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BYD

חטיבת

ליסינג

החזקותשמלצר

שלמה

ביטוח

חטיבת

השכרות

ר.י.ש

ן"נדל

מספנותאפקון

ישראל
בונדגולד

ר.י.ש

מוסכיםחטיבת

דרךושירותי

שלמה

החזקות
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עבר והווה
1974

ל"זשמלצרשלמהידעלנוסדה

1974-ברכבהשכרתכחברת

1990
לקבוצההצטרפהקונטרם/בונדגולד

1995 
לקבוצההצטרפהישראלמספנות

2008 
לקבוצההצטרפהביטוחשלמה

2003
לקבוצההצטרפההחזקותקבוצתאפקון

2005
רומניהשלמה

2014 
Human extension 

2007 
ן"נדלשלמה

2017
BYD
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מחזור  
הקבוצה  
₪במיליוני 
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וטכנולוגיותבתעשיותמתמדתהשקעה

אתלגיבושבינלאומיתראייהעם, ישראליות

.ל"בחוהקבוצהנכסי

החזון שלנו

חזון וערכים

-הקבוצהמייסדשלהמורשתוקידוםשימור

ל"זשמלצרשלמה

ישראלשלוייעודהלתפקידהמחויבות

הישראליתהתעשייהקידום

הכלמעלשירות

הערכים שלנו
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פורטפוליו של מגוון סקטורים

רכב

פרטיליסינג|  תפעוליליסינג

דרךשירותי|  ובינלאומיתמקומיתרכבהשכרת

ראשונהמידרכבמכירת

ביטוח

כלליביטוח

רכבביטוח

ן"נדל

ן"נדלר.י.ש

מלונאותר.י.ש

ובניהייזוםשלמה

מספנות

מספנות

נמלים

מתכתעבודות

תשתית

מערכותמבוססיפרויקטים

QA ואוטומציה

תקשורת|  מסחר/קמעונאות

מחסנים

ולוגיסטיקה
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חטיבת
הרכב

והשכרהליסינג

בישראלהגדולההליסינגחברת-ופרטיתפעוליליסינגשרותי

.רכבים80,000בןציעם

בישראלהגדולההרכבהשכרתחברת

מובילהוליסינגהשכרהחברת-רומניהשלמה

מכירות

הגדולהראשונהמידרכביםמכירתרשת–שנייהידמכירות

בישראל

שירותים

מוסכים400-שירות

לקוחות 300k-דרךשירותי

מקצהרכבפתרונותבמתןהדרךאתמובילה

.ועסקייםפרטייםללקוחותלקצה
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פרטיליסינגתפעוליליסינג

שנייהידרכבמכירותרכבהשכרת

הכוח המניע בשוק הרכב הישראלי

25% 
שוקנתח

32% 
שוקנתח

21% 
שוקנתח

25% 
שוקנתח

דרךושירותימוסכים

300,000
לקוחות

רכבכלי10מכל1

בישראלחדשים

shlomo.co.il8



shlomo.co.il

יתרון

הרכבשירותיכל

אחתגגקורתתחת

מרכז שירות  
ולוגיסטיקה חדשני

אחדבמקוםהכל
צריפיןשלמהקרית

נגיש

אסטרטגימיקום

הארץבמרכז

נכסים

ר"מ60,000

בנוי( 35,000)
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חטיבת  
3,500ליסינג תפעולי

עסקייםלקוחות

25%
שוקנתח

54,000
רכביםצי
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:בין לקוחותינו

כנסת

ישראל
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:בין לקוחותינו
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:בין לקוחותינו
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חטיבת  
הליסינג הפרטי

מכירותמרכזי27

הארץברחבי

32%
שוקנתח

גידול

צריכהבמגמות

במכירותהתמחות

חדשרכב

לקוחות20,000

2009משנת
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חטיבת  
השכרת רכב

ובינלאומיותמקומיותהשכרות

בישראלבינלאומיבלעדיזיכיון

שוקנתח21%

אילתועדמדןהשכרהתחנות29

העולםברחביהשכרהתחנות4,000

בישראללהשכרהרכבים13,000
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שלמה רומניה

ואחתאופלזכיינית/יבואנית

שלהגדולותהרכבמסדנאות

רנו, יה'דאצ, אופל

ומולטיברנד

התפעוליהליסינגחברת

ברומניההמובילה

רכבמכירתמחברות

הגדולותראשונה-יד

ברומניה

בהשכרה1מס

המובילההחברה

ברומניהרכבבהשכרת
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33
מכירהנקודות

הארץברחבי

מעל

25,000
בשנהמכירות

הכנהמתחם

לפניייחודי

מכירה

שלהמכירהזרוע

ההשכרהרכבי
שלוהליסינג

הקבוצה

25%
שוקנתח

החברה המובילה  
ברכבים  בישראל

ראשונה-מיד
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היאהחברה
והמפיצההיבואנית

בישראלBYDשל
2008מאז

BYDהגדולההיצרניתהיא
,  חשמלייםרכבכלישלביותר

, אוטובוסים, נוסעיםמכוניות
לאחסוןמערכות

וולטאיים-פוטולוחות,חשמל
LEDונורות

מקדמתמוטורסשלמה
ציבוריתתחבורהומעודדת

ישראלבעריחשמלית
השימושאתובעיקר
באורךחשמלייםבאוטובוסים
מטרים12

הצטרפההחברה
שלמהלקבוצת
2017בשנת

מתכווניםאנו, בעתיד
אוטובוסיםלהציג

18באורךמפרקיים
אוטובוסים, מטרים

מוניות, בינוניים
נוסעיםומכוניות

(מוטורסשלמה)

shlomo.co.il18
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חטיבת מוסכים  
ושירותי דרך

חירוםשירותיצי

וגרירה

ותמיכהשיגור24/7

לקוחות300,000

שירותי
דרך

שלארציתרשת

שירותנקודות+  400

ותיקוניםמכונאותשירותי

שלנוהרכבציעבורקוסמטיים

ותיקוניםמכונאותשירותי

,  לקוחותינועבורקוסמטיים

הביטוחחברות

קמעונאיתמכירה

חילוףחלקישל
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חטיבת  
הביטוח  

 2008ינוארבחודשביטוחפוליסותלספקהחלה

בחודשהביטוחעלמהמפקחהרישיוןקבלתלאחר

2007נובמבר

ודינמיחדששחקן

בישראלהכלליהביטוחבשוק

פעיליםסוכנים-1,500-ולקוחות700,000-כ

מנוהלהשקעותתיקשוויח"שמיליארד1.7

:דגשים
:כללילביטוחפרטיותבפוליסותמיקוד

תאונות
אישיות

בית ביטוח
מקיף

ביטוח
לרכבחובה

shlomo.co.il20
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חטיבת  
תשתיות

פתרונותספקית

"אחתגגקורתתחת"

שקלמליארד1.4עם

שנתיותהכנסות

בפרויקטימובילה

טכנולוגייםתשתיות

גדוליםבהיקפים

ובעולםבארץ
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טלקום

בקרה
ואוטומציה

מסחר
והפצה

בניינים
ותשתיות

-בנוסדה 1945 

עובדים 1,250ובשורותיה

רחבמגווןמציעהאפקון

ושירותיםמוצריםשל

וטכנולוגיותתשתיותעבור

:  כוללתהקבוצה

אפקון, ושירותיםהתקנותאפקון

,טלקוםתדיראן, ואוטומציהבקרה

השידוררשות, בניהאפקון

פעילהאפקון

העולםוברחביבארץ

ח"שמיליון400שלעצמיהון

עברואפקוןרווחי2015בשנת

ח"שמיליארד 1.4-האת

שלשוקבשוויבבורסהנסחרת

ח"שמיליון 500

ידיעלנשלטת

(62%)שלמהקבוצת

shlomo.co.il22
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מובילותטכנולוגיות
אפקוןשל

חדשנות

תמיכה

פרויקטיםבביצוע

שיווקבערוצינתמך

והפצה

טק  -מביאים היי
טק-לחברות לואו

רוכשתאפקון
עתיריפרויקטים

טכנולוגיה

" Turn Keyפרוייקטי

נתוןתקציב

מוגדרז"לו

פתרונות
לקצהמקצה

פיתוח

מלאהערךשרשרתאספקת

התשתיותבעולם

(GC, EPC)ראשיתקבלנות

מכאניות-אלקטרומערכות

,  בקרהמערכות

נמוךומתחבטחון

ואחזקהשירות
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עם טכנולוגיות  
מתקדמותחדשניות

PULSE
תעשייתיתבקרה

ZEUS
סייבראבטחת

C4I
לאבטחה

V-Alert
אבטחהחיישני

Harmony Gateway
נמללשעריפתרונות

Fast Pass
גבולמעבריאבטחת

TIBA
גבייהבקרת &חניהמערכות

AEONIX
CC,UC&C תקשורתמערכת

וענןתוכנהמבוססתאחידה

ERES
עמוקהוהקפאהקירור

Electrical Panels
נמוך/גבוהמתחמסדרי
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גרמניה

אפקון ברחבי העולם

רוסיה

סין

הודו
רומניה

ב"ארה

25



shlomo.co.il

חטיבת  
ן"הנדל

מניבן"בנדלמתמחההחברה
מרכזים, מסחרייםנכסים-לסוגיו

.  מלוןובתימשרדיםבנייני, לוגיסטיים

ומגוריםייזוםשלמה
עירונייםמגוריםהתחדשותפרויקטי

מניבן"נדלנכסי14שלפורטפוליואירופה

' מ280-כשלבשוויבאירופהמרכזיותבערים

.אירו

במרכזנכסים15שלפורטפוליוישראל

לרבותשקלמיליון750-כשלבשוויהארץ
המרכז–בישראלהחברהשלהדגלפרויקט

.בצריפיןהלוגיסטי
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כרטיס

ביקור

shlomo.co.il27

פועלהחברהמטה

ישראל, מצריפין

.גרמניה, ומפרנקפורט

החברהשלהחובאגרות

יציבבאופקA3מדורגות

מידרוגי"ע

-כשלעצמיהוןלחברה
*₪מיליון608

-כבשווילהשקעהן"נדללחברה

1.8-כ* )₪מיליארד1.6

(.יחסיבאיחוד₪ מיליארד

בשטחנכסיםלחברה

-כשלכוללבהיקףלהשכרה

-ובישראלר"מאלפי154

באירופהר"מאלפי90

(.יחסיבאיחוד)

ן"הנדלבתחוםעוסקתהחברה

מניבן"לנדלוייזוםהמניב

.ובאירופהבישראל

(: יחסיאיחוד)מייצגתשנה

120-כ: משכירותהכנסות
. ₪' מ100-כ: NOI. ₪' מ

.2018בדצמבר31ליום* 
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פעילות  
שלמה  

ן  "נדל
בישראל

ן"נדלנכסישלוהשכרההחזקהכוללתבישראלהחברהפעילות

לפעילותהמושכריםותעשייהלוגיסטיקה, משרדיםבנייני)מניב

(.  'גולצדדישלמהקבוצת

shlomo.co.il28

אוהסבה)פיתוחו, (פוטנציאלינכסאיתור)ייזוםכוללתהפעילות

.ופיקוחתפעול, שיווק, (השבחה

להתקשרהחברהעשויה, ולכדאיותההעסקהלמבנהבהתאם

לחילופין. הנכסרכישתבשלבכברהנכסלהשכרתבהסכמים

לייצובולפעולמיוצבשאינוכנכסהנכסאתלרכושהחברהעשויה

.מכןלאחרמימושואו/והנכס

בהםשישנכסיםאומניביםנכסיםלאיתורפועלתהחברה

שדרוג, שוכריםהחלפתידיעל)מהירוהשבחההנבהפוטנציאל

(הנכסגביעלבנייהתוספותאוהנכס

איכותייםלשוכריםומושכריםהארץבמרכזממוקמיםהחברהנכסי

.ארוךלטווח

צריפין-המרכז הלוגיסטי קריית שלמה 
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ן מניב  "נדל-אירופה 

נכסישלוהשכרההחזקהכוללת( בגרמניהבעיקר)באירופההחברהפעילות

(.  'גלצדדיהמושכריםמסחרייםומרכזיםמשרדיםבנייני, מלונות)מניבן"נדל

,  (השבחהאוהסבה)פיתוח, (פוטנציאלינכסאיתור)ייזוםכוללתהפעילות

.ופיקוחתפעול

בהסכמיםלהתקשרהחברהעשויה, ולכדאיותההעסקהלמבנהבהתאם

החברהעשויהלחילופין. הנכסרכישתבשלבכברהמלונאיהנכסלהשכרת

תקופהלאורךהפעילותנתונילייצובעדפעילכמלוןבעצמההנכסאתלהפעיל

.שלישילצדלהשכירומכןולאחר

באירופהמובילותבעריםממוקמים, גבוההתיירותבדרגתהינםהמלוןבתי

רשתותי"עומנוהליםעירוניתובתיירותרחבהעסקיתבפעילותהמאופיינות

(.פתאל/ ולאונרדוסקנדיקמלונות)מובילות

ומושכריםמרכזיותבעריםממוקמיםהמסחריוהמרכזהמשרדיםבנייני

.  ארוךלטווחאיכותייםלשוכרים
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שלמה  
ייזום ומגורים

מתמחההחברה, 2013מאז

."בינוי-פינוי"כהמוכרבתחום

,  בגבעתייםמתחםהוא* הדגלפרויקט

במיקום, דירות1,000מעללכלולהעתיד

.אביבלתלבסמיכותאטרקטיביסופר

חוזיתוהתקשרותהתכנוןשלב*
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ספינותבניית

ומסחרייםצבאייםימייםכליםשלמתקדמתבנייה

מתכתעבודות

:גדולמידהבקנהתעשייתייםפרויקטים

תעופהנמליעבורשרוולים ,להעמסהעגורניםמייצור

התפלהמפעליועד

פרטייםנמלים

בשנהמטעןטונותמיליון2-כשלתפעול

הדרךאתמובילים

ובינלאומיישראליימיכחבפיתוח
חטיבת  
הספנות
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התחום הצבאי

טיליםספינותשלובנייהתכנון

עבורומתוחכמותמתקדמות

הישראליהביטחוןמשרד

.זרותומדינות

תחזוקה,ייצור,בנייה,תכנון

-וחופיםמשמרספינותושיפוץ

.תכליתיים-רבשיטכלי

ספינותתיקונישירותיספקית

וללקוחותהישראליהיםלחיל

.רבותממדינות
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התחום האזרחי

,  ספינותתיקוןשירותי

,  אשקלון-אילתצינורקו

.פרטייםולקוחותחדרהנמל

ספינותשלותחזוקהייצור, תכנון

וכליםדוברות,גררספינות, מטען

.תכליתייםרבימיים
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עבודות מתכת  
תעשייתיים

תעשייתיותמתכתעבודותבניית

גדוליםפלדהומבני

עגורניםייצור

ספינותשלמכולותוטעינתלפריקה

לחץוציודמיםהתפלתמתקני

טבעיגזמתקני

גוריוןבןהבינלאומיהתעופהנמלעבורנוסעיםשרוולי

ובאשקלוןבחדרההכוחתחנותעבורמזחים

shlomo.co.il34
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נמלים  
שירותימספקהנמלפרטיים

ליותרוטעינהפריקה

לשנהטוןמליון2-מ

.בתפזורתסחורות

החל, סחורותלמגווןנמלושירותיתפעול
( bulk commodities)בתפזורתממטענים

 (unified cargo)אחידיםבמטעניםוכלה
.מיוחדיםבמטעניםבטיפולהתמחותעם

מלטיבוא
והפצהמכירה, אריזה

מיובאמלטשל

.הבניהלתעשיית
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חטיבת  
הלוגיסטיקה

הדרךאתמובילה

יצוא-יבואבשירותי
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מגוון שירותי  
:ערך מוסף

מקווןמעקב

לניהולחדשניתממוחשבתמערכת
ללקוחמעודכןמידעמספקתלוגיסטי

.האינטרנטבאמצעות

אבטחה
קפדנייםאבטחהשירותי

אבטחהואמצעילשעוןמסביב

.מתקדמיםאלקטרונית

השכרה

לאחסוןנרחביםאחסוןשטחי

.ומטעניםריקות, מלאותמכולות

לוגיסטיקהשרותי
איכותבדיקות,תיוג,אריזה,הפצה

.בטחוניובידוק

רכבתשלוחת

יעילותהמציעהפרטיתרכבתשלוחת

בשינועוגמישות

תחנותוליעדילנמליםמכולותשילוח

.הרכבת

ביטוח
הסחורותערךלכיסויביטוחהענקת

.ואחסנהבשינוע

shlomo.co.il37



shlomo.co.il

צור קשר

אתרכתובתטלפוןאימיילתפקידשםחברה

שמלצראסישלמהקבוצת
מועצתר"יו

המנהלים
asi@shlomo.co.il+972-8-9191199

,צריפיןשלמהקרית,שלמההנהלת

ישראל72905, צביניר
www.shlomo.co.ill

eyalg@shlomo.co.il+972-8-9191317ל"מנכגוראילהחזקותשלמה
,צריפיןשלמהקרית,שלמההנהלת

ישראל72905, צביניר
www.shlomo.co.il 

raif@shlomo.co.il+972-8-9191600ל"מנכרייףישראלן"נדלשלמה
,צריפיןשלמהקרית,שלמההנהלת

ישראל72905, צביניר
www.shlomo.co.ill

urio@shlomo-bit.co.il +972-3-6070544ל"מנכאומידאוריביטוחשלמה
, תקוהפתחאריהקרית22הרצליה

ישראל49512
www.shlomo-bit.co.il

raif@shlomo.co.il+972-73-2001326ר"יורייףישראלהחזקותאפקון
,תקוהפתחסגולה,4התבור

ישראל49146
www.afcon.co.il 

arye@conterm.co.il+972-8-8547000ל"מנכקרמןאריהקונטרם/גולדבונד
אשדוד,1הקידמה

ישראל77140
www.coterm.co.il

eitan@israel-shipyards.com+972-4-8460246ל"מנכצוקראיתןישראלמספנות
,חיפהמפרץ,53סימוןיוליוס

ישראל,2611702מיקוד
www.israel-shipyards.com
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