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הודעה בדבר התפטרות מועמדת
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 87)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
התפטרה  גרמן  יעל  כי  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
ביום  י"ט  גנץ",  בני  בראשות  לבן  "כחול  המועמדים  מרשימת 

באדר התש"ף )15 במרס 2020(.

הודעתי מיום כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(, בדבר 
רשימות המועמדים לכנסת ה–223, תתוקן לפי זה.

 י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 3-16-ה7(

ניל הנדל  
שופט בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

     המרכזית לכנסת ה–23
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התש"ף, עמ' 3912.  2

 הודעה בדבר החלת התקנות על לשכות 
ההוצאה לפועל 

לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין 
במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991

המשפט  בתי  לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
מצב  בשל  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
חירום מיוחד חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה 
לפועל מיום כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020( עד יום כ"ו באדר 

התש"ף )22 במרס 2020(.

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 2270—3-ה1( 

אמיר אוחנה  
שר המשפטים 	__________

1  ק"ת התשנ"א, עמ' 446.

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי המשפט 
לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין 

במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991

המשפט  בתי  לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
מצב  בשל  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
משפט  בתי  על  לתקנות   5 עד   3 תקנות  חלות  מיוחד  חירום 
השלום, על בתי המשפט המחוזיים ועל בית המשפט העליון, 
מיום כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020( עד יום כ"ו באדר התש"ף 

)22 במרס 2020(.

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 2270—3-ה1( 

אמיר אוחנה  
שר המשפטים 	__________

1  ק"ת התשנ"א, עמ' 446.

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה
לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 

התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות בית הדין לעבודה 
 - )להלן  התשנ"א-11991  מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי 
התקנות(, אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד חלות תקנות 3 
עד 5 לתקנות על בתי הדין לעבודה, מיום כ' באדר התש"ף )16 

במרס 2020( עד יום כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020(. 

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 5967—3( 

אמיר אוחנה  
שר המשפטים 	__________

1  ק"ת התשנ"א, עמ' 446.

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
התשט"ז-21956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי 
קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת 

הפוסקים הרפואיים:

ד"ר ירון צרפתי, מס' רישיון 1-82511

ד"ר נמרוד נחמיאס, מס' רישיון 38312

ד"ר שני אבנרי קלמנוביץ, מס' רישיון 1-118296

ד"ר בשארה באסם, מס' רישיון 1-27272

ד"ר מוחמד יחיא, מס' רישיון 1-99140

ד"ר דנה בלוס שניידר, מס' רישיון 1-30515

ד"ר יניב ורשבסקי, מס' רישיון 364311

ד"ר זהבה לבר, מס' רישיון 1-20735

ד"ר אלחנן לוגר, מס' רישיון 1-20505

ד"ר ארנן גרינטל, מס' רישיון 1-18306

ד"ר שלדון שטיין, מס' רישיון 1-89563

ד"ר אלכסנדר ברוסקין, מס' רישיון 015657

ד"ר יואב לוריה, מס' רישיון 16359

ד"ר איגור טייטלבאום, מס' רישיון 1-31881

ד"ר מרינה שיפרינה, מס' רישיון 1-25208

ד"ר עמי ורבר, מס' רישיון 1-38179

ד"ר יעקב זאוברמן, מס' רישיון 1-32721

ד"ר מיכאל תמר, מס' רישיון 1-118441

ד"ר שמואל הס, מס' רישיון 1-111704

ד"ר ג'ואד ח'לאילה, מס' רישיון 1-36550

 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2
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