
 סלוניקי - כל מה שחם
ניקי סלו העיר  על  תחומים  במספר  כתבות  עבורכם  ו  נ כז רי

מ בע" גריס  ו  לפר רות  שמו ות  י כו הז כל 

סלוניקי
פברואר נואר  י חודש 

 בעיתון תוכלו לראות כתבות כפי שמוצגות

 באתרים המובילים המספקים עבורנו מידע על

 העיר סלוניקי. חשוב להגיד, העיתון נועד  להציג

 את העיר בזווית נוספת. לאורך הקריאה תוכלו

 לראות את דעתנו האישית של ההשפעות
 הצפויות להיות, אין להתייחס לדעתנו כעובדה,

 היא נועדה על מנת לנתח את הנתונים בזווית

הראייה שלנו

תהנו מהקריאה!

עבורך יצרה  גריס  פרו  חברת   

היכרות היא  שמטרתו  ן  עיתו  

העיר עם  יותר  מעמיקה   

גם בה  המתרחשות  והמגמות   

שאינם נוספים  בהיבטים   

ישיר באופן  לנדל"ן  קשורים 

עלינו קצת 



תיירות

 חלקידיקי, שלושת האצבעות שעד לפני מספר שנים לא היו
 מוכרות לתייר הישראלי התחילו לתפוס תאוצה בשנים

האחרונות
 

 אז למי מכם שעדיין לא מכיר, במרחק של 45 דקות נסיעה
 משדה התעופה של סלוניקי אפשר למצוא את שלוש רצועות

 החוף המדהימות האלה. השילוב של חופים עם נוף פראי
 ומים צלולים עשו את שלהם והיום גם ניתן למצוא שם

מלונות מעולים. כמה מעולים? שימו לב
 בתחרות שנערכה לאחרונה על איכות ורמת המלונות בעולם

חצי האי חלקידיקי מככב
הנה לכם עיקרי המלונות שדורגו

 Ikos Olivia- 
 Sonia Village Hotel- 

 Ikos Oceania- 
עושה חשק להגיע? עונת הרחצה מתחילה בתחילת אפריל

 את סלוניקי אתם כבר מכירים,
 אבל סלוניקי היא לא רק עיר של

 חופים. אם אתם מחפשים את
וון י  התיירות המוכרת של 

 שמשלבת חופים שמש ואוכל טוב,
הנה זה מגיע

 

 
 לאחר מאמץ משותף שהתחיל בקיץ האחרון יצא מדריך

 טיולים בעברית לאלפי התיירים שפוקדים את סלוניקי בפרט
ואת צפון יוון בכלל

 
את המדריך תוכלו למצוא במגוון רחב של שפות ועכשיו גם

בעברית 
 בחודש שעבר סיפרנו על הגידול המשמעותי בתיירות

 הישראלית בסלוניקי. עריית סלוניקי רואה ומקבלת את
 השינוי והצמיחה בתיירות הישראלים  שצפויה אף לגדול עם

פתיחת מוזיאון השואה שמוקם בעיר סלוניקי

מדריך טיולים בעברית לסלוניקי



התפתחות עירונית

 ריבוע החופש - בתרגום חופשי הוא אחד מהמרכזים
 ההיסטורים של העיר מאז שחומות העיר נפלו במאה

 ה19 והעיר נפתחה לכיוון הים, לאורך השנים מגוון
 אירועים הסטורים התרחשו בריבוע, ממצעדי ניצחון

 צבאים ולמקלט מאולתר שנפתח לכל הנפגעים
 מהשרפה הגדולה ב1917, אירוע היסטורי משמעותי

 נוסף שהתרחש בריבוע היה בתקופת השואה בו רוכזו
יהודי העיר לפני שהועלו על הרכבות

כיום בריבוע פועל חניון, אך לאחר החלטה שהתקבלה
 ב2013 ולאחר ששלבי המכרזים והתכנון הסתיימו, 

 נתנה ההוראה למנהלי החניון לפנות את השטח, תחילת
הבניה צפויה להתחיל במרץ 19

 התכנון לריבוע הוא בניית מרכז תרבותי בגודל שבעה
 דונם שיכלול מרכז היסטורי לזכר האירועים

 המשמעותיים של העיר, שטח ציבורי ירוק שיכלול
 מקומות ישיבה ושלט אלקטרוני גדול שיציג את האירועים

צפויים להתרחש בעיר
 

משך הבנייה צפוי להיערך כשנה
 

 אחד המרכזים בעל החשיבות ההיסטורית 
, מתחיל את עבודות ניקי  הגבוה ביותר בסלו

- ריבוע החופש ג  השדרו

 

 
 עוד שיתוף פעולה בין עיריית סלוניקי לאוניברסיטת

אריסטו הגדולה בסלוניקי
 שיתוף הפעולה יתחיל באופן מיידי, המוזיאון יוקם באזור

הנמל
המוזיאון יכלול אוסף עצום של מאובנים, חרקים, בעלי

חיים וצמחים 
 ראש העיר הוסיף - כל עוד היחסים בין העיר

 לאוניברסיטה משתפרים, אנו הופכים טובים יותר
ומוכרים יותר בעולם

ניקי ימי חדש בסלו ן טבע  זיאו  הקמת מו



כלכלה

 
 מגמת הפחתת המיסים היוונית ממשיכה, שוב ושוב

 עולים הקולות השפויים שאומרים שלאחר התאוששות
שקורת בכלכלה הגיע הזמן לחזור למיסוי שפוי

 
 חשוב להגיד, בתקופת המשבר המיסוי האישי ושל בתי

עסק ביוון הגיע לנקודות שיא חסרות תקדים
 

 האזרח היווני היום יכול להגיע לשיעור מס של 45% ואילו
 החברות מתחילות ב 28% על ההכנסה של החברה ועוד

הדיבידנד ביוון עומד על 15%
 

 בנוסף לכך, המע"מ ביוון הוא מהגבוהים באירופה כולה
ועומד על 24% מס

 
 עם התייצבות הכלכלה ותחילת ההתאוששות עולים

 קולות רבים שממליצים להוריד את המס כי במצב
הנוכחי הממשלה "מכריחה" את האזרח להעלים מס

מה יקרה בהיבטי המיסוי זה נושא שמעסיק את יוון
 רבות, אנחנו נקווה להקלה במיסוי לטובת 

ההשקעות שלנו ביוון

י  של 15% -45%, גורם לבעיה  מיסו
י כי זה כמעט  משפחתית גדולה הוא הרסנ
נזיל  בלתי אפשרי להיות מסוגל למצוא הן 
 לשלם מסים כאלה, אפילו בחלוקה ל 12

! משפחות נאלצות למכור נכסים  תשלומים!
, או לוותר על זה ות, לסגור את העסק  ומני

 
כך אמר פטרוס דוקאס סגן שר האוצר

לשעבר 



סופ"ש של מעבר

 
 

הטיסות עדיין לא בתדירות גבוהה מדי אבל
 הם מלאות כך ששווה לשריין מקום כמה ימים לפני, 

 הטיסה בתקופה הזאת של השנה תעלה בסביבות
250 אירו לכל אדם

 חודש מרץ מתחיל וההכנות לעונה
ירותית בשיא אבל לפני שאנחנו בורחים  התי

, הנה לכם הסופ"ש י נ ו ו י  מסדר פסח לאי 
החלומי שסידרנו לכם

מלון

 המלון היפיפה הזה ממוקם באחד המקומות הכי
 מרכזיים בעיר. תחבורה ציבורית במרחק של מאה

 מטר מהמלון, מחוץ למלון הרבה בתי קפה ומסעדות
נהדרות

 עצה שלי - קחו לעצמם עשר דקות בזמן השקיעה
 צאו מהמלון ולכו עשרים מטר מערבה, תפתח לכם
 כל השדרה המרכזית עם השקיעה של סלוניקי כמו

שרק סלוניקי יודעת

THE MODERNIST 

מסעדות

מסעדה באווירה ביתית ושירות פשוט מדהים
 השפית של המסעדה מכניסה את תבלין הקסם כמו

שאמא שלי הייתה אומרת - הכנסתי הרבה אהבה לאוכל
 

 תוכלו להרגיש את זה בכל מנה שמוגשת, הצילחות
מושלם, מידת העשייה נהדרת והאוכל פשוט מעולה

 
את המסעדה תוכלו למצוא בכתובת הבאה

 
Egiptou 7, Thessaloniki 546 25, יוון

י יתי במסעדה שאנ ן שלי הי  בביקור האחרו
יב לפרגן פשוט חי

טיסה

 

 


