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 פ"א , תשאלול כח'
 

 ( 2021)ב  "פתש ,שנההש ראערב  –ת יו"ר הלשכה גריא

 

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 ( 'י)ישעיהו, פרק נה, פסוק  " לְוֶלֶחם ָלא כֵ  ֵרעַ ּז  ְוָנַתן ֶזַרע לַ      "

 

. כיפוריםת חודש אלול ועד ליום העם תחיליום   מידי נו אחת מהבקשות המבוקשות על ידי  

. מאכלללחם זריעה ו זרע ל -יוויאלית אורה טרלכבקשה   

סיון בכל הקשור להתמודדות  יקת ולמודת נוזמח  החברה הישראלית  צמהמוצאת ע  בערב ראש השנה תשפ"
 דרמטית.וחצי ושינה אותם כשנה י נו לפנכנס לחייעם הנגיף שנ

 
 דבר מובן מאליו.ם נזרע ולחם איהבנו שבהם שנה וחצי 

 
ופו של סבספר סבבי בחירות והתייצבה  ה מם וחלקם הגדול נחלצו מהם, המדינה חוותעסקים נקלעו לקשיי

ממשלהיום   בישראלציבור    נוואנח ת,  נמכה  עם  המקרקעין  היישמאי  שירות,  נותני  ונותרנו  מהשורה   נו 
יים נוכבעלי מקצוע חיגעי הקושי הוכרו על ידי הממשלה  ר בר, אנשי מקצוע הכרחיים למשק אשהראשונה

משיך להת השמאי  ולאפשר למשק שתלוי מאד בעבוד  שירות לאזרחי ישראל  לתתובשל כך זכינו להמשיך  
 פעול כהלכה. לו
 

בדר אנחושים  בשיח  המשכנו  ההחלטות  כינו,  מקבלי  מול  מנת   חדש(  במעמדדובר  מ  חלקםלר  )אשל  על 
 יישם מדיניות ולקבוע מסמרות. לעמוד לימינם בבואם ל
מט ראש  הפנים,  הדיור,  שרת  מנכה  עירונית,  להתחדשות  הרשות  רבים  יו"ר  ועוד  המשפטים  משרד  "ל 

 שוטפת.יב לנו רוב קשב ולהפנים את חשיבות שמאי המקרקעין בהתנהלות הממשלתית הקשהואילו לה
את  להזכיר  י חובה  נאולם מרגיש א  ,וקצרה היריעה מלהכיל את שמות כולם  סייעו בפעילותחברים רבים  
למועצ המקרקעין  חברי  שמאי  העצניחק  יצ  –ת  וחזקיה  החברה  ו  שפיגל  הביקורת  ועדת  יו"ר  נחמה  את 

 להשמיע הדברים. פעם אחר פעם  איתייחד הגיעו רץ וזמן ואשר לא חסכו מ , בוגין 
 

 להביא להישגים! , הוא אשר בכוחו מאמץ משותף
 

לתת רי הלשכה נכונים כי חבמלא בפה , יכול אני לומר החמישיתזו השנה "ר הלשכה יוכמי שמכהן בתפקיד 
 . וביל יחדלהכתף ו

 
להודות   המקום  ולמזה  הלשכה  מי  לכזכירות  החולפת  קח  וול  קחשלל  בשנה  הלשכה  של  בעשייתה  חלק 

 גם בשנה הבאה. ולקוות שמעגל העושים ילך ויתרחב 
 

ותיה, תכלה שנה וקילל"אמירה הש ,חברי היקרים - םכל לכולמאח, בלשנת תשפ" פ"אשבין שנת תשבתפר 
 .פוך למציאותהת "רכותיהתחל שנה וב

 
 ,  בריאותשנה של  אה עלינו לטובה תהאשנה הבשה

 ,  הצלחהנה של  ש  
 , אמן!יםשגת יעדעוצמה ושל השל נה ש    

 
 
 

 שלכם,              

 "ר הלשכה , יוחיים מסילתי

 

 

 ר( "עלשכת שמאי מקרקעין בישראל )   
  lReal Estate Appraisers Association in Israe  
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