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 , ריםיק לשכההרות וחברי חב

 

 בדבר התפשטות נגיף הקורונה כהדברי יו"ר הלש  הנדון:

 
הנחיות הממשל במטרה לשמור על   שלזאת, בה אנו חווים מידי יום הקשחה מבחינה רפואית בתקופה מאתגרת 

 . י כולנותנו, אני מבקש לחזק את ידיבריאו

   . עם אנשיםיוצאים ונפגשים  אנו לא פעם  , תפקידנובמסגרת 

סכנת   פעילות זאת, אך בימים אלה טמונה במול המחשבלבד אל משגרת הישיבה מרעננת ביומיום זאת היא חוויה 

 . תלמיעו הפהדבקות בנגיף הקורונה שהוכרז כמגי 

 

עם מי אתם  , הנבדקיםהגיעכם אל הנכסים אגו לברר קודם אני מבקש כי תשמרו על עצמכם ודחברות וחברים, 

 . כי כולם בקו הבריאותראש מגשים, נסו להקפיד על הימצאות של כמה שפחות אנשים וכן לוודא נפ

 

  ל מיות עחד פע תד עם זאת, נקטו אתם בצעדי הגנה עצמית, כגון לבישת כפפות חד פעמיות על הידיים ומסכויח

 . בני ביתכם  רוועב בדיכםו, עבור ע את הסיכון עבורכם למינימוםעל מנת להקטין   הכל,  פניםה

 

, אנו בלשכה מארגנים מאגר מתנדבים,  בתנאים אלהעד כמה שניתן רגילה הניסיון לשמור על שגרת עבודה יחד עם 

ה או חבר זקוקים  מקרים בהם חברלבעיקר ו  קהילת השמאיםתוך ם זה מכבר, במטרה לעזרה הדדית בכפי שפורס 

 . ה הדבקות דבקות או חס וחלילוע עקב חשד הלסי 

 

 השלכות נגיף הקורונה על שוק המקרקעין: 

 

 החלה התפשטות נגיף הקורונה שמקורו בסין.   2019שנת בשלהי 

התפשטות הקורונה ברחבי העולם, אשר הולכת ומתרחבת בימים אלו משרה אי וודאות על הפעילות הכלכלית  

 העתידית בעולם ובישראל. 

עפ"י תרחיש הבסיס, בהתאם   –ביחס להשפעת משבר הקורונה על הכלכלה הישראלית עפ"י הערכת בנק ישראל, 

אחוזי   0.7-תפתחויות עד כה ובהנחה שהאירוע יסתיים עד סוף הרבעון השני, המשבר צפוי להביא לפגיעה של כלה

הנגיף  מדובר באירוע מתגלגל, וקיימת אי ודאות גדולה באשר להמשך התפשטות תוצר בצמיחה השנה. עם זאת, 

 .ה תהיה משמעותית יותרוהמשמעויות הנובעות מכך, וכפועל יוצא ישנם תרחישים נוספים שבהם הפגיע

הננקטים להאטת התפשטותו הינה נרחבת והשלכותיה עשויות  לאור העובדה שהשפעת ההתפשטות הנגיף והכלים 

קיים קושי נכון למועד זה לצפות ו/או להעריך את מידת ההשפעה על שוק   –להיות מהותיות במגוון תחומים 

וטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם ולבחון את  על כן אנו ממליצים להמשיך לעקוב באופן ש המקרקעין. 

על שוק המקרקעין בכלל ועל הנכס בפרט, ולעדכן את הערכות השווי   תיותההשפעה בדבר השלכות מהו

 במידת הצורך. 

 

 

 ! םלוואיחולי בריאות איתנה לכימים קלים בתקווה ל

 בברכה,          
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