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יקרי� וחברי�   ,חברות 

ל ו בהמש�  ימנ ג שקי עוע�דיאלו ק�"  זה  עלי והסדר, ד  אג� הרישו�  � מנהלת   מקרקעי

� מועצת שמאי המקרקעי וחברת  כי נ, במשרד המשפטי�  לעדכ�  ת כלבקש  לשכו  

משותפי� בתי�  בתיקי   � ו עי רותי  שי לית� לשמאי�  ות  נ כו נ ו  יהי בי   ,הרישו�  ג על 

ע, תקליטורי� ליה  באמצעות הפקסימי ללשכות  גר  פי בקשה שתשו ר "על  י י נ ג 

ובחתימתו של השמאי      .המכתבי� 

ע תטופלהבקשה שליחתי"  ר   י י בנ  � י לכתובת שתצו באמצעות הדואר  ר   התקליטו

    .המכתבי�

ל פו עילות הטי י כי  ,למע�  ו  � התבקשנ ו עי בקשות  יותר משלוש  ל  כי י לא  פקס  כל 

פקס, קרי( לכל  נכסי�  שלושה  כמספר ) עד   � ו לתשלו� מקו רפו אסמכתאות  צו י כי  ו

של (הבקשות  במקרה   �א ת  נפרדו הנפקת אסמכתאות  מערכת התשלומי� מאפשרת 

כוללת     .)שלו� אחד 

להל� ר  בקישו לשכה  לכל  ליה    :רשימת מספרי הפקסימי

-1B3B-6C41-A6D1-FAE09B54/exeres/NR/i l.gov.just ice.o ld: / /h t tp

Publ ished=NRMODE?htm.f rameless,BA33C9C3E2E8  

ו ז להודעה  כנספח  ג�  וחיותכ�  לנ     .ו

ה  י ראו כ�  ועל  כי�  זו ו  אנ לו  פעולה תקדימי   � שיתו זהו  כי   � י אצי לי הדברי�  בשו

לשבח"לעו  � ו צי ו תודה  ק�    .ד 

להזמנתכ� רות התגובה  ומהי רות  כות השי אי על  ב  אישי משו פ�  לקבל באו   .אבקש 

� י י ענ יש    � הרישו זמ� ללשכות  שיחסכו  דווקא משמאי�  ו  ע י ג י ות  בכ� שההזמנ רב   

וק מה ה�  בדי ודעי�  י ולא  ללשכות  יעי�  אזרחי� המג על  ו�  הי זבז  יקר המבו

  .  מבקשי�

  
  ,בברכה

  
ס ו דנ     אוהד 

ו     ר הלשכה"י
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ברחבי האר'–נספח  � בלשכות הרישו�  וטלפו   . מספרי פקס 
  
  

 טלפו� פקס ש� לשכה

02-6467815 02(5696130 
 רישו� ירושלי�

02-6240705   

02-6467819 
 רישו� נצרת

04-6553102 
04(6478080 

02-6467822 
 רישו� חיפה

04-8634091 
04(8634040 

  **שלוחת עכו  9551354)04 04-9551358
  

 6224953)04 04-6224954 שלוחת חדרה

02-6467825 
 רישו� נתניה

09-8624610 
09(8600222 

02-6467833 
 רישו� פתח תקוה

03-9043190 
03(9056555 

02-6467827 
 � תל אביברישו

03-7634691 
03(7634700 

02-6467830 
 רישו� חולו�

03-5025800 
03(5025858 

02-6467835 
 רישו� רחובות

08-9314143 
08(9314141 

02-6467836 
 רישו� באר שבע

 
08(6264477 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  IL.ORG.LANDVALUE.WWW       il.net.netvision@landvalu  :mail-E הלשכה באינטרנט

  03�5239419.  פקס03�5225969, 03�5277642. טל, 61019אביב � תל 2000. ד.ת, 200דיזנגו� , בית המהנדס

P.O.BOX  2000,  TEL-AVIV  61019  ISRAEL  TEL.  03-5225969,  5277642  FAX.  03-5239414            

 

  
  )ר"ע(לשכת שמאי מקרקעי� בישראל    
  Real Estate Appraisers Association in Israel  
  

 


