכלים
 

אלקטרה 



גלובוס מקס
רשת קולנועים )כל הארץ( 

חסכון באנרגיה, שליטת כל סוגי הדימרים הקיימים, בקרת תאורה 
ומבנה

מבוסס שנידר אלקטריק
שליטה מכל מקום באמצעות מחשב / טלפון כולל חיווי.

יועץ חשמל: סער מהנדסים

נהריה )4 אולמות + שטחים ציבוריים(,   •
פתח תקוה )8 אולמות + שטחים ציבוריים(  •

חיפה )17 קולנועים+ שטחים ציבוריים + איזור מבקרים ענקי(  •
כפ"ס )17 קולנועים+שטחים ציבוריים(  •

עוד 7 אולמות קולנוע  בהם ייבנו בשנה וחצי הקרובות   •

בתי קולנוע

גלאי תקרתי  באזורים ציבוריים

i feel®

מדוע נבחרה i feel לפרויקט?
"כשיזם בוחר במערכת,  זה בעייתי לקחת 
עבורו משהו חדשני מידי. זאת מכיוון שיש 

לנו אחריות ארוכת טווח על המערכות בבית, 
וחשוב לו לעבוד עם חברה בעלת ניסיון, שלא 
תיעלם מחר בבוקר. אנו לא מעוניינים שאחרי 

 i שנה נצטרך להתקין מערכת חדשה. " את
feel הכרנו כבר מפרויקטים קודמים שעשינו 

והעבודה של I feel עם תקן KNX לחשמל 
חכם מבטיחה תאימות ארוכת טווח של 

הפתרונות".



מסעדות
אולמות אירועים

BBB
סניף ראשון לציון
סניף פתח תקווה

סניף אילת

מערכות תאורה

אולם אירועים אלאמס
עכו

מערכת חסכון באנרגיה, בקרת תאורה
יועץ חשמל – סולימן ווישאחי 

מסעדת בינדלה 
אדריכל-פיצו קדם 

דרבי בר
תל אביב

אולם אירועים סטוקו
תל אביב

ועוד...



i feel®

מלונות

KNX in hotels 
WORTH Five star 
comfort, security 
and efficiency

סי לייף
נהריה

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה

לוטראקי
יוון

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה

מלון ים
תל אביב

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה

מלון פארק אגם
ראשל"צ

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה

מלון מונטיפיורי
תל אביב

מערכת בקרת תאורה בחדרים, 
מערכת תאורה ציבורית חכמה 

ועוד...



טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 

www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il

i feel®


