
 משפטיים – ומעין משפטיים לגורמים פסיכיאטרית דעת חוות להגשת מנחים קוים

 לבתי פסיכיאטרית ד"חוו בנושא בישראל הפסיכיאטריה איגוד של עקרוני עמדה נייר"ל נספח(

 )האיגוד באתר ומופיע 1996 בשנת האיגוד של העת בכתב שפורסם" המשפט

 :צורות בשתי להתבצע יכולה פסיכיאטרית דעת חוות לקבלת אדם פניית. 1

 ואם, הבדיקה מטרת לגבי הפונה של ברורה הגדרה לדרוש יש זה במסלול – עצמית פניה. א

 .הרפואי לגורם דין עורך של פניה לבקש יש, דין עורך י"ע ייצוג המחייבים בהליכים מדובר

 :הבאים הפרטים את תכלול ואשר, ד"עו באמצעות פניה. ב

 הדין עורך שם

 הלקוח שם

 הלקוח זהות תעודת מספר

 הלקוח כתובת

 בתובעים ומדובר במידה, התביעה נושא

 בנתבעים ומדובר במידה, ההגנה כתב נושא

 הבדיקה סמך על תשובה מבקש הדין עורך לגביהן שאלות

 הבדיקה לביצוע הלקוח הסכמת הדגשת

 לרשותו העומד רלוונטי רפואי חומר כל להעברת הדין עורך הסכמת

 גורם י"ע נתמכת ופנייתו, לבדיקה בעצמו פנה אשר מלקוח גם נדרש זה בנוסח מכתב: הערה

 .משפטי

 את, הפונה את המייצג הדין לעורך ימסור עיונו ולאחר, הרלבנטי בתיעוד יעיין הבודק. 2

 הסיכויים לגבי הערכה גם תכלול ההתרשמות. לו שהוצג מהחומר המקצועית התרשמותו

 הראשונית המקצועית ההתרשמות והעברת בתיעוד העיון. מומחה עד של בשירותיו יעיל לשימוש

 .המומחה דעת שיקול לפי והכל, הפונה מטעם בתשלום כרוכים שיהיו יכול

 החומר והערכת הבדיקה ממצאי סיכום לאחר. קלינית בדיקה תתבצע בחומר עיון לאחר. 3

 .דעת חוות תיכתב הפונה מטעם שהוגש הרפואי

 שייגבה מהמחיר בנפרד ייעשה הרפואי בחומר והעיון הבדיקה עבור שייגבה המחיר כי מומלץ. 4

 .הדעת חוות כתיבת עבור

 לבא והן לפונה הן החלטתו על יודיע, דעת חוות לכתיבת מקום שיש למסקנה המומחה הגיע. 5

 ישמש ידם על שיימסר המידע כל כי כוחו לבא או/ו לפונה להבהיר יש זו הודעה בעת. כוחו

 .הדעת חוות לכתיבת



 כל על המשפטי ההליך בתוצאות מותנית תהא לא הדעת חוות כתיבת עבור הכספית התמורה. 6

 .ממנו המשתמע

 היה משפט בבית הופעה עבור תשלום ובין הדעת חוות עבור תשלום בין להפריד מומלץ. 7

 .ותידרש

 תשמש המשפט בית החלטת. הנסיבות לפי התהליך ישתנה, משפט בית י"ע המומחה מונה. 8

 .רפואית סודיות על ולויתור לבדיקה אסמכתא

 תיעוד את ולשמור הדעת חוות להכנת יסוד שימש אשר רפואי חומר כל בתיק לשמור יש. 9

 את לצטט המומחה יתבקש המשפט בבית עדותו מתן בעת בי ויתכן מאחר זאת. עצמה הבדיקה

 או המאמרים על לשמור יש כן כמו. הרפואי בחומר אחר או זה פרט על להצביע או הנבדק דברי

 .למסקנותיו להגיע הבודק את שימשו אשר ספרים מתוך עמודים צילומי

 והספרות הביבליוגרפיה וכן המומחה של וניסיונו השכלתו פירוט ייכללו הדעת בחוות. 10

 .הבודק השתמש בהם המקצועית

 ישולבו מסקנותיהם עי מומלץ, נוירופסיכולוגיים או/ו פסיכולוגיים מבחנים המומחה הזמין. 11

 .דעתו בחוות

 .קלינית בדיקה של ביצועה ללא פסיכיאטרית דעת חוות לכתוב אין ככלל. 12

 .וכדומה התאבדות, צוואה לנושא המוות לאחר בדיקה כגון, מהכלל יוצאים מצבים יתכנו

 .עקרוני בנושא דעת חוות תתכן כן כמו

 .שפורטו מהסיבות קלינית בדיקה ללא נינתה הדעת חוות כי ולהדגיש לציין יש אלו במקרים
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