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המטרה  העיקרית  .  ן  ביוון  ושיווק  לשוק  הישראלי  והבין  לאומי"החברה  הוא  ביצוע  יזמות  נדל  חזון.  מ"חברת  שובל  יזמות  היא  חלק  מקבוצת  שובל  שמי  יזמות  ובנייה  בע
.תוך  שמירה  על  שקיפות  עם  לקוחותינו  וערנות  מתמדת  לשינויים,  היא  ניצול  ההזדמנות  להניב  רווחים  מהמשבר  בדרך  היעילה  והבטוחה  ביותר

פרופיל  חברה

מלאה  שקיפות
.יושר  ואמון  הדדי,  אנו  מאמינים  בדרך  המלך

ביטחון
חברתנו  מתחייבת  לטוב  ביותר  עבור  לקוחותיה  

ומלווה  את  התהליך  בשקילות  וערנות  מוגברת  כלפי  
.כל  אחד  מהפרטים  הקטנים  ביותר

יעילות
שובל  יזמות  הינה  חברה  דינמית  וחדשנית  
השואפת  להשתפרות  והתפתחות  מתמדת  

.בכל  המישורים

שותפות
  ללקוחותינו  אותה  ומציעים  בעסקה  מאמינים  כשאנו
  שלכם  שההצלחה  כך  בעצמינו  גם  בה  משקיעים  אנחנו
.שלנו  ההצלחה  היא

אישי  יחס
  ומפורט  אישי  שירות  ללקוחותיה  מספקת  יזמות  שובל
.לצרכיו  בהתאם  לקוח  לכל

מקצועיות
  הידע  את  לנו  מעניק  המקומי  השוק  עם  שלנו  הניסיון
  המיקום  בעלי  ,ביותר  האיכותיים  הנכסים  את  לספק  והיכולת
  ,איכותי  אנושי  הון  על  ומתבסס  להשקעה  ביותר  האידיאלי
  יווני  דין  עורכי  משרד  מלווה  החברה  את.  ומנוסה  ריאלי

Chatzialexandrou  Law  Office    באתונה  סניפים  עם  
.    Enjoy  architect  בניה  ופיקוח  האדריכלות  ורשת  וסלוניקי
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?מה  אנחנו  עושים
איתור  נכסים  בעלי  פוטנציאל  השבחה  גבוה

הידע  והקשרים  שלנו  מתגבשים  יחד  ומאפשרים  לנו  לאתר  ,  הניסיון
.את  העסקאות  הטובות  ביותר

ניתוח  אנאליטי  של  העסקה
.לפני  כל  עסקה  אנו  מבצעים  ניתוח  דמוגרפי  וכלכלי  עמוק  לבדיקת  הכדאיות

ביצוע  תהליך  ההשבחה
אחריות  מלאה  על  תהליך  השבחת  הנכס  והשגה  של  כל  האישורים  הרגולטורים  

.הנדרשים  עד  לרמת  גימור  מושלמת  ואבזור  מלא

קבלת  המפתח
.כל  שנותר  זה  שנמצא  לך  שוכר  או  קונה  ולתת  לנו  לעבוד  בשביל  התשואה  שלך

איתךגם  אחרי  אנחנו  
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?למה  יוון  

.האירוחלק  ממדינות  

האמנה  קובעת  שהמיסוי  ישולם  רק   –אמנת  מס  בין  יוון  לישראל  
.  מונעת  כפל  מיסוי,  במדינה  שבה  נמצא  הנכס

לשלוש  על  רווחי  הון  ופטור  ממסעל  השכירות    15%יבוצע  תשלום  של  
.שנים

ן  בווקטור  עלייה  אך  עדיין  נמוכים  מאוד  יחסית  לטרום  "מחירי  הנדל
).2012משנת    66%כ  (המשבר  

התמודדות  מצוינת  של  הממשלה  כולל  נקיטת    -הקורונה    נגיף
והתחייבות  למימון  טיפולים  ,  פעולות  חיוניות  להתגברות  על  הנגיף

מיליארד  אירו    32הממשלה  קיבלה  .  רפואיים  לתיירים  במידה  ונדרש
.מהאיחוד  האירופאי  להתמודדות  עם  הנגיף

.אחרי  יציאה  ממשבר  כלכלה  בעלייה

בדומה  להשקעה  במניה  של  חברה,  ן  זה  להשקיע  במדינה"להשקיע  בנדל
מעודדת  .  ממשלת  יוון  החדשה  באה  לעבוד.  משקיעים  בהנהלה,  

.מורידה  מיסים  ומקדמת  עסקים,  השקעות  זרות

המדינה  מושכת  אליה    -תמריצי  ממשלה  והשקעות  זרות  גבוהות  
רוסיה  וכמובן  ישראל,  סין,  משקיעים  רבים  ממדינות  כמו  גרמניה

חברות  רבות  מקימות  מרכזי  מחקר  .  שממהרים  לנצל  הזדמנויות  כלכליות,  
.ופיתוח  על  אדמת  יוון  בתמורה  לתמריצים

  16.2%ל    2016בשנת    25%  -ירידה  משמעותית  באחוזי  האבטלה  מ
.ועליית  שכר  המינימום  2019בשנת  
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Thessaloniki  - the  “Crown  Jewel”

במרחק  נגיעה  מכאן
ואת  המשך    הזדמנות  של  מחירי  דירות  נמוכיםשעתיים  וחצי  טיסה  ואפשר  למצוא  השקעה  אטרקטיבית  במיוחד  ולנצל  

.עליית  המחירים  הצפויה  במקביל

בבלקן  נחשבת  בירת  הסטודנטים
.  ים  פרטיים  ושלוחות  של  מכללות  בין  לאומיות  בסלוניקי'קולג,  עם  יותר  מחמש  אוניברסיטאות

.ממאה  ושלושים  אלף  סטודנטים  בשנהקפריסין  ויוון  יותר  ,  מגיעים  ללמוד  ממדינות  הבלקן

חיי  לילה  תוססים
.מסעדות  ומקומות  בילוי  רבים,  טברנות,  מועדונים,  עיר  צעירה  ואנרגטית  עם  בתי  קפה

השקעות  זרות  ותמריצי  ממשלה
מיליארד  יורו  1.1בהשקעה  של  מעל    2021  -ועתיד  להסתיים  ב    2006  -פרויקט  שהתחיל  בשנת  ,  פיתוח  של  מטרו

קו  רכבת  חשמלי  ,  פיתוח  הנמל  השני  בגודלו  ביוון,  )אמור  לשרת  יותר  מתשעה  מיליון  מגיעים  בשנה(שדה  תעופה  .  
.חדש  שמחבר  לאתונה  והשקעה  בכבישים  ודרכי  הגעה  שונות

.  פתחו  מרכז  למחקר  ופיתוח  בעידוד  של  תמריצי  ממשלה  ופייזר  דלויט,  סיסקו

בירת  התרבות  
  .חצי  מהם  מחוץ  ליוון,  )2018(ממיליון  ושלוש  מאות  אלף  תיירים  בשנה  אחת  מבירות  התרבות  של  אירופה  עם  יותר  

חלק  גדול  מהעיר  מוקף  בהרים
.נתון  שמקטין  את  היצע  הדירות  העתידי,  אין  לעיר  אפשרות  להתרחב  החוצה

  יהודית  קהילה
בסלוניקי  קהילה  יהודית  רחבת  היקף  ולאחר  גירוש  יהודי  ספרד  הפכה  לקהילה  הגדולה  ביוון  והייתה    היתהבעבר  

.מהקהילות  היהודיות  הגדולות  בעולם

עיור
.תנועה  גדולה  של  תושבים  מהכפרים  לערים  הגדולות
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?אז  מה  יוצא  לי  מזה
צפי  לעליית  ערך  הנכס  

אפשרות  לרווח  מעלייה  בשווי  הנכס  
קיימת  עליית  ערך  עקבית  בשנתיים  

.האחרונות

הייתה    2019-לפי  הבנק  המרכזי  ביוון  ב  
אך    .במחירי  הדירות  ביוון  7%עלייה  של  

.2008  -מ    66%המחירים  עדיין  רק  

קבועה  בכל  זמן  שנקבע  מראש  הכנסה  
המועברת  ישירות  לחשבון  של  בעל  הנכס  

.  לאחר  הורדת  המיסים  ביוון

לראות  עלייה  במכירי  השכירות  בין  ניתן  
.2019-ל  2020

  2017משנת  -מדד  מחירי  הבתים  
בשנתיים  וחצי11.3%זינוק  של  

2006  משנת-מדד  מחירי  הבתים  

תשואה  משכירות
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תהליך  הרכישה

חתימת  חוזה בירוקרטיה לפני  רכישה אישור שיפוץ לאורך  זמן

תשלום  ,  חתימת  חוזה
דמי  רצינות  וייפוי  כוח  
לעורך  הדין  של  העסקה  

לפעול  מטעמך

פתיחה  של  חשבון  בנק  
ביוון  או  נאמנות  דרך  
חשבון  הבנק  שלנו

במקרה  של  פתיחת  .  
חשבון  פרטי  יהיה  צורך  
בביקור  שלכם  ביוון  

ובעוד  עלויות  שנעות  בין  
אלף  לאלף  חמש  מאות  

יורו

לפני  הרכישה  
ובאישור  של  עורך  
הדין  המלווה  את  
העסקה  העברת  
סכום  הכסף

במקרה  הצורך  
תקופת  המתנה  
לקבלת  אישורי  
הבניה  או  שינוי  

היעוד

,  אנחנו  נשפץ
נחלק  ,  נאבזר

ונדאג  לכל  
האישורים  של  
הנכס  עד  קבלת  

המפתח

לאחר  קבלת  
הנכס  אנחנו  נטפל  

לבחירתך  
במכירת  הנכס  או  

השכרתו
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מסלולי  השקעה

רכישת  דירה  
מוכנה

ן  מאובזר  "נדלנכס  
.ומוכן  להשכרה

"על  הנייר"דירה  
לעסקה  לאחר  רכישת  כניסה  

הקרקע  בפרויקט  וניצול  
.הרווחים  בכל  התהליך

שותפות
קבוצה  סגורה  של  שותפים    -  ברווח  היזמישיתוף  

.י"נדלנשפועלים  עם  חזון  משותף  לפיתוח  נכס  

חובמסלול  
המבטיח  מסלול  

הכנסה  שנקבעה  
.מראש

הוניתהשקעה  
של  מניות  בחברת  רכישה  
מיועד  לפרויקטים    -נכס  

.גדולים  והשקעות  גבוהות

ההשקעהלכל  מסלולי  *
יורו  55,000ראשונית  מעל  השקעה  
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.  מענה  וליווי  אישי  אנחנו  כאן  בשבילך
!גם  אחרי  שהדירה  שלך

  DUN’S  100  -החברה  בעלת  חותם  אמינות  של

ניסיון  של  מעל  עשור  בביצוע  פרויקטים  מורכבים  לחברות  הגדולות  
.בארץ  ובעולם

צוות  בעלי  המקצוע  שלנו  כולל  מומחים  בכל  התחומים  
.ן  ומספקים  איכות  ללא  פשרות"העוסקים  בנדל

התמקדות  הפעילות  הינה  .  ל"ן  בחו"לחברה  פעילות  יזמית  לפיתוח  נדל
,  בניינים:  ברכישת  נכסים  שונים  באזורים  אסטרטגיים  כגון

וסוציואקונומי  מקיף  נדלני,  לאחר  ניתוח  דמוגרפי.  קומות  ומגרשיםבתי  
החברה  מבצעת  חלוקה  לדירות  מגורים  חדשות  ישירות  מהקבלן,  
החברה  מתמחה  באיתור  נכסים  .  ל"ומשווקת  למשקיעים  בארץ  ובחו,  

בעלי  פוטנציאל  השבחה  גבוה  תוך  השאת  תשואה  מרבית  ללקוחותיה  
.ושותפיה

ממשלתיות  ,  בין  לקוחות  החברה  הוותיקים  ניתן  למצוא  חברות  בינלאומיות
,  מ"ויטאמד  תעשיות  פרמצבטיות  בע,  1  ריט:  וישראליות  מובילות

  רוקחיתתרו  תעשיה  ,  יוניליוור,  ו  הסתדרות  עולמית"ויצ,  החדשהעמידר  
שטראוס  ,  אבן  קיסר,  אליאנס,  )העולמית    SUNחברת  בת  של  (מ  "בע

.מועצות  מקומיות  ועוד  רבים  וטובים,  עיריות,  ים-חברת  גב,  גלידות

על  ידי  שובל    2006מ  נוסדה  בשנת  "קבוצת  שובל  שמי  יזמות  ובניה  בע
במהלך  שנות  פעילותה  .  ל  החברה"המשמש  כבעלים  ומנכ,  )שמי(שמריהו  

יזמות  והקמת  מבני  תעשייה    ,  התמקדה  החברה  בניהול  פרויקטים  וביצועם
התעשייתי  והפרטי  בכל  ,  ופרויקטים  הנדסיים  מורכבים  במגזר  הציבורי
.  רחבי  הארץ  וכן  בפעילות  יזמית  מעבר  לים

  הקבוצה  חברה  בלשכת  המסחר  ישראל  יוון
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קצת  עלינו

עם  ואנו  פועלים  אדריכלים  ומהנדסים  מהמקצועיים  והמנוסים  ביותר  ,  חברות  בנייה  מקומיות,  חברות  ניהול,  רואי  חשבון,  נוטריונים,  עם  עורכי  דיןמשתפים  פעולה    אנו
.צוות  יועצים  מקומי  בכל  אחד  מהפרויקטים  שלנו

מתן  שירות  ומענה  מול  .  כולל  מענה  ופיתרון  לכל  בעיה  מיום  חתימת  ההסכם  וגם  אחרי  קבלת  הדירה,  נותנים  לכם  ליווי  מההתחלה  עד  הסוף  בכל  צעד.  אנחנו  שם
.שוכרים  וכדומה,  חברת  הניהול

    BSc,שמי  שובל
ל  של  שובל  שמי  יזמות  ובניה  "בעלים  ומנכ,  מייסד
לשמי  תעודת  מהנדס  בהצטיינות  מהטכניון  .  מ"בע

בעבר  .  ן  בהונגריה  ויוון"וניסיון  רב  ביזמות  נדל
.שימש  בתפקידים  בכירים  בתעשייה  הישראלית

  C.P.A  (Isr.),  MBA,  יניב  שובל
רואה  חשבון  .  מנהל  כספים  ומנהל  היזמות  של  החברה
מיסים  וייעוץ  ,  מוסמך  עם  ניסיון  בעבודת  ביקורת

במשרדי  ראיית  החשבון  ,  ן"בחשבונאות  בענף  הנדל
B.D.O    ,Grant  Thornton  וניסיון  עבודה    בבנק
בכלכלה  וחשבונאות      B.Aליניב  תואר  .  לאומי

במימון  וניהול  עסקים  M.B.Aותואר  )  בהצטיינות(
יניב  חבר  בוועדת  הביקורת  של  לשכת  המסחר  הבין  .  

.לאומית  של  ישראל  יוון

דניאל  אדרי  
.  מנהל  קשרי  המשקיעים  של  החברה

ל  בעברו  ובעל  ניסיון  של  "תפקד  כקצין  בצה
.שנים  בתחום  קשרי  הלקוחות  והמשקיעים7מעל  



+  972  774323803  

Shemi@yazamoot.co.il  

shovalyazamoot.com

תן  למקצוענים  לעבוד  בשבילך  וללוות  אותך  לאורך  כל  התהליך  ואחריו
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Daniel  Edri  

+  972  2469539  

Daniel@shovalyazamoot.com

Yaniv  Shoval

+  972  503311028  

Yaniv@shovalyazamoot.com

Office



תודה  רבה


