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 ( 2202) בפ"תש ,פסחערב  –ת יו"ר הלשכה אגר

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 

ים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְשֹאר ְבָכל ְגֻבֶלָך  "  ְבַעת ַהָימִׁ    "ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת שִׁ

 'פסוק ז, פרק י"ג, פסוק ל"ט, פרק י"ב מות,ש

 

אדם מבצעה  ש  תאירוע מתמשך, פעולה שאיננה פוסק. הוא  אירוע היסטורי חד פעמי  ביעור החמץ אינו 

 מחדש כל שנה ושנה. 

 
 ונחגוג את ליל הסדר. מאוחדות ו מורחבותנשב יחד, משפחות  הערב

 הקרב מורגשת בכל מקום.חג הרוח . סידורים..של  שעות אחרונות

 

 .  הפוליטיו העסקי הבריאותי, - בכמה מישורים חסיתת ייבויצביאה איתה התגרת שחלפה השנה המא

המדינה עומדת  בהם  הם  האתגרים  ואנרבים  המהוו  ו,  הכלכלית    לירגטאינחלק  ה  כלשכה    –מהפעילות 

 לעמוד באתגרים אלה.היום יומי סיון ימקרוב את הנחווים  לנית"נדנ

ה בנו,  מסתייעים  הרותח  הדיור  שוק  את  לייצב  המנסים  ההחלטות  מבין  מקבלי  ויותר  מחוקק  את  יותר 

 ל בסיס הצלחה מעידה על כך ע האפשרות החוקית לעבוד  )שק  והשפעתם על המהצורך בשמאי המקרקעין  

   מעולם.אי מקרקעין כפי שלא נתנה שממגוון והתקשרות נותנת במה ל כאלף עדים(

  נושאת פרי. המודעות למקצוע ילות הלשכה להגברת פעספק כי אין 

 העניין לא יפסק!  העצים אתשלנו להמאמץ 

 ביעור החמץ הוא מלאכה לא פשוטה. 

  –  אותו עד כדי אי הימצאותושלו ולבער  נזק  ציאל ה, להבין את פוטנואת פועלו הגלוי והנסתר  ולאתר אות

 משך. כל שנה עומד אדם ערב הפסח ומבקש שביעור החמץ יצליח. כרוך במאמץ רב ומתזה כל 

כל אנו  נדגם  חמץ    ולא  ואחווה  אחדותלשמר  ע  שכה  לשום  ל ניתן  החברים  ינופעילותלהפריע  ועבור   עבור 

 פרנסתם.

מצויים לשכה    רבינובקי  ומצויות  לשמחתי,  וחברי  עצמם  המסייעים  ובים  וטם  רביחברות  על  ומקבלים 

 ברכה. כך תבוא עליהם הועל  – ביל ולקדםלהו

 

מץ על מנת שהלשכה  ונעשה כל מא  ואנוכי  לשכהחברי ועד ה,  מזכירות הלשכה  -נעמוד לרשותכם  כתמיד,  

 מבורכת! בפעילותה ה יחד אתכם שיךתמ

 !כשר ושמחפסח  חג בברכת              

 "ר הלשכה , יוחיים מסילתי
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