
פרוייקטים בתחום הבניה 
הרוויה והבניה הציבורית



i feel קיימת למעלה מ-15 שנים ועד היום סיפקה 
והתקינה למעלה מ-7500 מערכות בית חכם ומערכות 
בקרת מבנה בתחום הבניה הפרטית, בניה רוויה ומבני 

ציבור.  

החברה כוללת 7 מהנדסים, 4 הנדסאים, אדריכלית 
וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות AV, חדרי 

קולנוע ביתיים, מערכות תקשורת IP ונחשבת לאחת 
החברות המובילות בארץ בתחום זה. 

כחברה במועצת ILGBC - המועצה הישראלית לבניה 
ירוקה, i feel אימצה את תקן הבניה הירוקה ועומדת 

בתקינת 5281 של מת”י ותקינת LEED המחמירה 
יותר.

i feel הינה ספק רשום של משהב”ט, משרדי 
.ISO הממשלה ועומדת בתקני

שנים15
בשוק

מהנדסים11
והנדסאים

מערכות7500
מותקנות

שנות100
נסיון משותף

מי אנחנו
מה אנחנו

עושים
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פרויקטים לקבלנים 
ויזמים בתקן
בניה ירוקה

)KNX מערכת קווית(

המערכת המותקנת מנהלת את כלל התאורה 
באזוור המרכזי, תריסים ,מיזוג ודוד. בכניסה 

לכל דירה מותקן מסך טאץ לשליטה על 
הדירה וההפעלות השונות.

כדי לעמוד בתקן הבניה הירוקה מותקני מדדי 
צריכת זרם בכל דירה המוצגים במסך המגע.
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TLV חלומות
יפתח 20-18-16 )תל אביב(

המערכת כוללת שליטה על התאורה, 
תריסים, מזגן ודוד באזור המרכזי  ופתרון 

לבניה ירוקה בתקן 5281 הכולל גם מסך מגע 
ייעודי המציג את צריכת האנרגיה בכל דירה.

87 יחידות דיור
יזם: שיכון ובינוי נדלן

יועץ חשמל: משה ראובני

180 יחידות דיור
יזם: שיכון ובינוי נדלן
יועץ חשמל: בן חורין

חלומות קרית
אונו שלב א ו-ב

שכונת רייספלד )קרית אונו(

המערכת כוללת שליטה על התאורה, 
תריסים, מזגן ודוד באזור המרכזי  ופתרון 

לבניה ירוקה בתקן 5281 הכולל גם מסך מגע 
ייעודי המציג את צריכת האנרגיה בכל דירה. 

בניה ירוקה

בניה ירוקה

צוקי השמורה
נתן יונתן )נתניה(

המערכת כוללת שליטה על התאורה, תריסים, 
מזגן ודוד באזור המרכזי  ופתרון לבניה ירוקה 
בתקן 5281 הכולל גם מסך מגע ייעודי המציג 

את צריכת האנרגיה בכל דירה.

חלומות
פארק גנים
ויטנברג )פתח תקוה(

המערכת כוללת שליטה על התאורה, תריסים, 
מזגן ודוד באזור המרכזי  ופתרון לבניה ירוקה 
בתקן 5281 הכולל גם מסך מגע ייעודי המציג 

את צריכת האנרגיה בכל דירה.

110 יחידות דיור
יזם: שיכון ובינוי נדלן

פיקוח: האחים מרגולין
יועץ חשמל: טיקטין

188 יחידות דיור
יזם: שיכון ובינוי נדלן

פיקוח: וקסמן גוברין גבע
יועץ חשמל: טיקטין

בניה ירוקה

בניה ירוקה
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 WallWand TouchWand חכם  זכוכית  מפסק 
LCD ”5 הינו ממשק מגע חדשני המאפשר שליטה 
וניהול של כלל מערכות הבית השונות כגון  תאורה, 

תריסים, מיזוג, אזעקה ועוד.
 ZWAVE המפסק מבוסס תקשורת אלחוטית בתדר
העובדה  לאור  המערכות,  למגוון  התאמה  ומאפשר 
שהוא מותאם ומתוכנת לפי העדפותיו האישיות של 

הלקוח לאחר כניסתו לבית.

פרויקטים לקבלנים בתקן בניה ירוקה
 MHZ 916 בתדר ZWAVE מערכת אלחוטית(

התקני בישראל(

מנדלבלט
)הרצליה(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE באיזור 
המרכזי על תאורה, תריסים, מזגן דוד 

ומדידות צריכה לבניה ירוקה כולל שליטה 
מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, 

תרחישים, חגי ישראל, שעוני שבת מובנים 
ובמגוון שפות                                                                              

278 יחידות דיור
יזם: מטרופוליס

יועץ חשמל: שצקי בן מאיר

מכבי 49
)תל אביב(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE באיזור 
המרכזי על תאורה, תריסים, מזגן, דוד 

ומדידות צריכה לבניה ירוקה כולל שליטה 
מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, ניהול 

זמנים, תרחישים, חגי ישראל, שעןוני שבת 
מובנים ובמגוון שפות   

29 יחידות דיור
יזם: מטרופוליס

יועץ חשמל: שצקי בן מאיר

בניה ירוקה

בניה ירוקה

 i feel הפעילות האלחוטית של
מבוססת על ציוד המיוצר בישראל- 

כחול לבן 

זה גם סיבה לבחור בנו ולא באיזה 
מוצר ממקור אחר בעולם



בניה רוויה ליזמים / קבלנים
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אריה בראון 16    
)פתח תקווה(

בכל  חשמליות  כיריים  דוד,  מזגן,  על  שליטה 
דירה 

62 יחידות דיור
יזם: יזם: אבגד בינוי ונכסים בע«מ

קבלן מבצע: קבוצת תדהר

נווה גן
)רמת השרון(

שליטה לפי זמנים על מזגן, דוד ותריסים בכל 
דירה 

90 יחידות דיור
יזם: רוגובין

קבלן מבצע: תדהר

ארנונה
)ירושלים(

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

דירה.

משכנות האומה
)ירושלים(

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

דירה.

17 בניינים, למעלה מ-700 יחידות דיור
יזם: ב.יאיר

יועץ חשמל: טל אבי ואריה שיין

160 יחידות דיור
יזם: ב.יאיר

קבלן מבצע : מ.פ.ש עבודות חשמל
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הגוש הגדול    
)תל אביב(

4 בניינים יוקרתיים, מערכת בקרת תריסים 

94 יחידות דיור
יזם: אשטרום

יועץ חשמל: טל אבי ואריה שיין

בלו ביץ
מנחם בגין 12 )חדרה(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE באיזור 
המרכזי על תאורה, תריסים, מזגן דוד  הכולל 

שליטה מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, 
ניהול זמנים, תרחישים, חגי ישראל, שענוני 

שבת מובנים ובמגוון שפות   

22 יחידות דיור
יזם: רם לי בניה ופיתוח 

אדריכל: יובל רגב 

קישון על הפארק
)הרצליה(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, תאורה, 
תריסים( מתוצרת שניידר אלקטריק עם 

מפסקים חכמים מהודרים בכל דירה.

השפלה 6
)רמת השרון(

מערכת ZWAVE אלחוטית לשליטה על 
תאורה,תריסים, מיוג ודוד הכולל ניהול זמנים, 
תרחישים, שעוני שבת וחגי ישראל באמצעות 

טלפון/ מחשב. 

28 יחידות דיור
יזם: דגש פ.י. ייזום ופיתוח בע”מ

אדריכל: רמי וימר אדריכלים בע"מ

18 יחידות דיור
יזם ערן אדרי

פיקוח: ליברובסקי י.א ניהול
יועץ חשמל: ESO אלעד בן בסט
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26 יחידות דיור
ISA יזם: חברת

קבלן חשמל: קרמר ישראל ובנו
יועץ חשמל: ג. איטקין ע. בלום הנדסת חשמל בע«מ

קבוצת רכישה
)ירושלים(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, תאורה, 
תריסים( מתוצרת שניידר אלקטריק עם 

מפסקים חכמים מהודרים בכל דירה.

3 בניינים, 88 יחידות דיור
יזם: קרמר ישראל ובנו

קובובי -
רמת דניה

)ירושלים(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE פנל טאץ 
דקורטיבי בכניסה, שליטה על תאורה, 

תריסים, מזגן דוד ופלטת שבת כולל שליטה 
מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, ניהול 

זמנים, תרחישים, חגי ישראל, שעוני שבת 
מובנים ובמגוון שפות                                                                              

שדה בוקר, 
מתחם הכנסת

)גבעתיים(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE הכולל 
פנל טאץ דקורטיבי בכניסה למגוון הפעלות 

חכמות שליטהבאיזור המרכזי על תאורה, 
תריסים, דוד, ושליטה מרחוק באמצעות 

טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי 
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון שפות                                                                              

חלומות חדרה
)חדרה(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE פנל טאץ 
דקורטיבי בכניסה, שליטה על תאורה, 

תריסים, מזגן,דוד וכולל שליטה מרחוק 
באמצעות טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, 

תרחישים, חגי ישראל, שעוני שבת מובנים 
ובמגוון שפות                                                                              

130 יחידות דיור
יזם: מטרופליס

יועץ חשמל: רמאור הנדסת חשמל

168 יחידות דיור
יזם: שיכון ובינוי

קבלן ביצוע: דניה סיבוס
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וילה סקאי,
עיר ימים

)נתניה(

המערכת שולטת על מזגן, דוד, תאורה 
ותריסים באיזור המרכזי. יש שליטה מרחוק 

להפעלת אזעקה

30 יחידות דיור
יזם: גמול נדל«ן למגורים בע”מ

אדריכל: סמי טיטו

אחוזת פפושדו
)עפולה(

גני פפושדו
)עפולה(

55 יחידות דיור
יזם: א.מ פפושדו עוצמה בבניה

54 יחידות דיור
יזם: א.מ פפושדו עוצמה בבניה

פרוייקט הסלע
)רמת השרון(

היוצרים שכונה חכמה.  מתחם בתים פרטיים 
תאורה,  )מיזוג,  מלאה  חכם  בית  מערכת 
דוד( מתוצרת שניידר אלקטריק עם  תריסים, 

מפסקים חכמים מהודרים בכל דירה.

10 יחידות דיור
יזם: מאיר אפרת השקעות ובניה בע”מ

38 יחידות דיור
יזם: סלע בינוי והשקעות בע”מ

קבלן: רויאל נט
אדריכל: עוזי גורדון אדריכלים

גן העיר
)נהריה(

מערכת בית חכם מלאה מתוצרת שניידר 
מהודרים  חכמים  מפסקים  עם  אלקטריק 

בכל דירה.
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47 יחידות דיור
יזם: רוטשטיין מצוינות בבניה

יועץ חשמל: גאיה הנדסת חשמל

FREE
)פרדסייה(

באיזור   ZWAVE בתקן  אלחוטית  שליטה 
דוד,  מזגן  תריסים,  תאורה,  על  המרכזי 
שליטה  כוללת  המערכת  תאורה.  כללי  כיבוי 
מרחוק באמצעות טלפון/מחשב, ניהול זמנים, 
מובנים  שבת  שעוני  ישראל,  חגי  תרחישים, 

ובמגוון שפות   

110 יחידות דיור
יועץ חשמל: ענאן בטחיש

תשי 3-1
)רמת גן(

באיזור   ZWAVE בתקן  אלחוטית  שליטה 
כיבוי  דוד,  מזגן  תריסים,  תאורה,  על  המרכזי 
שליטה  כוללת  המערכת    תאורה.  כללי 
מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, 
מובנים  שבת  שעוני  ישראל,  חגי  תרחישים, 

ובמגוון שפות   

הנביאים 22
)ירושלים(

בית  מערכת  מוטמעת  זה,  יוקרתי  בפרוייקט 
KNX מבית שניידר אלקטריק  חכם קווי בתקן 

עם מסך בכניסה לתפעול הפעולות החכמות.
המערכת כוללת שליטה על התאורה, תריסים, 
כוללת  המערכת  המרכזי  באזור  ודוד  מזגן 
מסך ייעודי בכניסה המציג את מגוון ההפעלות 

לשליטה.

נאות שיר
)באר שבע(

באיזור   ZWAVE בתקן  אלחוטית  שליטה 
המרכזי על תאורה, תריסים בסלון וחדר דיור, 
ותריסים  כללית  תאורה  הורדת  דוד,  מזגן, 
מרחוק  שליטה  כוללת  המערכת  חכמים. 
זמנים,  ניהול  מחשב,  טלפון/  באמצעות 
מובנים  שבת  שעוני  ישראל,  חגי  תרחישים, 

ובמגוון שפות   

13 יחידות דיור
יזם: קבוצת יעקב יצחקי

יועץ חשמל: אייל שר שלום

70 יחידות דיור
יזם: רייסדור יזמות בע”מ

יועץ חשמל: אייל שר שלום
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4 יחידות דיור
יזם: בראל הנדסה

לואי מרשל 41
)תל אביב(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE הכולל 
פנל טאץ דקורטיבי בכניסה למגוון הפעלות 

חכמות שליטהבאיזור המרכזי על תאורה, 
תריסים, דוד, ושליטה מרחוק באמצעות 

טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי 
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון שפות                                                                              

גלי ים
)קרית ים(

שליטה אלחוטית בתקן ZWAVE הכולל
פנל טאץ דקורטיבי בכניסה למגוון הפעלות

חכמות שליטהבאיזור המרכזי על תאורה,
תריסים, דוד, ושליטה מרחוק באמצעות

טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון שפות.

32 יחידות דיור
יזם: מטרופליס

יועץ חשמל: דב בורנשטיין

18 יחידות דיור
יזם: אלמוג טכנולויות
יועץ חשמל: רפי כהן

11 יחידות דיור
קבלן ביצוע: ירון טיבט חברה לבנייה בע"מ

יועץ חשמל: אסף בן אשר

הנשיא 99
)חיפה(

מערכת בית חכם תקן KNX מתוצרת שניידר 
אלקטריק בכל דירה.

ברנדייס 42 
)תל אביב(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, תאורה, 
תריסים( מתוצרת שניידר אלקטריק עם 

מפסקים חכמים מהודרים בכל דירה.



פינוי בינוי / תמ"א ליזמים / קבלנים  
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15 יחידות דיור
יזם: קו הים נדלן

אדריכל: גידי בר אוריין

6 יחידות דיור
יזם: קו הים נדלן

יועץ חשמל: זאב אבידן מהנדסים יועצים

14 יחידות דיור
יזם: יפו תל אביב/ס.מ.ל בניה ושימור

יועץ חשמל: אסף בן אשר

ידידיה פרנקל 32 
)תל אביב(

בניין לשימור מדהים ביופיו, בעל 2 
חזיתות. הותקנה מערכת בית חכם 

של שניידר אלקטריק בתקן KNX עם 
מפסקים מהודרים. 

חלוצים 29
)תל אביב(

.ZWAVE מערכת
שליטה על תריס תאורה, מיזוג ודוד.
בכל דירה 2 פנלי טאץ דקורטיביים.

בורוכוב 9
)תל אביב(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, 
תאורה, תריסים( מתוצרת שניידר 

אלקטריק עם מפסקים חכמים 
מהודרים בכל דירה. 

13 יחידות דיור
יזם :יפו תל אביב- חברה לבנין

יועץ חשמל: שצקי בן מאיר
אדריכל: גל פלג אדריכלים

3 יחידות דיור
יזם: בלו מרבל

יועץ חשמל: משה ראובני

12 יחידות דיור
יזם: יפו תל אביב/ס.מ.ל בניה ושימור

יועץ חשמל: שצקי בן מאיר

יהודה מכבי 31
)תל אביב(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, 
תאורה, תריסים( מתוצרת שניידר 

אלקטריק עם מפסקים חכמים 
מהודרים בכל דירה.

מונטיפיורי 19
)תל אביב(

מערכת בית חכם מלאה )מיזוג, 
תאורה, תריסים( מתוצרת שניידר 

אלקטריק עם מפסקים חכמים 
מהודרים בכל דירה.

עמק רפאים 19
)ירושלים(

פרויקט לשימור,המבנים הן מתקופת 
המנדט. 

מערכת בית חכם מלאה מתוצרת 
שניידר אלקטריק עם מפסקים 

חכמים מהודרים בכל דירה.
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ליפסקי 12
)תל אביב(

 ZWAVE שליטה אלחוטית בתקן
הכולל פנל טאץ דקורטיבי בכניסה 

למגוון הפעלות חכמות שליטה באיזור 
המרכזי על תאורה, כלל התריסים, 

דוד, ושליטה מרחוק באמצעות טלפון/ 
מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי 
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון 

שפות                                                                              

10 יחידות דיור
יזם: שרון נהב

27 יחידות דיור
יזם: אוחנה גרופ

קבלן: שמי אשקלוני

בועז 4
)רמת גן(

ZWAVE שליטה אלחוטית בתקן
למגוון הפעלות חכמות שליטה באיזור

המרכזי על תאורה, התריסים, דוד, 
מזגן ושליטה מרחוק באמצעות 

טלפון/ מחשב, ניהול זמנים, 
תרחישים, חגי ישראל, שעוני שבת 

מובנים ובמגוון שפות

שדרות הילד 20
)רמת גן(

שליטה אלחוטית בתקן הכולל 
פנל טאץ דקורטיבי בכניסה למגוון 

הפעלות חכמות שליטה באיזור
המרכזי על תאורה, כלל התריסים, 

ושליטה מרחוק באמצעות טלפון/
מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון

שפות

נחמני 9
)תל אביב(

בכלל הדירות יש שליטה אלחוטית 
בתקן ZWAVE עם פנל טאץ דקורטיבי 

השולטים על תאורה, תריסים, מזגן 
דוד.  מערכת זו מגיעה עם שליטה 
מרחוק באמצעות טלפון/ מחשב, 

ניהול זמנים, תרחישים, חגי ישראל, 
שעוני שבת מובנים ובמגוון שפות   

28 יחידות דיור
יזם: הבית ברחוב נחמני 9

יועץ חשמל: אלון בן נון אדריכלים

28 יחידות דיור
יזם: נוגה יזמות נדלן

יועץ חשמל: אייל שר שלום

26 יחידות דיור
יזם: נוגה יזמות נדלן

ליליאן 8
)תל אביב(

 ZWAVE שליטה אלחוטית בתקן
הכולל פנל טאץ דקורטיבי בכניסה 

למגוון הפעלות חכמות שליטה באיזור 
המרכזי על תאורה, כלל התריסים, 

דוד, ושליטה מרחוק באמצעות טלפון/ 
מחשב, ניהול זמנים, תרחישים, חגי 
ישראל, שעוני שבת מובנים ובמגוון 

שפות                                                                              
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ציבורי ליזמים / קבלנים
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יזם: תדהר
קבלן ביצוע: י. סופר

פיקוח: ירון לוי- ניהול פרויקטים
אדריכל: דני גריהאוז

אמזון )עזריאלי שרונה(

יזם: קבוצת תדהר וסופרין
קבלן: אלמוג טכנולוגיות

יועץ חשמל: נבון עזרן

IBM )גבעתיים(
פרויקט דגל!

 .KNX 8 קומות ענק עם חשמל חכם קווי בתקן
בכל קומה יש כמות גדולה של בקרי דאלי, 

חיישנים חכמים, צלונים V24 כלואים,  בקרי 
ויזואליזציה שמתממשקים לבקרת מבנה,  

בניית מסכים קומתיים שמסתנכרים יחד 
וכמות אדירה של מפסקים חכמים. 

פרויקט ענק!

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה ל8 

קומות עם חשמל חכם קווי בתקן 

KNX. בקרי דאלי, תריסים, מעגלי 
תאורה רבים וכמות אדירה של 

מפסקים חכמים. 



3435

יזם: א. אור פרויקטים
יועץ חשמל: טופז הנדסת חשמל ותאורה

יזם: חשמלירז
יועץ חשמל: מנוליד חרות

יזם: א. אור פרויקטים
יועץ חשמל: דב בורנשטיין

יזם: גמהק פרויקטים בחשמל
יועץ חשמל: רום גבס

יזם: א. אור פרויקטים
יועץ חשמל: רודוב

היכל התרבות נצרת
)נצרת(

מערכת בית חכם קווית תקן KNX מבית 
שניידר אלקטריק. המערכת כוללת 

דימרים 10V-0, מסך ושליטה על תאורה.

אצטדיון אימונים 
)חיפה(

בקרת תאורה קווית שתקן KNX עם 
מעבד מרכזי ומסך נתונים בכניסה.

בית טוביה
מרכז ספורט

טכניון
עזריאלי שרונה

מדעי הים - 
מכמורת

3 קומות

יזם: ישי מערכות

אינטל
)קרית גת(
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יזם: אלמוג טכנולוגיות
יועץ חשמל: ס. וישאחי

יזם: אלמוג טכנולוגיות
יועץ חשמל: קפלו נבות

יזם: אלקטרה
פיקוח:  ידע ישר

יועץ חשמל: נבון עזרן

פארק תעשיות בר לב
)יוקנעם(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה. שילוב 
מערכת KNX עם מערכת בקרה מסוג 

SMARTXURE הכוללת מחשב עם בניית 

מסכים הכוללת התראות במידה ויש 
נפילת מתח, חוסר דלק בגנרטור וכן 

הלאה. כל השליטה נעשה דרך המחשב.

IBM
)באר שבע(

ב IBM באר שבע יש מערכת קווית 
בתקן KNX מבית שניידר אלקטריק. 

מערכת זו שולטת ב בקרי דאלי 
תריסים, ומעגליתאורה.

רמת סיב
)פתח תקווה(

9 קומות של בקרת תאורה, שרת 
ויזואליזציה המתממשק לבקרת מבנה 

של הבניין, בקרים עם כניסות מגע 
יבש ובקרים פעם יציאות.

יזם: תדהר
אלמוג  מ.ר.מ  חשמל:  יועץ 

טכנולוגיות

GDI :יזם

UBS בנק השוויצרי
)הרצליה(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה הכולל 
חיישני נוכחות בחדרים דימר 10V-0, עם 

שרת ויזואליזציה עם חשמל חכם קווי בתקן 
KNX. תאורה ומפסקים חכמים. בעמדת 

הקבלה יש מסך 15” החולש על הכל.

בית העם -ויתקין
)נתניה(

בקרת תאורה.  עם חשמל חכם קווי בתקן 
KNX. בקרי עמעם, מעגלי תאורה ומפסקים 

חכמים.

 Julius Bar בנק
השוויצרי
)תל אביב(

הקמת חדר ישיבות כולל מערכת 
Video Conferenting משוכללת עם
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יזם שיכון ובינוי
קבלן ביצוע: אלקטרה

יועץ החשמל: איטקין בלום

יזם: עבאדי הנדסת חשמל

יזם: סולאראדג

מכון גיאולוגי
)ירושלים(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה ל3 בניינים 
עם חשמל חכם קווי בתקן KNX. בקרי דאלי, 

תריסים, מעגלי תאורה רבים ומפסקים 
חכמים. 

סולאראדג
)הרצליה(

חשמל חכם קווי בתקן  KNX מבית שניידר 
אלקטריק . עם בקרי דאלי,  ומפסקים 

חכמים. 

פלניטריום
)נתניה(

בקרת תאורה עם חשמל חכם קווי 
בתקן KNX. בקרי דאלי, מעגלי תאורה 

רבים ומפסקים חכמים. 

יזם:אפקון
יועץ חשמל: יאני

מכון וייצמן-ביוכימיה
)רחובות(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה ל8 
קומות )כולל חניון( עם חשמל חכם קווי 
בתקן KNX. בקרי דאלי, תריסים, מעגלי 

תאורה רבים ומפסקים חכמים. 
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עיריית אופקים
)אופקים(

משטרת נצרת עלית

)נצרת עלית(

אצטדיון טדי

)ירושלים(

משטרת טמרה
)טמרה(

יד שרה
)רעננה(

יזם: עיריית אופקים
אדר. סופיה ברבי

יזם: שדית פרויקטים בעמ
קבלן ביצוע: בינת

יזם: מנוליד חרות
יועץ חשמל: רמאור הנדסת חשמל

קבלן: בוכריסקבלן: עבאדי הנדסת חשמל

קניון הדרים
)נתניה(

יזם: אפקון

מחסן זגה
)שוהם(

בסיס חיל האויר 

)תל נוף(

מוקד 106

)ראשון לציון(

יד הנדיב
)ירושלים( 5 קומות

משרדי סורוקר 
)הרצליה(

רפאל
)באר שבע(

יזם: אל-מוריזם: אלקטרו סייף
יועץ חשמל: אל-מור

יזם: ד. שלב בניה
יועץ חשמל: דוד ברהום מהנדסים יועצים

יזם: אינטר אלקטריק
יועץ חשמל: ברן הנדסה

פיקוח: ברן הנדסה
יזם: תדהר

יזם: אלקטרהיועץ חשמל: מוטי מיטרני
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כלל קומת המבקרים

 )חיפה(
תל"י מכללת רעננה

)רעננה(

פלמחים

)ראשון לציון(

מרצדס כלמוביל
)הרצליה(

יונדאי כלמוביל
 )תל אביב(

מיצובישי כלמוביל
)רעננה(

WANDERFULL בקר ניהול מסוג

יזם: שתית בע"מיזם: א. זריק
יזם: סגל לזר

יועץ חשמל: איל שר שלום

יזם: כלמוביל
קבלן ביצוע: א. הנדל

יועץ חשמל: מוטי מיטרני

יזם: כלמוביל
פיקוח: בנדל ניהול פרויקטים

אדריכל: פרי דוידוביץ אדריכלים

יזם: כלמוביל
פיקוח: בנדל ניהול פרויקטים

אדריכל: פרי דוידוביץ אדריכלים



חדרי ישיבות ומשרדים
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יועץ חשמל: משה ראובני

יועץ חשמל: יגאל יונייב

יזם: חנן מור

סומך חייקין 
KMPG

)חיפה(

מאסצ‘אלנג
מחנה יהודה

)ירושלים(

משרדי
SQLINK

)תל אביב(

משרדי
נוירופוקוס 

)רמת גן(

משרדי
רוטשטיין

)פתח תקווה(

חנן מור
משרד מכירות

)נתניה(

קבלן ביצוע: אלמוג טכנולוגיות

יזם: ברנר פתאל
יועץ חשמל: ברנר פתאל

משרדי
אדי מערכות

)ראשון לציון(

משרדי
הזרע

)חוות ברורים(

משרדי
WINDWARD

)תל אביב(



מסעדות ואולמות אירועים
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יזם: דלי אסיאתי
יועץ תאורה: רון יצחק

ריבר
)חולון(

דלי אסיאתי
)הוד השרון(

BBB
)באר שבע, יקנעם, ת"א, 

ראשלצ, פ"ת אילת(

קבלן: הרצל בוטפיקה
יועץ חשמל שצקי בן מאיר

יזם: אמפראל

אנג סו
)תל אביב(

דרבי בר
)תל אביב(

בינדלה
)תל אביב(
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יזם: סאלימן ווישאחי מהנדסים ויועצים

אולם אירועים 
אלאמס

)עכו(

מסעדת ויוינו
)ראשון לציון(

אולם אירועים 
סטוקו

)תל אביב(

פארק אגם
)ראשון לציון(

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה

קבלן: אל-מור חשמל התקנות ושירותים
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בתי קולנוע

גלובוס מקס - )Hot Cinema כיום(

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(, קניון נהריה  •
פתח תקוה )8 אולמות + שטחים ציבוריים(, קניון עופר הגדול  •

חיפה )17 קולנועים+ שטחים ציבוריים + איזור מבקרים ענקי(, גרנד קניון  •
כפר סבא )17 קולנועים+שטחים ציבוריים(, מתחם אושילנד  •

רחובות )6 אולמות + שטחים ציבוריים(  •
כרמיאל )8 אולמות + שטחים ציבוריים(  •

קריון  •
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מלונות:
חסכון באנרגיה
ובקרת תאורה

מלון ים
)תל אביב(

לוטראקי
)יוון(

מלון מונטיפיורי
)תל אביב(

במגוון יחידות המלון מותקנות 
מערכות בקרת תאורה 

משוכללות יחד עם בקרי חסכון 
באנרגיה, שליטה על מערכות 

שמע מתקדמות ומצלמות. 

במגוון חדרי המלון מותקנות 
מערכות בקרת תאורה 

משוכללות יחד עם בקרי חסכון 
באנרגיה. 

במגוון חדרי המלון מותקנות 
מערכות בקרת תאורה 

משוכללות יחד עם בקרי חסכון 
באנרגיה. כמו כן, מערכת 

בקרת התאורה שלנו מאפשרת 
לשוהים להנות גם מתאורה 

ציבורית חכמה
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עכותיקה
)עכו(

וילה בוטיק
)חיפה(

סי לייף
)נהריה(

 i-feel פרויקט יוקרתי של
בתחום המלונאות!

במגוון חדרי המלון מותקנות 
מערכות בקרת תאורה 

משוכללות יחד עם בקרי חסכון 
אנרגיה.

בתי כנסת:
חסכון באנרגיה 

ובקרת תאורה
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יועץ חשמל: צבי בוקמן הגזבר

עץ החיים
)בית שמש(

צעירי מודיעין
)מודיעין(

ישיבת אוהל יהושע 
)חיפה(

טל: 03-5089553
 אימבר 14, פתח תקוה )קומה 6(

משרדים ואולם תצוגה 

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


