


קבוצת ״חולון מוטורס״ נוסדה בשנת 1992 ופעילה בשני ענפים עיקריים במשק: ענף הרכב וענף הנדל״ן. הקבוצה מפעילה מרכזי שירות, מכירה וליסינג מהגדולים 
והמובילים בארץ, המספקים שירות למותגים רבים, בהם רכבי יונדאי, מיצובישי, סוזוקי, קרייזלר, ג׳יפ, דודג׳, מאזדה ופורד. לאורך השנים צברה הקבוצה ניסיון 
בפרויקטים בתחום הדיור וכן בתחום הנדל״ן המסחרי המניב. בין הפרויקטים המובילים: המרכז המסחרי בקרית ענבים, מרכז מסחרי ״מגה אור״ בקרית מוצקין, 

מרכז מסחרי I-wayבחיפה, בנייני מגורים בקרית מוצקין, בקרית ביאליק ובהרצליה.

קבוצת חולון מוטורס



״חולון מוטורס״ היא אחת מקבוצות 
מרכזי השירות ומכירת הרכבים הגדולות 
והחזקות בישראל. בין שלל פעילויותיה, 
הרכב  מותגי  את  הקבוצה  מרכזת 
המובילים בארץ ופועלת במקביל מול 
שלושה מיבואני הרכב הגדולים בארץ. 
 25 עם ניסיון מצטבר בענף במשך 
שנים בחמישה מתחמים שונים, ״חולון 
מוטורס״ היא כתובת ליותר מ־25,000 
לקוחות מרוצים, המקבלים שירות 
מלמעלה מ־250 עובדים. הקבוצה 
פועלת בשיתוף פעולה מול המגזר 
הציבורי והפרטי, מול חברות ליסינג, 
צה״ל ומשרד הביטחון, חברת החשמל, 
רשויות מקומיות ומשרדי הממשלה. 
קבוצת ״חולון מוטורס״ מאגדת פעילות 
במכירות רכבים חדשים, רכבי יד שנייה, 
פעילות ליסינג והשכרה, טיפולים ותיקוני 

מוסך ומימון עסקאות בתחום הרכב.

 למעלה 
 מ־25,000 

לקוחות

*נכון לשנת 2015



מרכז שירות יונדאי חולון מוטורס הינו מרכז שירות 
 1992 ומכירה מהגדולים בארץ. מאז נוסד בשנת 
מתאפיין המרכז ברמת שירות גבוהה, איכותית ואישית 
ובמקצועיות בלתי מתפשרת. מרכז השירות מציע 
ללקוחותיו מגוון שירותים, מבצעים והנחות, הכוללים 
מועדון לקוחות, רכב חלופי מהיום הראשון, שינוע 
הרכב מבית הלקוח וחזרה, העברת טסט רישוי שנתי 
ושירותי גרירה וחילוץ בסטנדרט הגבוה בישראל. 
נוסף על אלה מעניק המרכז טיפולי מכונאות רכב, 
חשמל רכב ודיאגנוסטיקה, מיזוג רכב, פחחות רכב 
וצבע. מרכז השירות הינו הסניף המרכזי של קבוצת 
״חולון מוטורס״, ממנו מנוהלת פעילות הליסינג והמימון 
של הקבוצה.  בסניף יונדאי שבמרכז פועלת אחת 
מסוכנויות המכירה הגדולות והמצליחות בארץ, 

שמוכרת מעל 100 רכבים חדשים בחודש.

מרכז שירות ומכירה יונדאי 
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מרכז שירות ומכירה מיצובישי

מרכז שירות מיצובישי חולון מוטורס הינו מרכז שירות ומכירה של רכבי מיצובישי. מאז שהוקם, בשנת 1992, התרחבה פעילותו וכיום הוא נחשב לאחד מהגדולים 
בארץ. המרכז מציע ללקוחות מגוון שירותים, מבצעים והנחות, הכולל רכב חלופי מהיום הראשון, לצד כל היתרונות של שירות ״גולד מוטורס״, מועדון לקוחות 
יחודי המעניק שינוע מבית הלקוח וחזרה, העברת טסט רישוי שנתי, גרירה וחילוץ. עובדי מרכז השירות מספקים שירות ברמה הגבוהה ביותר, המלווה ביחס 

אישי חם. בסניף נמצאת אחת מסוכנויות המכירה הגדולות והמצליחות בארץ, שמוכרת מעל 30 רכבים חדשים בחודש.
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מרכז השירות ״גולד מוטורס״ במודיעין מתמחה ברכבי מאזדה ופורד. ב״גולד מוטורס״ מחכים לרכב שלכם מיטב אנשי השירות שלנו - החל במחלקת 
הדיאגנוסטיקה, דרך מחלקת המכונאות ומחלקת הפחחות והצבע, מחלקות החשמל והמיזוג ועד המחלקה המיוחדת לבדיקת רכבים מיד שנייה. ״גולד מוטורס״ 
הוא מרכז שירות מהמתקדמים בישראל. המרכז ממוקם באיזור התעשייה שילת במודיעין, ובזמן שהרכבים עוברים טיפול על ידי עובדים מסורים ומקצועיים, 

הלקוחות נהנים מחדרי המתנה מפנקים, חדישים ונוחים.

גולד מוטורס - מרכז שירות מורשה מודיעין



גולד מוטורס, מרכז שירות מורשה חולון

מרכז שירות מורשה סוזוקי, הממוקם 500 מטר מסוכנות המכירה סוזוקי, מתמחה בפחחות 
וצבע, מכונאות, מחלקת דיאגנוסטיקה ומחלקת צמיגים. נוסף על אלה, במרכז פועלת מחלקה 
מקצועית לכיווני פרונט עם המכשור המתקדם ביותר בעולם. כל התיקונים נעשים באמצעות 
חלקים מקוריים בלבד, והעבודות מתבצעות לפי דרישות והוראות היצרן. בנוסף, המרכז תחת 

פיקוח קפדני ובקרת איכות צמודה.



״גולדמוביל״ מרכז שירות ירושלים

מרכז שירות יונדאי ומיצובישי ״גולדמוביל״ ירושלים נבנה בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ונחשב לחדיש ומתקדם במיוחד. המרכז מעניק מגוון שירותים, הניתנים 
במחלקות מודרניות של מכונאות רכב, דיאגנוסטיקה, חשמל רכב, מיזוג רכב, פחחות רכב וצבע. בנוסף, לקוחות המרכז זוכים לשירותים מתקדמים והטבות, נהנים 

ממועדון לקוחות, אחריות מורחבת לרכב, שירות העברת טסט רישוי שנתי, שינוע מבית הלקוח וחזרה, רכב חלופי, שרותי גרירה, מבצעים והנחות.





אפשר לבנות עלינו: נוסף על פעילותה הרחבה בענף הרכב בישראל, החל משנת 1996 החלה קבוצת 
״חולון מוטורס״ לפעול בענף הנדל״ן. במהלך השנים צברה הקבוצה ניסיון רב בהקמה וניהול פרויקטים 

בתחום הדיור והנדל״ן המסחרי המניב.

חולון מוטורס החזקות



בין הפרויקטים של קבוצת ״חולון מוטורס״ 
נמנים מבנים בארץ ובחו״ל

מרכז מסחרי I-way בחיפה
/ לקבוצה אופציה לרכישת 34 אחוז מ־23,000 מ״ר שטחי מסחר

/ מושכרים 95 אחוז משטחי המסחר. 
   עוגנים מרכזיים: סניף רשת ״סטופמרקט״, Cafe Neto, ״צעצועי הפיראט האדום״. 

/ המרכז מתמחה בעיצוב הבית יחד עם תרבות פנאי. 

מרכז מסחרי מגה אור בקרית מוצקין
/ 30,000 מ״ר של שטחי מסחר 

/ עוגנים מרכזיים: רשת הסופרמרקטים ״ויקטורי״ ורשת ״סופר-פארם״
/ הפרויקט מושכר בתפוסה של 100 אחוז

 I-way מרכז מסחרי

מרכז מסחרי מגה אור
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׳פארק כרמים׳ נבנה בימים אלה על העורק הראשי המתחדש של 
כביש מס׳ 1 מירושלים לתל-אביב.

את  ויוביל  ציון  לנקודת  במהרה  יהפוך  החדש  חמד  מחלף 
האנשים מהסביבה ובכלל אל תוך ׳פארק כרמים׳ המוקם בימים 
אלה אשר יהפוך במהרה למרכז בילוי וקניות לתושבי האיזור 
הדר  הר  החמישה,  מעלה  ציון,  מבשרת  ענבים,  קריית  )קיבוץ 
ועוד( ולמבקרים הרבים המגיעים לאיזור למטרת בילוי, עסקים, 

תיירות ועוד.
זה בדיוק הזמן להיות במקום הנכון בו תהיה תנועה רבה של 
אנשים שיחפשו את המקומות והעסקים הנכונים באיזור הפורח 

והמתחדש ביותר - קריית ענבים.

בימים  שנבנה  ומרגש  חדש  ממתחם  חלק  הוא  כרמים׳  ׳פארק 
אלה המשתרע על פארק בשטח של 50 דונם.

עם שני מפלסים של מסחר הפונים לפארק רחב ידיים הכולל: 
שוק קולינארי מקורה, פתוח 7 ימים שבוע עם מגוון רחב של 
עסקים בתחום הקולינארי, מגוון חנויות בכל תחומי הקמעונאות,  
אגם בין ההרים, פארק שעשועים כיפי לכל המשפחה,  מתחמי 
משחק ובילוי והכל בתוך נוף ירוק וקסום, דבר המבטיח תנועת 

לקוחות בכל ימות השבוע, מסביב לשעון.

מיקום מושלם באמצע הדרך

להיות חלק מ׳פארק כרמים׳
מתחם הבילוי והקניות החדש
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פארק כרמים מרקט
שוק קולינרי בפארק כרמים, קריית ענבים

מרכז בילוי וקניות באיזור קריית ענבים המתפתח, השילוב בין השווקים הוותיקים והשווקים החדשים והמעודכנים על העורק הראשי המתחדש של כביש מס׳ 1 מירושלים 
לתל־אביב. ״כרמים מרקט״ הוא חלק ממתחם חדש ומרגש שנבנה בימים אלה המשתרע על פארק בשטח של 100 דונם. שני מפלסים של מסחר הפונים לפארק רחב ידיים, 
שוק קולינרי מקורה, פתוח 7 ימים בשבוע עם מגוון רחב של עסקים, מגוון חנויות בכל תחומי הקמעונאות, אגם בין ההרים, פארק שעשועים כיפי לכל המשפחה, מתחמי 

משחק ובילוי והכל בתוך נוף ירוק וקסום, דבר המבטיח תנועת לקוחות בכל ימות השבוע מסביב לשעון.
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בית האקליפטוס
רח׳ החשמונאים, קרית מוצקין

/ 30 יחידות דיור ושתי קומות מסחר
/ הפרויקט הסתיים בהצלחה יתרה, תוך עמידה בלו״ז מול הדיירים 

   ומול הגופים הממנים והגשמת תחזיות הרווח.

בית האקליפטוס, קריית מוצקין

רח׳ הנדיב, הרצליה
/ פרויקט תמ״א 38ב׳

רח׳ התל, קרית ביאליק 
/ 30 יחידות דיור

פרויקט רם, קרית מוצקין
/ 140 יחידות דיור

קבוצת ״חולון מוטורס״
מקימה מבנים למגורים ברחבי הארץ



Jazz Hotels רשת
כחלק מפעילות הנדל״ן של הקבוצה, פועלת מעבר 

.Jazz לים רשת המלונות
בעיצוב חדיש וצעיר, הרשת מפעילה סניפים באוסטרליה 

ובארה״ב ומיועדת לתרמילאים ומטיילים צעירים.
עיצוב הסניפים, השירותים המוצעים בהם והפעילויות 

השונות שם מעודדים חיי חברה וקהילה פעילים. 

לרשת המלונות Jazz ארבעה סניפים:

/ ניו יורק 
שני סניפים - אחד בקרבת הסנטרל פארק

והשני בכיכר קולומבוס

/ מיאמי - סאות׳ ביץ׳

/ אוסטרליה - קיירנס
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