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  , � יקרי�ות ושמאישמאי, י� לדר�חבר
  

כרוכי� , ביומיי� הקרובי� נחווה את עומק הכאב והיגו� ואת פסגת השמחה והלכיד�ת הלאומית
    . כפי שנית� לדמיי� רק במציאות הישראלית ,זה בזה

  .בליבנו ובנפשנו ,מפנה חד וכמעט בלתי נתפש
  

בני משפחה יקרי� , ביו� הזיכרו� נתייחד ע� זכר� של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
    . וחברי� אהובי� שנפלו בהגנה על המולדת

והעניקו לכולנו את הזכות והאפשרות , נפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה נוובנותי נוטובי בני
�ל ואנשי "בזכות אומ" ליב� של חיילי וחיילות צה. לחיי� טובי� ואת החובה להגשי� צו חייה

  . אנו מסוגלי� לממש חלומות אלה הלכה למעשה, העומדי� על המשמר בכל שעה, כוחות הביטחו�
  

    . ע� הנפת הדגל לראש התור� נחגוג את יו� ההולדת השישי� וחמישה למדינת ישראל
קידמה , לאומה ע� ערכי� הפכנו מאבק אד� ,יהישנתו� מלחמת העול� השישי� ושמונה שני� מ

    . בעלת הישגי� אדירי�ומדינה משגשגת , והשכלה
 �כלכליי� וחברתיי� ובטוחני כי נוכל , ביטחוניי� $מחו" ומבית  $עומדי� בפנינו אתגרי� מורכבי

�  .ג� לה
  

�בעבודה השוטפת ובדאגה הנחושה לרווחת , יו�מידי רובכ� אני פוגש ב, ואת� חבריי היקרי
�    . המקצוע ולפרנסתכ

לשכת שמאי המקרקעי� היו� היא גו% משפיע אשר דעתו נחשבת ועקבותיו . גאותיש לנו במה להת
    . � בישראל"לענ% הנדל קשורניכרות בכל ה

גאוותי נתונה על  א&, יעדי� רבי� אות� הצבתי בתחילת דרכי הושגו או עומדי� לפני מימוש
 �    . כ�דיזוכי� מצואני חבריי בוועד הלשכה שיתו% הפעולה והתמיכה לה

  . יכתכ� היא הכוח המניע אותנו לפעולה בשמכ� ולמענכ�המש& תמ
  

    . שמאי המקרקעי� מחויבי� למדינת ישראל
דורות של בני כל העמי� ובמיוחד בני  י�למועבודתכ� היומיומית קשורה בקרקע ובאדמה עליה ח

     .הע� היהודי
  .לכלכלתה ולשגשוגה, עבודתכ� תורמת לפיתוחה של האר"

  
 חבריהבהשתלבות , בכל המישורי� הול להגשמת יעדילשכת שמאי המקרקעי� תמשי& לפע

בקידו� יעדינו וביצירת קהילה , ולנהמבקשי� להרע  מפניבהגנה , ניי� חדשי�"בתחומי עשייה נדל
  . חזקה ומקצועית ככל הנית�, אחראית, מגובשת

  
  . אנחנו כא� לשירותכ� ,חברות וחברי� יקרי�

  .חג עצמאות שמח לכ� ולבני ביתכ�          
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