
Israeli   Psychiatric 
Association 

  
  
  
  

                                                                                                           ההסתדרות הרפואית    
    _____________________________________________________________________________________  

                  

  
                                                                  Treasurerגזבר                         Secretary General                   מזכיר כללי            President                          ר"יו 
   Dr. Shmuel Hirschmann ר שמואל הירשמן "ד         .Tal Bergman Levy Drר טל ברגמן לוי       "ד           Prof. M. Kotler          משה קוטלר ' פרופ 

Moshe.kotler@beerness.health.gov.il             levy@beerness.health.gov.il-tal.bergman                             shmelhirschmann@yahoo.com                                   
                                                   President-Emeritusיוצא -ר"ובאר יעקב         י,  1ד .המרכז לבריאות הנפש באר יעקב ת               President-elect                 נבחר–ר "יו

                                                   Prof. Z. Kaplanזאב קפלן        ' פרופ        Prof. H. Belmaker          Beer Yaacov Mental Health Center P.O.B 1    חיים בלמייקר' פרופ
belmaker@bgu.ac.il                                                             9258241-08                                                     kaplan@pbsh.health.gov.ilzeev. 

                                                     

http://psychiatry.doctorsonly.co.il 

  
  

  חוות דעת עבור בית הדין לעבודה
  

  
הוא שהמומחה נותן חוות דעת על  לגבי מינוי מומחה מטעמו הכלל בבית הדין לעבודה

  .ללא בדיקת התובע, סמך החומר הרפואי
, ריה בהן מתן חוות דעת מחייב בדיקה קליניתנוהל זה מנוגד לכללי איגוד הפסיכיאט

  .)ראה ניירות עמדה בנושא(ת שבהם לא ניתן לבצע זאלמעט מקרים מיוחדים 
  .לאור זאת פנינו לנשיאת בית הדין לעבודה בסוגיה זו

  :בו הוא מציין, טמןיאה כבוד השופט יגאל פליהאיגוד קיבל תשובה מסגן הנש
  
אין כמובן מניעה כי המומחה יבקש להפנות את התובע לבדיקה נדרשת . באשר לבדיקות"

רשאי , ת להפנות את התובע לבדיקה כאמורכשם שלמומחה הסמכו .לשם מתן חוות דעתו
הזימון לבדיקה ראוי לו שייעשה לאחר . הוא כמובן לזמן אליו את התובע לבדיקה אישית

כשם שהדבר נעשה לגבי כל בדיקה אחרת שהמומחה , קבלת אישור לכך מאת בית הדין
  .סבור שעל התובע לעבור טרם מתן חוות דעתו

  .ל דעתו המקצועית של המומחהתוכן חוות הדעת מסור כמובן לשיקו
ההנחיות שלעיל נוגעות לכלל התחומים הרפואיים ועולות בקנה אחד גם עם כללי , כאמור

נוכח טיבו של תחום , עם זאת. רפואית בתחום הפסיכיאטריה- האתיקה המקצועית
הרי במקרה זה , בו ככלל אין ליתן חוות דעת ללא בדיקה קלינית קודמת, הפסיכיאטריה

ומטבע הדברים בית הדין יאשר ביצוע , ה להודיע  לבית הדין על הצורך בבדיקהעל המומח
בהזדמנות . הבדיקה ויודיע למומחה עם מי עליו לבוא בדברים על מנת לתאם את מועדה

זו מצאתי מקום להודות לך על הפניית שימת ליבנו לייחודיות מתן חוות דעת בתחום 
  ."הפסיכיאטרי

  
יש לעמוד , רים וממליצים כי בכל מקרה בו נדרשת חוות דעתאנו מעבירים מידע זה לחב

  .מראש על הצורך בבדיקת התובע ולבקש מבית הדין אישור לכך
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