
 דר שגית משגב

 מומחית בפסיכיאטריה  

 מיון והשהייה   -מנהלת מחלקה בקהילה 

 . רמת חן -ע״ש בריל ת״א  לברה״נמרכז 

 איגוד הפסיכיאטריה בישראלשל  17-התלת שנתי ההכנס 

 פסיכיאטרית  ד "סימפוזיון מטעם החברה לפסיכיאטריה משפטית בנושא חו 



 מומחה מטעם צד  



  לשבת על כל הכיסאות   -להתנסות בכתיבה לכל הצדדים 

 חוות דעת פסיכיאטרית

חשוב שיתנסה ויכתוב  , מי שרוצה שכתיבת חוות דעת יהיה העיסוק המרכז שלו 

 .  תובעים ונתבעים, ש"בימ -לכל הצדדים      

מרחיבה את החשיבה ומחדדת , ההתנסות המשולבת מחדדת את יכולות הקריאה הביקורתית 

 . ומשפרת את מיומנות הכתיבה     

ד"הקריאה הביקורתית והן את הכתיבה של חו . 



 לקבלת העבודה  " כן"השלבים לפני ה/טרום חוזה

 בכתב  הכלתמיד ממליצה  –כתב / טלפוני 

  האם בבית משפט ארגיש ביטחון לומר שאני אכן מומחית בתחום זה –סינון ראשוני  ? 

  מקור לאוצרות   – מלארפואי תיק 

  להפריד ככל שניתן תשלום עבור הערכה ותשלום עבור כתיבה –תשלום 

   השלב שיגדיר את אופן העבודה ואתכם כמומחים מטעם צד -" חוזה"של  / ניסוח ברור של השלבים בעבודה 



 הבדיקה של התובע  

   הגינות ושקיפות  , יושרה מקצועית, שבסיסה כבודבדיקה 

  רופא-אנחנו לא מדברים על יחסי מטופל -היא מורכבת הסיטואציה 

  עבורו  ולא ממי שאנחנו מייצגים או כותבים אנחנו ממי נגזרים  –והאמפטיה , אופי הבדיקה, יצירת הקשראופן 

  שאינו חקירתיסגנון 

  יש חשיבות יתרה לבדיקת ההתמצאות בסיטואציהכחלק מהסטטוס 



  שמשקפת את היכולת שלכם לפשט את כל מורכבות במקצועשיחה 

  לעצמכם מרווח תזוזהלהשאיר 

  הדין את השיחה בשיתוף של הלקוח ועורך לעשות 

  הכתיבההמפנה לפני  ד"העושיחה עם 

  המקרהלמורכבות ומתייחסת , נהירה, מקצועיתהערכה שהיא 

 רגע לפני הכתיבה  



  הקיימים  התחשבות  בכל הנתונים ד תוך "חוההתדיינות ועמידה מאחורי מקצועיות באה לידי ביטוי ביכולת ה 

 מלאהתשאול חייב להיות 

ההתייחסות היא לכל החומר הרפואי שברשותנו 

 מלאההחומר סקירת 

 רגע לפני הכתיבה  





    ימים בבית כמה ד להתבשל "לחולתת 



 הטיוטה  קבלת תשלום לפני שליחת על אני מקפידה 

 וללא חותמת וחתימה  עם חתימת מים ממליצה על שליחת טיוטה 

 טיוטה ותשלום  

     טיוטה

    חתימה רק על מסמך נעול ולאחר התשלום 



וגם בהסתייגות, לקבל תיקונים עובדתיים 

 ניתן לקבל לפעמים גם בקשות לשינוי ניסוח 

מ  "אין מקום למו 

לבקש לשלוח תיקונים והערות בזמן סביר 

 ד חזרה מעורך הדין "חו

    לקבל תיקונים עובדתיים ולשוניים בלבד 



   הדעת  כתיבת חוות בזמן בעיקר הצלחת העדות בבית משפט נקבעת 

 העדיםדוכן על 



  להתנסות בכתיבה לכל הצדדים  . 

    חוזה"ה -ניסוח ברור של השלבים בעבודה" 

   הגינות ושקיפות  , יושרה מקצועית, שבסיסה כבודבדיקה 

   ולשוניים בלבד  תיקונים עובדתיים לקבל 

   הדעת  כתיבת חוות בזמן בעיקר הצלחת העדות בבית משפט נקבעת 

  המקרהלמורכבות ומתייחסת , נהירה, מקצועיתהערכה שהיא 

  ד"החוההתדיינות ועמידה מאחורי מקצועיות באה לידי ביטוי ביכולת ה   

    ימים בבית כמה ד להתבשל "לחולתת 

    חתימה רק על מסמך נעול ולאחר התשלום 

 תודה על ההקשבה  


