
פרוייקטים בתחום הבניה הציבורית



i feel קיימת למעלה מ-16 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

שנים16
בשוק

מהנדסים11
והנדסאים

מערכות7500
מותקנות

שנות100
נסיון משותף

מי אנחנו
מה אנחנו

עושים
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ציבורי ומשרדים 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. 
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יזם: א. אור פרויקטים
יועץ חשמל: טופז הנדסת חשמל ותאורה

יזם: חשמלירז
יועץ חשמל: מנוליד חרות

קבלן חשמל: חשמלירז בע”מ
קבלן :מנוליד חרות מערכות בעמ

יזם: א. אור פרויקטים
יועץ חשמל: דב בורנשטיין

קבלן חשמל : ג.מ.ה.ק פרויקטים בחשמל
קבלן ראשי: רום גבס

קבלן חשמל: א. אור פרויקטים
תכנון ולוחות: רודוב

היכל התרבות נצרת
)נצרת(

מערכת בית חכם קווי בתקן KNX מבית 
שניידר אלקטריק. המערכת כוללת מסך 

ושליטה על תאורה.

אצטדיון אימונים 
)חיפה(

בקרת תאורה קווית בתקן KNX עם 
מעבד מרכזי ומסך נתונים בכניסה

בית טוביה
מרכז ספורט

חשמל חכם קווי KNX כולל מפסקים 
חכמים

טכניון
עזריאלי שרונה

 
חשמל חכם קווי KNX בחלל המבואה 

ובכיתות הלימוד. המערכת כולל 
מפסקים חכמים ושליטה.

מדעי הים - 
מכמורת

3 כיתות של עיתות ומעבדות עם בקר 
תאורה וחשמל חכם קווי, הכולל בקר 

שליטה על כלל המבנה

יזם: ישי מערכות

אינטל
)קרית גת(

חשמל חכם קווי KNX כולל מפסקים 
חכמים מבית שניידר אלקטריק
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יועץ חשמל: ס. וישאחי
קבלן חשמל: מ.ר.מ אלמוג טכנולוגיות בע“מ

יועץ חשמל: קפלן נבות
קבלן חשמל: מ.ר.מ אלמוג טכנולוגיות בע“מ

פיקוח:  ידע ישר
יועץ חשמל: נבון עזרן

קבלן חשמל: אלקטרה בע“מ

פארק תעשיות בר לב
)יוקנעם(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה.
שילוב מערכת KNX עם בקרת מבנה 
מסוג SMARTXURE מבית שניידר 

אלקטריק הוכללת: בניית מסכים 
לתאורה, תריסים, התראות במידה ויש 
נפילות מתח, חוסר דלק בגנרטור וכו‹. 

השליטה מתבצעת על ידי המחשב.

IBM
)באר שבע(

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

מערכת זו שולטת על התריסים 
והתאורה באמצעות בקרי דאלי.

רמת סיב
)פתח תקווה(

בקרת מבנה ותאורה של בניין 
הכוללשרת ויזואליזציה לתפעול בקרי 

כניסות ויציאות והפעלה מלאה של 
כלל המערכות.

יזם: תדהר
קבלן חשמל: מ.ר.מ אלמוג 

טכנולוגיות בעמ

קבלן חשמל : G.D.I פרויקטים בחשמל

UBS בנק השוויצרי
)הרצליה(

בקרת תאורה וחסכון באנרגיה.
המערכת כוללת חיישני נוכחות בחדרים עם 

 KNX שרת ויזואליזציה לחשמל חכם קווי
ודימור V0-10 לשליטה על התאורה באמצעות 

מפסקים חכמים.
מערכת זו מופעלת גם ע"י מחשב עם מסך "15 

מובנה אשר נמצא בקבלה וחולש על הכל.

בית העם -ויתקין
)נתניה(

בקרת תאורה מלאה בתקן KNX הכוללת 
מפסקים חכמים,  בקרי דימר, בקרי און /

אוף ושליטה באמצעות תזמונים, תרחישים 
וניהול זמנים ע״י מערכת ניהול לוגית מסוג 

TOUCHWAND הישראלית. 

 Julius Baer
  Financial Services

השוויצרי
)תל אביב(

הקמת חדר ישיבות הכוללת מערכת אודיו 
 Video Conferencing משוכללת עם

לביצוע שיחות וידאו עם חברות מרוחקות.
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יזם שיכון ובינוי
קבלן ביצוע: אלקטרה

יועץ החשמל: איטקין בלום

קבלן חשמל: 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. 

יועץ חשמל: יאני
התקנות  אפקון  חשמל:  קבלן 

ושירותים בע“מ

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(

חדר ישיבות כולל מערכת טלפוניה 
 Video Conferecing ושליטה באמצעות

משטרת נצרת עלית

)נצרת עלית(
בקרת תאורה KNX והתממשקות 

למערכת בקרת מבנה )3 קומות(.

אצטדיון טדי

)ירושלים(
מערכת בקרת תאורה, עבור יציעים וחדר 

עיתונאים. המערכת כוללת שליטת בקרת 
מבנה.

משטרת טמרה
)טמרה(

בקרה קוית KNX חכמה.

יד שרה
)רעננה(

בקרת תאורה קווית KNX, מערכת שליטה 
מסוג WANDERFULL של חברת 

TOUCHWAND

יזם: עיריית אופקים
אדר. סופיה ברבי

יזם: שדית פרויקטים בעמ
קבלן ביצוע: בינת

יזם: מנוליד חרות
יועץ חשמל: רמאור הנדסת חשמל

קבלן חשמל: בוכריסקבלן חשמל: עבאדי הנדסת חשמל

קניון הדרים
)נתניה(

בקרת תאורה KNX 2 קומות.

קבלן חשמל: אפקון התקנות ושירותים בע”מ

מחסן זגה
)שוהם(

בקרת תאורה דאלי + חשמל חכם קווי 
הכולל מפסקים חכמים

בסיס חיל האויר 

)תל נוף(

 KNX בקרת תאורה חכמה קווית
באודיטוריום הכוללת מפסקים חכמים 

להפעלה.

מוקד 106

)ראשון לציון(

מערכת קווית לבקרת תאורה הכוללת 
מפסקים וגלאים.

יד הנדיב )קרן רוטשילד(

)ירושלים( 5 קומות
מולטימדיה, מקרנים, חשמל חכם. מטריצות 
שמע לחדרי הישיבות, מיקרופונים שולחניים 
ל-VIDEO CONFERENCING, מקרנים 
המופעלים בתרחישים, רמקולים ורסיברים, 
ארונות תקשורת, בקרת דאלי וגלאי נוכחות.

משרדי סורוקר 
)הרצליה(

תקשורת, נקודות רשת, בקרת תאורה, 
 WANDERFULL מערכת שליטה מסוג

.TOUCHWAND של חברת

רפאל
)באר שבע(

חשמל חכם KNX ל2 חדרי ישיבות עם 
 WANDERFULL מערכת שליטה מסוג

.TOUCHWAND של חברת

קבלן חשמל: אל-מורקבלן חשמל: אלקטרו סייף בע”מ
יזם: ד. שלב בניה

יועץ חשמל: דוד ברהום מהנדסים יועצים

יועץ חשמל: ברן הנדסה
פיקוח: ברן הנדסה

קבלן חשמל: אינטר אלקטריק
יזם: תדהר

קבלן חשמל: אלקטרה בע”מיועץ חשמל: מוטי מיטרני
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כלל קומת המבקרים

 )חיפה(
KNX בקרת תאורה - חשמל חכם

תל"י מכללת רעננה

)רעננה(
KNX בקרת תאורה - חשמל חכם

פלמחים

)ראשון לציון(
KNX בקרת תאורה - חשמל חכם

מרצדס כלמוביל
)הרצליה(

מערכת שליטה עבור בקרת תאורה ומיזוג. כולל 
שליטה באמצעות מסכים וטלפון על מיזוג ותאורה 

באולם תצוגת הרכבים הגדול ביותר בארץ!

יונדאי כלמוביל
 )תל אביב(

מערכת שליטה עבור בקרת תאורה ומיזוג. כולל 
שליטה באמצעות מסכים וטלפון על מיזוג ותאורה 

באולם תצוגת הרכבים.

מיצובישי כלמוביל
)תל אביב(

מערכת שליטה עבור בקרת תאורה  עם בקר 
ניהול מסוג WANDERFULL של חברת 

TOUCHWAND. אולם התצוגה כולל תרחישים 
והפעלות תאורה שונות לפי זמנים. 

יזם: שתית בע"מקבלן חשמל: א. זריק
יועץ חשמל: איל שר שלום

קבלן חשמל: סגל לזר בע”מ

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

משרדי
אדי מערכות

)ראשון לציון(



חדרי ישיבות ומשרדים
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יועץ חשמל: משה ראובני

קבלן חשמל: יגאל יונייב

יזם: חנן מור

KMPG סומך חייקין
)חיפה(

חשמל חכם, אודיו ומולטימדיה בחדר ישיבות 
כולל מערכת AV לקונפרנס

מאסצ‘אלנג
מחנה יהודה

)ירושלים(
אודי וידאו וקונפרונס. מערוכת שמע, 

ומקרנים ומסכים המותאמים לגודל כל 
חדר

נמוגו טכנולוגיות 
בע“מ

)רעננה(
תקשורת, מצלמות, אבטחה, אינטרקום 

וקודנים. כל מה שמשרד צריך בכדי לפעול 
באופן מושלם!

משרדי
SQLINK

)תל אביב(
מערכת אודיו הכוללת רמקולים ומקרן 

עבור חדר הישיבות

אוגדימקס בע“מ

)יקנעם עילית(
בקרת תאורה חכמה KNX הכוללת 

ממשקי דאלי רבים ושליטה מלאה 
באמצעות טלפון/מחשב 

משרדי נוירופוקס 
ישראל בע“מ

)רמת גן(
מערכת אודיו, גלאים ומצלמות

מרכז ז‘ראר בכר

)ירושליים(
 ,DMX קווי כולל KNX חשמל חכם
מערכת שליטה, מחשב ניהול ראשי, 

תקשורת הכל לפתרון מלא!

משרדי רוטשטיין
)פתח תקווה(

בקרת תאורה חכמה KNX ושליטת אודיו 
וידאו כולל מקרנים, מסכי הקרנה, תרחישי 

כיבוי חדר הקרנה ושליטה כללית.

חנן מור משרד מכירות

)נתניה( 
בקרת תאורה קוית KNX חכמה באולם 

תצוגה

יועץ חשמל: ברנר פתאלקבלן ביצוע: אלמוג טכנולוגיות

משרדי אדי מערכות
)ראשון לציון(

חשמל חכם KNX ומסכי מגע לתפעול מושלם

משרדי הזרע
)חוות ברורים(

חשמל חכם קווי KNX כולל מפסקי 
שליטה על התאורה

WINDWARD משרדי
)תל אביב(

חשמל חכם קווי KNX, מערכות אודיו 
והתממשקות למערכת שליטה בלחיצה 

אחת! על גבי טלפון/מחשב למורשים בלבד



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

ריבר
)חולון(

מערכת KNX הכוללת דימור לפי מצבים 
והספקים המותאמים לתרחישים בפועל

דלי אסיאתי
)הוד השרון(

מערכת KNX הכוללת דימור לפי מצבים 
והספקים המותאמים לתרחישים בפועל. 

כולל מערכת ניהול זמנים אוטומטית

BBB
)באר שבע, יקנעם, ת"א, 

ראשלצ, פ"ת אילת(

בקרת תאורה KNX ועמעום באמצעות 
שניידר אלקטריק

קבלן חשמל: הרצל בוטפיקה
יועץ חשמל שצקי בן מאיר

יזם: אמפראל

אנג סו
)תל אביב(

מערכת KNX הכוללת דימור לפי מצבים 
והספקים המותאמים לתרחישים בפועל

דרבי בר
)תל אביב(

מערכת KNX הכוללת דימור לפי מצבים 
והספקים המותאמים לתרחישים בפועל

בינדלה
)תל אביב(

מערכת KNX הכוללת דימור לפי מצבים 
והספקים המותאמים לתרחישים בפועל. 

כולל מערכת לניהול זמנים אוטומטית
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יזם: סאלימן ווישאחי מהנדסים ויועצים

אולם אירועים 
אלאמס

)עכו(

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה חכמה 
KNX הכוללת מערכת דימור וחיישנים

מסעדת ויוינו
)ראשון לציון(

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה חכמה 
KNX הכוללת מערכת דימור ומערכת 

שליטה מסוג WANDERFULL של 
.TOUCHWAND חברת

אולם אירועים 
סטוקו

)תל אביב(

בקרת תאורה חכמה KNX הכוללת 
שליטה באמצעות מפסקים חכמים

פארק אגם
)ראשון לציון(

חסכון באנרגיה, בקרת תאורה חכמה 
KNX הכוללת מערכת דימור וחיישנים

קבלן חשמל: 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 קריון - קרית ביאליק  •
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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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מלון עכותיקה
)עכו(

מלון חדרים בוטיק. מערכת שליטה של 
דוודים ומזגן הכל דרך הטלפון/מחשב ללא 

מפסקים!

וילה בוטיק
)חיפה(

מערכת בקרת תאורה כולל חסכון באנרגיה

מלון סי לייף
)נהריה(

פרויקט יוקרתי של i-feel בתחום 
המלונאות!

במגוון חדרי המלון מותקנות מערכות 
בקרת תאורה משוכללות יחד עם בקרי 

חסכון אנרגיה.

D CITY מלון
)מעלה אדומים(

מגדלי דוד
)אילת(

מלון ערד
)ערד(

כמות: 47 חדרים 
כולל כרטיסי קירבה לפתיחת החדר, 

אפשרות לבדוק את מצב החדר... ״לא 
להפריע", "נא לנקות"...( כרטיס בכניסה 

לחדר השולט על תאורה, מיזוג

כמות: 118 חדרים
כולל כרטיסי קירבה לפתיחת החדר, 

אפשרות לבדוק את מצב החדר... "לא 
להפריע", "נא לנקות"...( כרטיס בכניסה 

לחדר השולט על תאורה, מיזוג

כמות: 168 חדרים
כולל כרטיסי קירבה לפתיחת החדר, 

אפשרות לבדוק את מצב החדר... "לא 
להפריע", "נא לנקות"...( כרטיס בכניסה 

לחדר השולט על תאורה, מיזוג
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מלון רמבן
)ירושלים(

כמות: 24 חדרים
כולל כרטיסי קירבה לפתיחת החדר, 

אפשרות לבדוק את מצב החדר... ״לא 
להפריע״, "נא לנקות"...( כרטיס בכניסה 

לחדר השולט על תאורה, מיזוג
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בתי כנסת:
חסכון באנרגיה 

ובקרת תאורה

יועץ חשמל: צבי בוקמן

בית כנסת עץ החיים

)בית שמש(

מערכת תאורה הכוללת גלאים והפעלת 
תזמונים ותרחישים בסופי שבוע וחגים ללא 

מגע יד אדם בשבת/חג

ישיבת תומכי תמימים

מערכת תאורה הכוללת גלאים והפעלת 
תזמונים ותרחישים בסופי שבוע וחגים ללא 

מגע יד אדם בשבת/חג

בית כנסת צעירי מודיעין

)מודיעין(

מערכת תאורה הכוללת גלאים והפעלת 
תזמונים ותרחישים בסופי שבוע וחגים ללא 

מגע יד אדם בשבת/חג

ישיבת אוהל יהושע 

)חיפה(

מערכת תאורה הכוללת גלאים והפעלת 
תזמונים ותרחישים בסופי שבוע וחגים ללא 

מגע יד אדם בשבת/חג



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

משרדים ואולם תצוגה 

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


