
 

WWW.KOL-LTD.COM 

 פרופיל חברה:

 512259698 –ח"פ   - בע"מ 1996קרן אור לי 
 

 :אודות  חברתנו 

 .1996שנת שהוקמה בהינה חברה פרטית בע"מ  1996חברת קרן אור לי 

 

מנ"מ ותאורה לכל סוגי  ,, תקשורתמערכות חשמלל וייעוץ עוסקת בתכנוןחברה ה

 המתקנים.

קווי הולכה במתח גבוה  תעשייה,מבני מפעלים ולמוסדות ציבור, חללים מסחריים, 

מערכות , מרכזיות תאורהו רחובחוץ תאורת , במתח גבוה ונמוך ונמוך, חדרי חשמל

, מתח נמוך מאוד, חדרי שרתים, אספקות מקבילות מסונכרנות תקשורת וגילוי כיבוי אש

בדיקות ויעוץ  ,חדרי גנרטוריםוחירום, תאורה לחללים והתאמה לדרישות מיוחדות, 

 משרדים,תכנון  ,בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל מוסדות חינוךתכנון למערכות חשמל, 

 .כבדההקלה והה יתעשיותכנון ל שכונות מגורים תכנון

 

מתכננים, , 3מהנדסי חשמל בעלי רשיון ממשלתי, בודקים סוג  :מניםנבצוות החברה 

 וצוות משרדי של פקידות ומנהלת משרד.  ות פניםידריכלא, מעצבות ושרטטות
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 בכל תחומי החשמל, תקשורת, מנ"מ ותאורה פרויקטים תכנון. 

  ,תי ספר, משרדים ותעשייהגני ילדים, בתכנון מוסדות חינוך. 

 ונמוך גבוה במתח חשמל למתקני ופיקוח ייעוץ תכנון. 

 חשמל  מחלק לקבלת רישיוןהיסטוריים עד חשמל  מוגדרים כמחלקי אשר גבוה במתח וצרכנים קיבוצים ליווי 

  הצטרפות למתווה. – חוק משק החשמל י"עפ       

 ברשתות הצרכניםהחשמל  איכות ושיפור באנרגיה לחסכון וייעוץ תכנון . 

 מתחדשת באנרגיה כוח תחנות בהקמת וייעוץ תכנון.  

 ונמוך גבוה במתח פוטוולטאיות מערכות.    

 מערכות חלוקת אנרגיה במתח גבוה, ייצור אנרגיה בעזרת  ,מערכות מתח גבוה וייצור אנרגיה 

 (U.P.S).  וייצור אנרגיית חירום בעזרת משמרי אנרגיה (D.C), גנראטורים, מאגרי מצברים לזרם ישר       

 תעשייה, מעבדות ומפעלי חדרי מרכז נתונים, חדרי שרתיםמערכות בעלות שרידות גבוהה ל. 

 מבנה, טמ"ס, בקרות ,שילוב חשמל חכם עם מערכות מולטימדיה ,ייעוץ ותכנון משרדים ובתים חכמים 

 ומערכות בטחון.       

 כולל הדמיות באמצעות תוכנות ייעודיות. תכנון תאורת פנים וחוץ עפ"י תקנים ישראליים ואירופאיים 

  .קונספט כולל מתן פתרונות טכניים בשילוב  התכנוןעיצוב ותכנון תאורה למבנים ציבוריים ומתקני חוץ 

 .עיצובי שעליו אחראית אדריכלית פנים, מומחית לעיצוב תאורה       

 ותאורת רחוב ה ואינטרקום מתקדמיםמערכות מתח נמוך גילוי אש ועשן, בקרת בניין, מחשוב, טלפוני. 

 תכנון מבנים ובתים בטכנולוגיה של מערכות חכמות. 

 ותקן  5281ן בנייה ירוקה בתקנים ות בתכנוהתמחLEED. 

 

 

 

 

 חברתנו מאמינה בנתינת שירות מקצועי יעיל וזמין בכל שלבי הפרויקט.
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 ינו:לקוחותמבין 

  ובקרת מבנה, וך, מתח נמוך מאוד, מערכות בטחון חשמל, מתח גבוה, מתח נמ תכנון עיריית תל אביב –עזרה וביצרון

 .אולמות ספורט וכו' ,מבני ציבור תאורה,

  מבני ציבור וכו' וך, מתח נמוך מאוד,, מתח נמחשמל תכנוןעיריית תל אביב –אתרים בחוף תל אביב. 

 וך, מתח נמוך מאוד, מערכות בטחון ובקרת מבנה, תכנון חשמל, מתח גבוה, מתח נמ עיריית תל אביב – אחוזות החוף

 .וכו' תאורה

 רימונים החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ. 

  תכנון מצלמות וסיב אופטי ברחבי העיר. – אגף המחשוב –עיריית תל אביב 

  ספורטק ושצ"פ.תכנון  – בת יםעיריית 

  תכנון מערכות , תכנון תשתיות חשמל למתקני החברהתכנון חדרי שרתים של החברה, תכנון משרדים,  –חברה קדישא

 .תאורת חוץ למתקני החברה

 עמידה מול קבלנים. ,יועץ הבית" תכנון מערכות חשמל ותאורה בניית הנחיות לתחזוקה" – פארק אריאל שרון 

 תכנון חשמל תקשורת מנ"מ ותאורה למוסדות חינוך. – עיריית גבעתיים –יעד  גבעתיים חברה כלכלית 

 יועץ הבית"  תכנון כלל מערכות החשמל בקיבוץ במתח גבוה ונמוך, תכנון מערכות מניה חכמה. – קיבוץ רמת הכובש" 

 בוה ונמוך, תכנון חוות לולים במתח גבוה.תכנון כלל מערכות החשמל בקיבוץ במתח ג"יועץ הבית"  – קיבוץ כפר הנשיא 

  ליווי וייעוץ חשמל לקיבוץ " תכנון מערכות חשמל לקיבוץיועץ הבית" –קיבוץ אורטל. 

  ליווי וייעוץ חשמל לקיבוץ. יועץ הבית" תכנון מערכות חשמל לקיבוץ" –קיבוץ גבעת עוז 

  לחוות לולים.תכנון מערכות חשמל  -קיבוץ רמת יוחנן 

  נמנים ברשימת יועצים של המכון. –מכון וייצמן 

 תכנון מלא ומקיף לכלל המערכות בגן כולל תאורה והגברה – גן אירועים גן הפקאן. 

 תכנון מערכות החשמל מנ"מ, תקשורת ותאורה במפעל. – מפעל דורם 

 ובטחוןמערכות חשמל ותאורה היקפית תכנון גני ילדים, מוסדות חינוך,  – מועצה אזורית שומרון. 

 יועץ חשמל מבני חינוך צרכי ביטחון, פרוייקט הערכות לשעת חירום. – מועצה אזורית חוף השרון 

 תכנון מערכות חשמל ותאורה היקפית ובטחון – מועצה מקומית קרני שומרון. 

 ודירות. תכנון שכונות מגורים ,תכנון מערכות השנאה במתח גבוה – חברת בנייני בר אמנה 

 בדיקות למערכות החשמל ולניידות השידוריועץ הבית" בניית נהלים מנחים, " – רשות השידור. 

 תכנון שכונות מגורים וקוטג'ים במתח גבוה ונמוך. – טוב לוי בע"מ-הר 

 תכנון ו – גיבור סברינה מפעל אדסגו ברומניה מבית-redesign לכלל מערכות החשמל במפעל. 

 ומתן פתרונות לתחזוקה מונעת רשת החנויות בארץבדיקות לכלל    – גוטקס זארה. 

 ISS –   מפעלי ומשרדי  בדיקות לכללHP.בנק ברקליס וסיטי בנק , 

 Broadcast media– .בדיקות לכלל המשרדים ולאולפני הצילום 

 אדריכלים רבים. 

 ועוד. 


