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פצוח

בעדותשמדוברוביןרפואיבמסמךשמדוברבין,משפט-לביתרפואיתראיהשלהגשתה

לביןמסויםאירועביןהסיבתיהקשראתלהוכיחכללבדרךנועדה,מומחהרופאשל
בישראלהמשפטבמערכת.,הנפגעשלהרפואימצבואתאו,התובעשלהרפואימצבו

שגובשבנוהלישבמיוחדרבעניין.לעבודה2הדין-בבתירבהלהתפתחותזהנושאובה
.הדיק-ביתמטעםרפואייועץ-מומחהמינויבדבר

רפואיתבשאלהדעת-חוותלקבלכדי,משפט-ביתשממנהרפואימומחהשלתפקידו
או"לשונית"מבחינהלכלקודם.בחינותוכמהמכמהענייןמעורר,במחלוקתשנויה

שלושפתו,משלהייחודלהאשר,המשפטשפתהיאשפתוהמשפט-בית."תקשורתית"
להתבטאיכולהמקצועיותהשפותשתיביןהשוני.משלהייחודלהאףהרופא

הקשר"למושג,למשל.בהםהלוגיהשימושובאופןהמושגיםשלהטכניתבמשמעות

קשר"ה:לחלוטיןשונהמשמעותןאך,הלשונותבשתימקצועיתמשמעות"הסיבתי
של"הסיבתיהקשר"ואילו,פתולוגיותתוצאותלקביעתמתייחסהרופאשל"הסיבתי
.אחר4אוזהאישעללנזקהאחריותלהטלתמתייחסהמשפטן

הדין-ביתידי-עלהמתמנהרפואייועץ-למומחההנוגעותבשאלותנעסוקזהבמאמר
הבהרהשאלותלהגשתועדדעתו-חוותהגשתדרך,מינויומתהליךהחל.לעבודה

.לעבודההארציהדין-בית-נשיאסגן* ולפסוקלדקהחובה,רפואייועץ-מומחהשלדעתו-חוותלעבודההדין-לכיחשהוגשהאף1

לפסוקסמכותלמומחהלהעביררשאיהדין-ביתאין.עצמוהדין-ביתעלמוטלתבתובענה
המוסד-ורסס84-0/לגע"דב."רפואיפוסק"ממנההדין-ביתאין-היינו,בתביעה
,374זע"פד,לאומילביטוחהמוסד-דוידוביץ0-לת8ע"דכ;3,9הע"פד,לאומילביטוח

.321,324כבע"פד,פיאלקוב-לאומילביטוחהמוסד48-0/תשןע"דב;383
.553ת"ס,1969-ט"תשכ,לעבודההדין-ביתחוקמכוחהוקמולעבודההדין-בתי2
3Israeli Labor tJourts, court Appointed Medical4Adler "Medical Evidence.5

Schneider(065.)זח4ק1104,ןאזק5אח"-1988Vertegק.212.

I

.5,Carmi.4,Advisors~ in

-לאומילביטוחהמוסד17-0/לאע"דב:ראההמשפטלביןהרפואהביןשיח-דולעניין4
;78יחע"פד,נתנאל-לאומילביטוחהמוסד0-מת37ע"דב;177,179בע"פד,הרשקוביץ

.315יחע"פד,לאומילביטוחהמוסד-יצחקדן0-ממ139ע"דב
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הדין-לביתמיוחדתאינהרפואייועץ-מומחהשלהשיטהאומנם.הדעת-חוותוהשלמת
,אולם.הרופאלביןהמשפט-ביתביןשיח-דומתקייםהכלליתבמערכתוגם,לעבודה

במומחההקשוריםונהליםשיטותכמהבפיתוחראשוניםזכותלעבודההדין-לבתי
,לעבודההדין-בבתיהפעלתוכפיזההליךשלוסיכוםלתיאורחשיבותישלפיכך.רפואי
שאפשרוהסיבותאתנציין,כןכמו.הכלליתבמערכתהקייםלנוהלהשוואהתוך

עליהםדיןבסדרישינוייםבביצועהכלליתלמערכתחלויןלהיותלעבודההדין-לבתי
המתעוררותנבחרותמשפטיותלסוגיותגםנתייחס.העליוןהמשפט-ביתשופטיהמליצו
.הכלליתבמערכתהנוהלעםלעבודההדין-בבתיהנוהלהשוואתבעקבות
השלכותלעבודההדין-בביתהרפואיהמומחהשיטתלהתפתחותכי,ונצייןנקדים
עלמעידותאלההשלכות.ראיותודינידיןסדרילשאלותמעברהחורגותלכתמרחיקות

בבירורהמשפט-ביתלתפקידכיחסקונטיננטליותלתפיסותענייניםככמהלפנותנטייה
ראיותודינידיןסדריבקביעתהגלוםהדיוניהיתרוןאתהמשקפותתפיסות.העובדות

("שופטיםתקנות"-היינו,עצמםהשופטיםידי-על

~

udges rules.

הכללייםהמשפט-בבתירפואיתראיה

לעבודהדין-בתישלהקמתםערב(א)

הדין-בתישלהקמתםלפני,הכלליתבמערכתהנוהלאתבקצרהנתארהשוואהלצורך
הכלליתבמערכתרפואימומחהעדותלהגשתהדרך.מכןולאחר1969בשנתלעבודה
.ראיותלדיניהנוגעתובחקיקהדיןלסדריהנוגעותבתקנותנקבעה
מטעםמומחהלמינויאפשרותהיתהולא,דעת-חוותמגישהיהצדכל-1963לפני

מומחהשלדעת-חוותלקבלהמשפט-בתיהוסמכוהעדותיפקודתמכוח.המשפט-בית

שלרפואיותדעת-חוותהגישצדכלכי,היהנהוגימיםבאותם.דין6-בעלמטעםרפואי
,העדויותשמיעתלפניקצרזמןהוגשוהדעת-חוות.הצדמאותושכרואתשקיבלרופא

המומחהאתלחקורזכותהיתההדין-לבעלי.המשפטשמיעתבשעתמיוחדותובנסיבות
העובדותיסודעלהכריעוהשופט,שכנגדהצדידי-עלנחקרמומחהכל.המשפט-בבית
מטעםמומחהלמנותאפשרותהיתהולאמאחר.בפניוישהובאוהנוגדותהדעת-וחוות
הרפואיתהדעת-בחוותלבחורהיה[.א.סהמשפט-ביתשל]מחובתו...",המשפט-בית

.8"...בעיניוהנראית
ההסדר"התגבש,האזרחייהדיןלסדרחדשותתקנותהתקנתבעקבות,1963בשנת

Law,650.1924(ע)אכרךי"חא,העדותפקודת5 of Evidence Amendment Ordinance

ח"נ,1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת20סעיףשהוא,העדותלפקודת25סעיף6
421.

לפקודת26סעיףשהוא,106ת"ס,1954-ד"בתשישהוסףכפי,העדותלפקודת30סעיף7
.היוםשלהראיות

.96,97(1)כגד"פ,לוי'נלוי68/469א"ע8
.1477ת"ק1963-ג"תשכ,האזרחיהדיןסדרתקנות9
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,1963משנתלתקנות172תקנהלפי.נזיקיןתביעותלגבי10"והפשרניהפושרהתחיקתי
למנותהוסמךהמשפט-ובית,דעת-חוותלהגישנזיקיןבתביעותדין-בעלהיהרשאי

נוסףחידושהונהגתקנותבאותן.מיוזמתווהןדין-בעלבקשתפי-עלהן,מטעמומומחה
רשאיוהנתבע,התובענההגשתבעתמומחהרופאדעת-חוותלהגישתובעחויבלפיו

רופאידי-עלהתובעבדיקתאתלדרושאומטעמורופאשלדעת-חוותלצרףהיה
הדין-כעליכי,הנוהלכנועלנשאר.רפואיתמומהההמשפט-כיחמינהסירבאם.מטעמו
ידי-עלשהתמנהרופאכולל,דעת-חוותשהגישרופאהמשפט-בביתלחקורזכאים
חללאנזקלדמישאינןבתביעות.נזיקיןבתביעותכשמדוברזאתכל.[המשפט2-בית

שהוגשוהדעת-חוותביןלבחורהמשפט-ביתהיהחייבפיה-על,הקודמתבשיטהשינוי
.הדין3י-בעלימטעם

היוובו,המשפטבמערכתומקובלשגורשנעשההנוהלאתהסדירו1963-מהתקנות

:מסלוליםשני

מומחההביאדין-בעלכל,נזיקיןתביעותשאינןתביעותלגבי-האחדהמסלול
.ביניהםלבחורהיההמשפט-ביתועל,חשבונוועלמטעמו
,חשבונםעלדעת-חוותלהגישרשאיםהיוהצדדים,נזיקיןבתביעות-השניהמסלול

כלהיהרשאימקרהבכל.מטעמומומחהגםלמנותהמשפט-ביתהוסמךכךעלונוסף
.המשפט-ביתשמינההמומחהואת,שכנגדהצדשלהמומחהאתלחקורדין-בעל

1984משנתהדיןסדריבעקבותהכלליתבמערכתהשינויים(ב)

בוטלהאלהבתקנות.[41984-ד"התשמ,האזרחידיןסדרתקנותהותקנו1984כשנת

שלמטעמורפואימומחהלמינויבקשראחרותתביעותלביןנזיקיןתביעותביןההבחנה

.הנוהלואוחדהמשפט-בית
נפרדתהתייחסותבהואין,1963משנתלתקנות172תקנהאתהחליפה130תקנה

שלהשיטה,כןעל.1963משנתלתקנות172בתקנהקיימתשהיתהנזיקיןלתביעות

כלעלמאזחלה130בתקנהשנקבעה,המשפט-ביתידי-עלרפואייםמומחיםמינוי
העניקההחדשה130תקנה.התקנותלפישמתנהלותאזרחייםבמשפטיםהתביעות

בעקבותוהןמיוזמתוהן,מטעמורפואימומחהלמנותהסמכותאתהמשפט-לביתאפוא
כלבקשתבעקבותהמומחהמונהאם,מזאתיתירה.הענייניםבכל,דין-בעלבקשת

.164,167(2)כבד"פ,עקרם'נמ"בעסיע-רמת68/16א"כע,אזכתוארו,לנדויהשופטדברי10
(2)כבד"פ,אדרי'נאהרון68/214א"ע;628(3)כד"פ,כהן'גאפיריון66/157א"ע:ראה11

.800(2)כהד"פ,'ואחאלוני'נ'ואהשקיר71/266א"ע;858
.10הערהלעיל,68/16א"וע;שם,66/157א"עראה12
.8הערהלעיל,68/469א"ע13
הדיןסדריזוסמן'י:גםראה.2220'עמ,4685ת"ק,1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות14

אזרחידיןבסדרסוגיותגורן'א;475-470(1991,עורךלוין'ש,ששיתמהדורה)האזרחי
.199-187(ב"תשנ,מורחבתשנחהמהדורה)



אדלר'ס202

מומחהשלנוספתעדותלהביארשאיםהדין-בעלייהיולא",בהסכמתםאו,הדין-בעלי
.!5((ב)130תקנה)"שיירשמומטעמיםהמשפט-ביתברשותאלא,הנדוןלעניין

דרכיםתאונותנפגעישלתביעות
הונהגהמשפט-ביתמטעםרפואימוטחהמינויבנושאהכלליתבמערכתנוסףחידוש

,דרכיםתאבותלנפגעיהפיצוייםלחוק6לסציף1985בשנתתיקוןמכוחתביעותלגבי
מומחהמינויבענייןתקנותלהתקיןהשררשאיהתיקוןפי-על.!61975-ה"התשל
,מומחהמשנתמנהכי,לחוק(1)(ב)6אבסעיףנקבעכןכמו.המשפט-ביתמטעםרפואי
.המשפט-ביתברשותאלאמטעמומומחהדעת-חוותלהגישרשאידין-בעלאין

בתקנות.דרכיס7נתאונותלנפגעיהפיצוייםחוקמכוחתקנותהותקנו1986בשנת

כולל,שברפואהשאלותכי,המשפט-ביתידי-עלמומחיםמינויבענייןנקבעאלה
,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםחוקפי-עלבתביעותהמתעוררות,הנכותאחוזיקביעת
דרך.האזרחיהדיןסדרבתקנותאחרותלתביעותשנקבצמההליךשונהבהליךיתבררו
אינודין-בעל.המשפט-ביתידי-עלמומחהמינויאפואהיאזהמסוגבתביעותהמלך

שלרפואיתלבדיקהלעמודחייבאינוהנפגע,כןכמו.מטעמודעת-חוותלהגישרשאי
.השנ14הצדמטעםרופא

העליוןהמשפט-ביתפסיקת

למנותהמשפט-מביתלבקשצריךדרכיםבתאונתנזקשעילתהתביעההמגישתובע

רשאיהדין-בעלואיןמאחר.הרפואימצבולבירורדרושיםשלטענתובתחומיםמומחים
היענותבענייןליברליתמדיניותהעליתהמשפט-ביתקבע,מטעמודעת-חוותלהגיש

מוסחיםמינוילשיטתמגבלההוספה,1984לתקנות130תקנהידי-עלהסמכותהרחבתלצד15
זאתמגבלה.הדין-בעלישלהסכמתםדרושהשלמינוי,היתההמגבלה.המשפט-ביתמטעם
ת"ק."בהסכמתם"המלהמחיקתידי-על,האזרחיהדיןסדרלתקנות2'מסבתיקוןהוסרה
א"ע:ראה.1986-ו"התשמ(2'מסתיקון)אזרחידיןסדרתקנות;994'עמ4939ו"תשמ

.133(1)מאד"פ,לציון-ראשוןעירית'נ'ואחמרקוביץ85/402
-ביתמטעםמומחהלמותהפדרלייםהמשפט-בתירשאיםב"בארהאף.16ה"תשמח"ס16

.י'פרופהשופטאומרראיותדיניעלבספרו.מטעמםמומחהלהעידסמכותולצדדים,המשפט
:ויינשטיין
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כי,יצוין.1986,126-ז"תשמ,4982ת"ק,(מומחים)דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםתקנות17
,האזרחיהדיןסדרלתקנותא"יפרקיחוללאאלותקנותלפיההליכיםעלכי,קובעת21תקנה
.מומחהבמינויהדן

.200(2)מדד"פ,'ואחועמה'ג'נ'ואחזאבבר90/504א"רע:ראה18
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בתחוםנכותשלקיומהלאפשרות"ראיהראשית"משקיימת.מומחהלמנותלבקשה
.זה19בתחוםמומחהלמנותיש,מסוים

הכלליתבמערכתהמצבעלביקורת

חוותרקלפיההשיטהעלביקורתכשעתומתחוהעליוןהמשפט-ביתשופטי
-

שלדעת-דעת

לפניהיולפיו"והפשרניהפושרהסדר"העלוכן,המשפט-לביתמוגשתתהיההצדדים

זוסמןהנשיא.המשפט-ביתמטעםמומתהדעת-וחוותהצדדיםדעת-חוותהמשפט-בית
:אמר20

כנהוגדין-בעליידי-עלהמובאיםהמומחיםשיטתכילהיאמרניתנתהאמת"
בידישהובאמומחה.הדיוניםאתומאריכההוצאותמרבה,יעילהאינה,בארץ
ידי-עלזושיטהלהמירהיהמוטב...שולחולטובתהטבעבדרךנוטהדין-בעל
להםאיןושמלכתחילה,אותםימנההמשפט-שבית(מומחיםאו)מומחהמינוי
,עצמואתהוכיח,הקונטיננטבארצותהמקובל,זהדיןסדר.הדין-לבעליזיקהכל

."משיטתנויותרוחסכונייעילוהוא

:עציוניו2השופטהמלפן,כןכמו

מטעםרפואיתעדותהבאתלמנועהיאהדיוןאתלקצרהיעילותהדרכיםאחת"
וכן,עצמודעתעלרפואימומחהלמנותהמשפט-לביתסמכותישכיום.הצדדים

אואחרתרפואיתעדותהבאתלמנועסמכותלואיןאך,...דין-בעלבקשתלפי
,האזרחיהדיןסדרלענייןהמשפטים-לשרהמייעצתשהוועדה,אוסיף.....נוספת

עלוהמליצההרפואייםהמומחיםבבעייתדנה,לעמודהכבודלייששבראשה
,רפואיותעדויותבריבויהצורךאתשאפשרכמהעדשיצמצמו,בתקנותתיקונים

אם,דעת-שיקוללשופטשיהיהבאופן...הראיותפקודתתיקוןעלהמליצהוכן
.22"...לאאורפואימומחהחקירתלהרשות

המליצה,מלץהשופטשבראשות,האזרחייםהמשפטייםההליכיםלייעולועדהגם
.המשפטת-לבתידעת-חוותהמגישיםרפואייםמומחיםשלהחקירהזכותאתלהגביל

.216(2)מדד"פ,'ואחמסלון'נשיק90/1338א"רע19
,416(1)לבד"פ,הנמליםרשות'נברוור77/521א"בעצוטט,(פורסםלא)76/212ע"בבר20

רופאמינוילגביגםנכוניםאך,המשפט-ביתידי-עלחוקרמינוילגבינאמרואלהדברים.194
.מומחה

.418-419'בע,שם,77/521א"בע21
א"בע,הכללייםהמשפט-בבתיהמצבעלביקורתהםאףמתחווברנזוןלנדויהשופטים22

"עדיםבהזמנתהשופטתמת"הרנון'א:גםראה.409(כע2ד"פ,'ואחדוד'נלמונס72/637
.246(ג"תשכ)יטהפרקליט

.857,862(1)מדד"פ,'ואחלאף'נרז88/107א"בעצוין23
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יזתפומקוינ
~

לעבודההדין-בבתיהרפואיתהראיהשא

nmawnלעבודההדין-בבתירפואיתראיהשל
הוכחתשאלתהיאלעבודהדין-בבתיבדיוניםהמתעוררותהחשובותהשאלותאחת

,מבוטחמתלונןשעליורפואינזקלביןבעבודהאירועאופגיעהביןהסיבתיהקשר
מכוחלעבודההדין-ביתדןבה,זושאלה.הלאומי24הביטוחחוקפי-עלבתביעות
לעיתיםמתעוררת,לעבודההדין-ביתלחוק(5)(א)24בסעיףלושהוענקההסמכות
בשאלותלהכריעלעבודההדין-ביתנדרשאלהדיוניםבתחום.ביותרתכופות

,הלבבשריראוטםהופעתלביןמבוטחשלעבודתוביןהקשר:כגון,רפואיות-משפטיות
עניין,אפוא,נעשורפואיותדעת-חוות.'וכובעבודהמאמץידי-עלגבמחלתהחמרת

.לאומילביטוחהמוסדנגדבדיוניםומרכזיחשוב

לחידושוהמניצהסמכותמקור-לעבודההדין-בביתחדשיםנהלים
רפואימומחהבעניקהנהליםאתלשנותהכלליתהמשפטבמערכתשהסתמנההמגמה
הדין-בבתישהונהגההשיטהאתנתארבטרם.לעבודההדין-בבתימזורזבקצביושמה
אתלעבודההדין-בתיהקדימושבגללןהנסיבותאתלהסבירהראוימן,לעבודה
.המשפט-ביתמטעםרפואייםמומחיםמינוישלהשיטהבפיתוחהכלליתהמערכת
רחבהסמכותלעבודההדין-בתילשופטיהעניקלעבודההדין-ביתלחוק33סעיף

המשפט-בתילמערכתהמיוחדיםהדיןסדריבתקנותהוסדרושלאהדיןלסדריהנוגעבכל
ביחסי,עבודהבסכסוכילטפלהרצון-ביניהן.רבותסיבותלכךהיו.הכללית25

ולאפשר,פורמליסטיתולאעניינית,גמישהבדרךהסוציאליובביטחוןמעביד-עובד
סדרבענייני"שיפוטיתחקיקה"מעין,והניסיוןהצורךפי-עלונהליםסדריםהתפתחות

מדינילעבודההדין-ביתאתפטרלעבודההדין-ביתלחוק32סעיף,ועודזאת.דין26

הואאך,הראיותדינישלגורףביטולמשוםבכךאין.(פלילייםבהליכיםלהוציא)ראיות
.רצוייםאינםשלדעתונוהלייםכבליםמעליולהסירהדין-לביתמאפשר

משפט-ביתשלהטבעיהכוחוכן,חוקפי-עללעבודההדין-לבתישהוענקההסמכות

ולקדםלזרזהיהניתןשבתוכהלמסגרתהפכומטרותיוי2אתלהגשיםמנתעללפעול

נהלםשלנוספתמסגרתהתפתחההעבודהמשפטבמערכת.חדשיםנהליםפיתוח

אשר,אחרותבארצותהמקובלתהשיטהאלהמשפטניהולשיטתאתשקרבה,חדשים

saud("שופטיםתקנות"בשםידועה

~

s procedural rules2.

.לפעםמפעםשתוקןכפי,1954-ד"התשי,[משולבננוסחהלאומיהביטוחחוק24
התקנות.345'עמב"תשנ5394ת"ק,1991-כ"התשנ,(דיןסדרי)לעבודההדין-כיחתקנות25

.2088ת"ק,1969-ח"התשכ,(ריןסדרי)לעבודההדין-ביתתקנות:היוהקודמות
.461,467זע"פד,שרף-לאומילביטוחהמוסד64-0/לוע"דב26
,לעבודההדין-ביתחוק:ראה.מנהלייםטריבונליםולא,משפט-בתיהםלעבודההדין-בתי27

הנמליםרשות79/289צ"בג;(ברק'הש)29,43(2)להפד,'ואחמואסי'נגואים80/578צ"בג
.785(1)כחד"פ,החירךשר'נברקול74/40צ"כג;141(2)לדר"פ,'ואחהארציהדין-כית'נ

לנכוןאחרותבמדינותגםהמחוקקראההסוציאליהביטחוןכתחוםהחקיקהלצורךכי,נציין28
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לעבודההדין-ביתהיהרשאיבחקיקהלושהוענקהמהגמישותבתוצאה,כךעלנוסף
.הקונטיננטליתהשיטהשלדיןסדרילאמץ

לעבודההדין-בבתירפואייםיועצים-מומחיםמינוישלהשיטהפועלתכיצד
הדין-בתימטעםרפואייםמומחיםשלהשיטהבמיסודוהחשובההמכרעתההתפתחות

'צהשופט,לעבודההארציהדין-בית-נשיא"הנחיות"פרסוםעם,1972בשנתנעשתה
יבוססהקוראלנוחות).הוחלפוכךואחרפעמיםמספרתוקנוההנחיות.ל"זניב-בר

תקנות"כ80'עמדע"בפדהוגדרוההנחיות.29(היוםהתקפותההנחיותעלהנוהלתיאור

.השופטיםחברעםהתייעצותלאחר,הארציהדין-בית-נשיאידי-עלהנקבעות,"שופטים
.השופטיםשלבסמכותםלפגועמיועדותואינןהדיןסדריתקנותבמקוםבאותאינןהן
שהשופטיםהפעולהקוויעללציבורלהודיענועדפרסומןכי,זובהגדרהנאמרעוד

.לעצמם30אימצו
רפואייועץ-מומחהלמנותאזורישופטשמשסירבהרי,"הנחיות"הכינויאף-על

,אחרבמקרה.הארציעהדין-ביתידי-עלהחלטתובוטלה,המוסדכוח-באבקשתפי-על
בוחזרמכןולאחר,רפואייועץ-מומחהמינויעלהחליטהאזוריהדין-ביתכאשר

להחלטהבהתאםלפעולשביקשהצדשלערעורואתהארציהדין-ביתקיבל,מהחלטתו
הנימוקיםאתהארציהדין-ביתהסבירההנחיותהתקנתלאחרקצרזמן.'מומהה2למנות
:השיטהלאימוץ

מביאה,טובהזאתדרךלדעתוכי,רפואייועץ-למומחהמזדקקלעבודהדין-בית"
-אחדצדשבומצבומונעתשווהעזרההצדדיםלשנימאפשרת,הדיוןלייעול
,בונעזרהשנישהצדרמהשווהבמומחהלהיעזריכולאינו-המבוטחלרוב

כלעל,להליךצדמייצגאינואשרמומחהשלידעהדין-ביתלרשותומעמיד
.'3"מכךהעולה

.34"נפגעשלזכותומימושמוזילה"השיטהכי,נאמרתקופהמאותהנוסףדין-בפסק

החוק:ראה-הדיןוסדריראיותדינישלמהכלליםהמשפט-בביתאלוהליכיםלשחרר
הפיצוייםפקודת,המנדטוריתהפקודה;עבודהתאונותלנפגעיפיצויבדבר1897משנתהאנגלי
ספטמבר,2'מס'אכרך,עבודהחקרי].1947,לעובדיםהפיצוייםופקודת;1927,לעובדים

.[10'ע,1947
ע"פד,418חע"פד:מספרפעמיםתוקנורפואייםיועצים-מומחיםבדברההנחיות.80דע"פד29

.199כבע"ופד,195ט
.26הערהלעיל,64-0/לוע"דב:ראה30
רפואייםמומחיםמינויכענייןהארציהדין-בית-נשיאהנחיותמשאומצו-כינאמר.שם,שם31

.זוהלכהלכבדהנמוכההערכאהחייבת,הארציהדין-ביתידי-על
.379,381וע"פד,שפיגל-לאומילביטוחהמוסד55-0/להע"דב32
.שם,שם33
.368,372זע"פד,מחבובי-לאומילביטוחהמוסי4-0/לוע"דב34
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עובדותקבועת-הראשוןהשלב

קביעתהינוהמומחיםמינוינוהלשלהראשוןהשלב,כיוםהנהוגות,ההנחיותפי-על

שמובאותהראיותפי-עלאלהעובדותמבררהדין-בית.לאירועהנוגעותהעובדות
אופגיעהשלקיומםעובדתהוכחההאם,הדין-ביתקובעהעובדותסמך-על.לפניו
פגיעהקיוםהוכחלאאם.המבוטחתשלהרפואילמצבולקשרםשניתן,בעבודהאירוע

עוברים,אירועהוכחאם.מומחה36שימונהמבלילהידחותהתביעהדין,אירועאו
.רפואייועץ-מומחהמינוישלהבאלשלב

המישי:השניהשלב
אוהאירועכילהניחיסודישאם,לפגיעהאולאירועהנוגעותהעובדותקביעתלאחר

נקבעובהבהחלטהלהודיעהדין-ביתעל,התובעשלהרפואילמצבוקשוריםהפגיעה
רפואייועץ-מומחהממנההדין-בית.רפואייועץ-מומחהלמנותכוונתועל,העובדות
למנותהחלטה.הדין-פסקלמתןדרושהבהשההכרעהרפואיתשאלהבירורלצורך
מצווה,לכךמתנגדהצדדיםאחדאםאפילו.הצדדיםשלברצונםתלויהאיננהמומחה

שנקבעהלשיטהבהתאםלפעולהארציהדין-ביתפסיקתידי-עלהאגוריהדין-בית
.הארציי3הדין-בית-נשיאבהנחיות

שםאתהדין-ביתמפרט,מומחהלמנותכוונתועל,הדין-ביתשלזובהחלטה
יכולדין-בעל,כןכמו.לפניושיוצגוהשאלותואתאליושיועברוהמסמכים,המומחה
המומחיותבעלאינו,בתובעטיפלהוא,למשל,אם)מסויםמומחהלמינוילהתנגד

לשמשהמועמדאם.(לאומילביטוחלמוסדדעת-חוותנותןשהואאוהמתאימה

פסולהואאין,בוטיפללאאך,התובעאושפזבוהחולים-בביתעובדכמומחה
המוצעהמומחהמינויעלהחולקדין-בעלעל.הדין-ביתמטעםכמומחהמלהתמנות

:כי,קבעהארציהדין-בית.ההליךשלזהבשלבלהתנגד

פלונישלמינוינגדימחהלאדין-עורךידי-עלהמיוצגשצדייתכןלא"
לציפיותיועונהאינהוזאתהדעת-חוותשהוגשהלאחרורק,רפואייועץ-כמומחה

אתהדין-ביתיראהכזהבמקרה.שהועלואלהכגוןטענותתבואנה,הצדשל
.38"...במינויהפסולטענתאתמלהעלותמנועהטוען

?המומחהמיהו

הרפואיתבשאלהדעתואתלחוותלותאפשרשמומחיותורופאממנההדין-בית

.89,97כדע"פד,נחתום-לאומילביטוחהמוסד191-0/נאע"דכ35
שלהשיטה":נאמר320'בע.319יבע"פד,לאומילביטוחהמוסד-גוטמן27-0/מאע"דב36

חובתזאתשיטהלפיגם.הדיןסדריאתפניהםעלהופכתאינההדין-ביתידי-עלמומחהמינוי
באה,הסוףעדעמוויישארהתובעעליוטלהנטלשכלבמקום?מאיאלא.התובעעלההוכחה
שלכאורהבתנאי,מזאתבפחותאףואוליראיהבראשיתרקהתובעאתהמחייבתשיטתנו
".רפואימומחהשלדעת-לחוותלהזדקקמקוםישאכןכי,הדין-ביתיראהלפחות

.32הערהלעיל,55-0/להע"דב37
.1הערהלעיל,8-0/לוע"דב38
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שהוכנה,בכיריםרופאיםאומחלקותמנהלימרשימתנבחרהמומחה.לדיוןהעומדת

נמצאלאאם.הרפואיתההסתדרותעםבהתייעצות,הארציהדין-ביתרשםידי-על
כמומחהשמתמנהרופאלמנותהדין-ביתרשאי,הדין-ביתברשימתהמתאיםהמומחה

כי,הואהכלל.עליומסכימיםשהצדדיםאחרמומחהאו,המחוזייםהמשפט-בתיידי-על
לבירורעומדתאמינותואומומחיותושאלתאין,המומחהאתהדין-ביתמשמינה

.נוסף39
,לענייןהנוגעותהעובדותכלאת"העובדותקביעת"בלתארהדין-ביתעלזהבשלב

הדעת-חוותושלמותברמתלפגועהדברעלולומפורטותשלמותאינןהעובדותאםשכן
הדעתאתליחןישאך,משפטיתהנחיהלכלוליכולותלמומחההשאלות.המומחהאשל

שאינולמימכוונתתהיהשלשונהכךלנסחהויש,משפטן-ללאניתנתשההנחיה
קבע,עבודהכתאונתהלבבשריראוטםהכרתסוגייתכגון,מסוימיםבנושאים.'משפטן1

.להציגן42שאיןהשאלותאתוכן,למומחהלהציגשישהשאלותמהןהארציהדין-בית
למומחהלהציגעומדהדין-שביתלשאלותלהתייחסההזדמנותלצדדיםלתתיש
אולשאלהלהתנגדרשאידין-בעל.למומחההעברתןלפניוזאת,ידו-עלמונהאשר

.'למומחה3שיוצגומשלושאלותלהציעואף,לניסוח
ידי-עלהדין-לביתמוגשיםהחולים-ובבתיחולים-בקופתהתובעשלהרפואיהתיק
לבקשרשאידין-בעל.למומחההדין-ביתידי-עלמועבריםוהם,לאומילביטוחהמוסד
.הדין-ביתבהחלטתצויןשלאמסמךלולהעביראולמומחהמסויםמסמךלהעבירשלא
:הארצייםהדין-ביתאמרלמומחהשיועברוהמסמכיםבעניין

ובכך,'בשלמותוהתיקאת'רפואילמומחהלהעבירהנכונההדרךזאתאין..."
להעביריודהרפואי-למומחה;ולדיוןללבטיםמלאשותףהרופאאתלעשות
."ונדקקלהןאשררפואיותותעודות,הדין-ביתשקבעםכפי,עובדתייםממצאים

נקבעופיהם-עלמסמכיםאועדיםשלתצהירים,הדין-ביתתיקאתלמומחהלהצביראין
למומחהומעבירהחלטתואתנותןהדין-ביתהצדדיםתגובותקבלתלאחר.העובדותיי

.והשאלותהרפואייםהמסמכים,העובדותאת
אםאך,מטעמםרפואיותדעת-חוותלהגישאמוריםאינםהדין-בעליזהנוהלפי-על
ידי-עלשהוגשההדעת-חוותאתלהעבירשישהואהכלל,להגישןרשאיםהםרוצים
הפרטיהמומחהשלהדעת-חוותכאשר,אולם.הדין-ביתמטעםלמומחהדין-בעל

להעבירהטעםאין,הדין-ביתידי-עלשנקבעומאלהשונותעובדותעלמבוססת
.הדין-ביתשמינהלמומחה

.שם,שם39
.49יגע"פד,?לאוסלביטוחהמוסד-הורוביץ134-0/שםע"דב40
-אוחנה98-0/מזע"דב;44,47יגע"פד,לאומילביטוחהמוסד-חנן125-0/שםע"דב41

.413יטע"פד,לאומילביטוחהמוסד
.411וכן315יחע"פד,לאומילביטוחהמוסד-ימחקדן0-מת139ע"דב:ראה42
.(פורסםלא),לאומילביטוחהמוסד-לוי33-0/שםע"דב43
.3,5,8הע"פד,לאומילביטוחהמוסד-ורסס84-0/לגע"דב44
.141יגע"פד,לאוגרלביטוחהמוסד-רווה135-0/מאע"דב45
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הדין-לביתוהגשתההדעת-חוותהכנת-השלישיהשלב
בתנאי,אליושהועברוהמסמכיםסמך-עלדעתו-חוותאתהמומחהיכיןזהבשלב

בעקבותהמבוטחשקיבלהרפואיהטיפולבמהלךנעשולענייןהצריכותשהבדיקות
רביםואמינותםתועלתםזהבשלבשהוכנורפואייםומסמכיםבדיקותשכן,הפגיעה
להזמיןהמומחהרשאיהצורךבמקרה,זאתעם.הפגיעהלאחררבזמןהנעשיםמאלה

שיחה.בוהמטפלהרופאעםלשוחחואף,אחרכמקוםאואצלולבדיקההמבוטהאת
חלקומהוויםהמומחהידי-עללהירשםצריכיםהמבוטחבדיקתעלודיווחכזאת

לפיבדיקותלמסגרתמחרןהמומחהעםלשוחחרשאיאינוצד.הדין-ביתמפרוטוקול
.המומחההזמנת

משנעלם,זאתעם.'הדין6-ביתתפקידזהושכן,עובדותלקבוערשאיאינוהמומחה

והמומחה,חשובהעובדהשבו,רפואיבמסמךרישוםהאזוריהדין-ביתשופטמעיני
עובדהמהווהבוהעובדהאםולהחליטלרישוםלהתייחסהדין-ביתרשאי,כךעלמעיר
.העובדותקביעתלצורך
שלומהותהתוכנהעל.דעתו-חוותאתהמומחהמכיןוהמסמכיםהבדיקהיסודעל

:הארציהדין-ביתשלדין-בפסקנאמרהדעת-חוות

דעתויתןוהמומחהמנומקתתהיהרפואייועץ-מומחהשלהדעת-שחוותצריך"
תהאההנמקהשמידתברור..לפניוהובאואשראחריםרופאיםשלהדעת-לחוות
הדין-ביתאתלשרתכדיהדעת-בחוותשיהאתמידצריך;בנושאתלויהתמיד

.'י"הדעת-לחוותהבהרותלבקש,מיוזמתואף,הדין-ביתרשאיותמידולשכנעו
שלמתפקידוזהאין.הדין-ביתידי-עללפניושהוצגוהשאלותעללהשיבהמומחהעל

כדיבכךאין,זאתעשהאם;לאואםהתביעהאתלקבלאםהדין-לביתלייעץהמומחה
"זהבענייןמדעתולהתעלםיכולהדין-ביתשכן,דעתו-חוותאתאוטומטיתלפסול

חוות

-

-א"תשל,[חדשנוסה]הראיותלפקודתבהתאםערוכהלהיותחייכתאיננהדעת-דעת
.'כך9שתיערךרצויכיאף,1971

.הדין-לבעליאותהמעביראשר,הדין-לביתמוגשתהראשוניתהדעת-חוות

הדין-ביתברשותהבהרהשאלות-הרבדניהשלב

למומחהלהגישהדין-בעלירשאיםהדעת-חוותקבלתשלאחד,היא"המלך-דרך"
להבהרהשאלותלהציגמיוזמתורשאיהדין-ביתואף,הבהרה50שאלות

~

.'ומחה1
הגשתןלהתיראםמכריעאשר,הדין-לביתמוגשותהצדדיםשלההבהרהשאלות
רשותיתןהדין-בית.עמדתואתלהביעהזדמנותהשנילצדשניתנתלאחר,למומחה

.8'בע,44הערהלעיל,84-0/לגע"דב46
.1הערהלעיל,8-0/לוע"דב47
.145'בע,45הערהלעיל,135-0/מאע"דב48
.383'בע,1הערהלעיל,8-0/לוע"דב49
.102,107כאע"פד,מלאך-לאומילביטוחהמוסד97-0/מטע"דב50
.415'בע,41הערהלעיל,98-0/מזע"דב51
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אתלהבהירומכוונתרלבנטיתהיאשהשאלהאימתכל..."הבהרהשאלותלהציג
שצד,רבותהבהרהשאלותלפסולההחלטה,לפיכך.52"...להשלימהאוהדעת-חוות
מנתעלברופאיםלהיעזרהדין-לבעלימותר.הנמקה53מחייבת,למומחהלהציגביקש
ישעודכלהבהרהשאלותהצגתהליךעללחזוררשאיםהצדדים.הבהרהשאלותלהכין
.רלוונטיותשאלות
השלמתלהגישעליהם,הבהרהשאלותלמומחהלהציגמבקשיםאינםהצדדיםאם

.דינו-פסקאתהדין-ביתנותן,לאחריהם.סיכומים

אחרמומחהימונהאימהי
זהלעניין.אחרמומחהולמנותהמומחהדעת-חוותאתלפסוללבקשרשאיםהצדדים

שלדעתו-חוותפסילת."נוסףמומחה"מינוילבין"אחר"מומחהמינויביןלהבחיןיש
הדין-ביתעל.יוםשבכלמעשהאינה,במקומואחרמומחהומינוי,רפואייועץ-מומחה

ידי-עלתבוטלמנומקתלאהחלטה.אחרמומחהלמנותהחלטתואתלנמקהאזורי
.5"הארצהדין-בית

:הןמומחהלפסילתאפשריותסיבות

;לאומילביטוחלמוסדדעת-חוותלתתנוהגשהואזהבשלבהתברר(א)

שלאחששוקחםהדין-ביתידי-עלנקבעושלאעובדותעלמבוססתדעתו-חוות(ב)
לאמשפטיתהנחהעלמבוססתדעתו-חוות(ג);הראשונהבמסקנתולשינויפתוחיהיה

עללהשיבמסוגלאינואו,הבהרהשאלותעללהשיבמוכןאינוהמומחה(ד);נכונה55

שלדעת-חוותלפסולאין,ככלל.ארוכהלתקופההארץאתעזבשכן,הבהרהשאלות
.אליף5הבהרהשאלותהפנייתידי-עלהפגםאתלתקןניתןאםמומחה

שסףמומחהימונהאימתן

הדין-ובית,נוסףמומחהמינוילבקשצדרשאיהמומחהאתלפסולטעםאיןאםאפילו

מתןבעתהדין-ביתישקולכזהבמקרה.נוסףמומחהלמנות,מנומקתבהחלטה,רשאי
המומחהשלדעתו-חוותאתוהןהראשתהמומחהשלהדעת-חוותאתהןדינו-פסק

הדין-בית(א):אלהאתלמנותאפשר,נוסףמומחהמינויהמצדיקותהסיבותבין.השנית

חששוקיים,לענייןהצריכותהעובדותמלואאתהראשוןהמומחהלפניתיארלאהאזורי

,לאומילביטוחהמוסד-דוידוביץ49-0/להע"דב;373'בע,34הערהלעיל,0-לת4ע"דב52
.50הערהלעיל,97-0/מטע"דב;415,420זע"פד

.332,335יחע"פד,לאומילביטוחהמוסד-שלום0-מת154ע"דכ53
לעיל,97-0/מטע"בדב;296יבע"פד,פוגלמן-לאומילביטוחהמוסד116-0/מאע"דב54

-אוסקר166-0/מטע"דב;אחרמומחהלמנותמקוםהיהשלאנקבע.108'בע,50הערה
.234כאע"פד,לאומילביטוחהמוסד

.155,158טע"פד,עלמני-לאומילהיטוחהמוסד56-0/לזע"דב55
.237'בע,54הערהלעיל,166-0/מטע"דב56
מינוילהרשותאםהדין-ביתהתלבטהרפואחםהמומחיםשיטתשלהנהגתהבתחילתכי,יצוין57

הדרכיםכלאתולמצותהדיוןאתלייעלבאההשיטהכי,נאמרזאתאפשרותכנגד.נוסףמומחה
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(ב);5'העובדותשלהמלאהתיאורקבלתלאחרעמדתואתמהדשלשקוליוכללאשהוא
במדעבמחלוקתהשנויבנושאאחרתרפואיתהשקפהלשמועלנכוןרואההדין-בית

עלהמלרןהמומחה(ד);הגיוניתהדין-לביתנראיתאינההדעת-חוות(ג);הרפואה
חוותקבלת

-

.אחרבתחוםמומחהשלדעת-דעת

נגדיתחקירה
לבקשאומנםרשאידין-בעל.הדין-בביתנגדיתחקירהייחקרלאהמומחהכי,הואהכלל
הדין-ביתנענהחריגיםבמקריםרקאולם,הדין-בביתנגדיתחקירההמומחהאתלחקור
כאשר:לדוגמאלהיותיכוליםשכאלהמקרים.המומחהעדותאתלשמועלבקשה
.הדעת-חוותלהבנתנחוץפה-בעלוהסברהדין-בביתנדונהטרםהרפואיתהשאלה
שלדעתו-חוותמתןלאחרצדשלפרטיתדעת-חוותתתקבללאכי,הואהכלל
,יותרמוקדםדעת-חוותלהגישיכולהיהלאשצד,הנדירבמקרה,אולם.המומחה

.הדעת59-חוותהתקבלה
הדין-פסקמתן-רפואימומחהמינוינוהלשלהחמירההשלב
סיכומיםהשלמתלהגישהצדדיםרשאיםהמומחהשלהסופיתדצתו-חוותקבלתלאחר
בתמציתתוארהדיןבהכרעתהרפואיתהרעת-חוותשלמשקלה.הדין-ביתפוסקואז

:כלהלן

בענייןהדיו-לביתירצץ;לאותויועץ-הואכןכתיארו,רפואימומחה-יועץ..."
,משפטיתבסוגייהרפואית-המקצועיתדעתואתהמהווה,מומחיותושבתחום

קבעאשראתהמומחהקבע.הדין-ביתידי-עלשנקבעועובדותמסכתסמך-על
מונחתהדעת-חוותבהיות,'המשפטןשללמגרשוהכדורחוזר'דעתו-בחוות

ועקרונותמבחניםלאורולפרשהלנתחה,בהלהיעזרעליו,הדין-ביתלפני
.60"החוקמהוראותכמתחייב

משקללהיתןהדין-ביתאך,הדין-ביתלפניראיהבבחינתהיאהמומחהשלדעתו-חוות
רופאידי-עלשהוגשהדעת-לחוותהכלליםהמשפט-בבתיהמיוחסלמשקלמעבר
בענייןהמשפטיתהכרעתואתלפסוקחייבאינוהדין-בית.מצדדשכרושקיבל

תהיההדין-ביתמטעםהמומחהשלהדעת-חוות,כןועלרפואיותשאלותלהבהרתהנתונות

לביטוחהמוסד-טורק25-0/לדע"דב.הרפואיותהראיותהגשתשלבשל"פסוקסוף"
מומחהאואחרמוסחהמינויונתאפשרההנחיותהוקנומכןלאחר.240,244הע"פד,לאומי
.1הערהלעיל,48-0/תשןע"דב:גםראה.נדירלמקרהוכדוגמאהכללמןכיוצאאך,נוסף
.54הערהלעיל,116-0/מאע"בדבגםניכרתנוסףמומחהבמינוילהקלמגמה

.40הערהלעיל,134-0/שםע"דב58
.323-324'בע,1הערהלעיל,48-0/תשןע"דכ.53הערהלעיל,154-0/מוע"דב:ראה59
.83'בע,4הערהלעיל,37-0/מוע"דב60
ידע"פד,לאומילביטוחהמוסד-זלוטניק22-0/מגע"דב;1הערהלעיל,8-0/לוע"דב61

,191-0/נאע"דכ;1הערהלעיל,48-0/תשןע"דב;54הערהלעיל,154-0/מבע"דב;340
,מ"בעדיסקונטברקליסבנק'נבוכוולד77/46א"ע:השוואה;99-97'בע,35הערהלעיל

.715(1)לגר"פ
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משנתקבלה,אולם.המומחה62שלהרפואיתלהכרעתובהתאםהמשפטיתהסיבתיות
הידעאתיעמידהאזוריהדין-שביתמקוםהיהלא",המומחהשלהסופיתדעתו-חוות

.63"...הרפואיתהמומחיתשללידעכתחליףשלו[הרפואי]
,(דיןסדרי)לעבודההדין-ביתלתקנות(ג)53תקנהמכוחלמומחההתשלום

האזרחיהדיןסדרלתקנות189עד178תקנותהדין-ביתעלחלות1991-ב"התשנ

לעדתשלוםלקבועמוסמךהמשפט-ביתכי,קובעת187תקנה.הכללייםהמשפט-בבתי
.לתקנותהשנייהבתוספתשנקבעומהסכומיםיותרישלםלאהמדינהאוצראך,מומחה

שכרואתלקבוערשאיהמשפט-שביתנאמרבה,131תקנהעלגוברת187תקנה,כןכמו
אתלחייברשאי,הכללייםהמשפט-בתיכמו,לעבודההדין-ביתכי,מכאן.המומחהשל

בתוספתשנקבעהצנועלסכוםעדרקאך,הרפואיהמומחהשכראתלשלםהמדינהאוצר
שהתמנההמומחהשכראתלשלםהמדינהאוצראתמחייבלעבודההדין-בית.לתקנות

פיצויאינולמומחהלפסוקשניתןהצנועהסכום.הצדדיםאתולא,הדין-ביתידי-על

יותרגבוהתשלוםעללהסכיםהצדדיםאתלהביאנהוגלא,זאתעם.למומחההוגן
.הסוציאליהביטחוןבתחוםזכויותיישוםלמנועעלולהשהעלותמשום,ידם-על

נגדיתחקירהבלימומחהעדות
:כלהלן,הרנון'א'פרופכתבמומחהעדחקירתעל

האפשרותאתלהבטיחהצורךהואהראיותדינישלהמרכזייםהעקרונותאחד"
הישראליהמחוקקגם...מהימנותלבדיקתחיוניתכערובהשכנגדהחקירהשל
להגשתהאפשרויותהורחבוכאשר.שכנגדלחקירהבזכותלפגועשלאנזהר
ציבורעובדישלתעודות,מומחיםשלדעת-לחוותביחס-בכתבראיה

המצהיראתלהזמיןהדין-בעליזכויותבמפורשנשמרו-כראיותוהצהרות
להיעתרשלאהמשפט-לבתידעת-שיקולניתןלאאף.לחקירהאישיתשיופיע

.64"דין-בעלמצדכזאתלדרישה
.המקובלבמשפטהואזהעיקרוןשלשורשו

(1)(ב)6אסעיף-הנגדיתהחקירהלסוגחתהכללייםהמשפט-בתישלהתייחסותם

המומחהאתלחקורזכאיםהדין-בעליכי,קובעדרכים-תאונותלנפגעיפיצוייםלחוק
אתלהזמיןדיו-בעלשלרשותוכי,העליוןהמשפט-ביתידי-על,נפסק.המשפט-בכית

:נאמרשם.הבהרהשאלותשלקודמתבהפניהקשורהאינהנגדיתלחקירההמומחה

-בחוותשנאמרודבריםלהבהירמיועדותהן:הןכןכשמן'הבהרהשאלות'"
אושיצייןללא,מסויםבאחוזנכותדרגתקובעמומחהאם,למשל,כך.הדעת
מהסמך-על,שיבהירלבקשומקוםיש-הנבדקאצלשמצאהפגםמהיפרט

ע"דב;83'בע,4הערהלעיל,37-0/מוע"דב;330'בע,4הערהלעיל,139-0/מוע"דב62
.360כגע"פד,חשם-לאומילביטוחהמוסד104-0/נא

.54הערהלעיל,154-0/מבע"דב63
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,למשל,גםלחוקרומיועדת,זאתלעומת,מומחהשל'חקירה'...שקבעמהקבע
גםמיועדתהיא.מהצדדיםמיעםקשריועלאושלוהאובייקטיביותמידתעל

וחקירתולפניועובדותלהצגתוכןמהימנותואומיומנותוחוסרלהוכחת
דין-בעלברצוןאם.דעתו-לחוותהבהרהבגדראינםאשר,אחריםבעניינים
טעםמה,כלוםולאהבהרהלביןבינהשאין,כזוחקירההמומחהאתלחקור
.65"?למומחההבהרהשאלותשלתחילהבהפניהתותנהכזושהקירהוהגיון

לחקירהמומחההזמנתלמנועהמגמה"כי,העליוןהמשפט-ביתהוסיף,כן-פי-על-ואף

."היארצויה-בכךצורךאיןאם-
היינו.המומחהשלנגדיתחקירהאיןכי,הואהכלללעבודההדין-בבתי,זאתלעומת

.חריגיםבמקריםאלא,שאלותעללהשיבהרין-לביתיוזמןלארפואייועץ-מומחה-
ורעליהןהבהרהשאלותבאמצעותהיאהמומחהשלדעתו-חוותאתלהבהירהמלך-דרך

סעיףפי-עלראיותמדיניחופשייםאומנםלעבודההדין-בתי.בכתב66המומחהמשיב
יסודבזכותפוגעאינונגדיתחקירההעדרהאם,אולם.לעבודההדין-ביתלחוק32

?שלוהאינטרסיםעללהגןצדשלמשפטית

:הבאיםהטעמיםמן,הצדדיםבזכויותפוגעאינוהמומחהשלנגדיתחקירההעדר

תפקידובהגדרתוכן,בלעדיהצדקלעשותניתןכי,בהנחהמעוגןנגדיתחקירההעדר(א
.הדין-ביתידי-עלשהתמנההמומחהשל
"לטובת"מעידואינו,למבחןעומדתשמהימנותוצדמטעם"עד"אינוהמומחה(ב

.המומחהשלממהימנותוהדין-ביתלהתרשמותחשיבותאין,כןעל.נגדושאודין-בעל
,הדין-ביתלשאלותתשובהבגדראלא,"עדות"בגדראינההמומחהשלדעתו-חוות

,עליהןהשיבלאשהמומחהשאלותקיימותאם.הדין-בעליתגובותקבלתלאחרשהוכנו

אתלבקשהצדדיםרשאים,הראשוניתדעתו-בחוותמסרלאשהמומחהעובדותאו
.התייחסותו

עולההיא,מרביתבמידהמובטחתהדין-ביתמטעםהמומחהשלהאובייקטיביות=(ג
אתהמזמיןמידישכרומקבלהואואיןצדבקשתלפימעידהואשאין,העובדהמעצם

להיבחןצריכיםהדין-בעליעםוקשריוהמומחהשלהאובייקטיביות,לכן.68"שירותיו
.כמומחהפלונילמנותכוונתועלהדין-ביתהודעתבעקבות,מינויולפניהיטב

לרשימתצירופובעתהרפואיתההסתדרותידי-עלנבדקתהמומחהשלמיומנותו(ד
לפנימיומנותחוסרבסיסעללמומחהלהתנגדהצדדיםרשאים,זאתעם.המומחים

שהמומחהמקובל,כןכמו.הדין-בביתחקירהללאלגייסשניתןמידעסמך-ועל,המינוי
,הצדקהלכךישבהםנדיריםבמקרים.ותפקידוהשכלתואתדעתו-חוותבתחילתמציין

.23הערהלעיל,88/107א"ע65
-לנסקי14-0/נבע"דב;52הערהלעיל,49-0/להע"דב:גםראה.הדין-בית-נשיאהנחיות66

.31,39-40כדע"פד,לאומילביטוחההוסד
.409,413(2)כזפד,'ואחדודנגדלאונס72/637א"ע:גםראה67
.26הערהלעיל,64-0/לוע"דב68
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התמחותו,השכלתו,המומחהשלכושרובענייןהבהרהשאלותלשאולצדרשאי

.שלוהמידעומקורות
ידי-עללהבהרהניתנתברפואהמסוימת"אסכולה"להמומחהשלהשתייכותו(ה

אין,השיבותלכךשאיןבמקרה,זאתעם.לדברחשיבותשישבמקרים,כתובותשאלות

פי-על,יצייןהכןהמומחה,מזויתירה.אחרת69אוזודעהעםלהזדהותחייבהמומחה
.מהןלאחתלהשתייכותוהסיבותואתברפואההשונותהאסכולותאתדעתו-בחוות,רוב

הןקרובותשלעתיםנגדיותחקירותמלשמועהדין-ביתאתפוטרנגדיתחקירההעדר(ו)
רביםבמקרים.הדין-מביתרבזמןגוזלתנגריתחקירה.מועילותובלחימייגעות,ארוכות
ניתנותהחשובותהשאלות.הדין-ביתלידיעתמוסיפהאיננההמומחההעדחקירת

תחתולאבשקטהוכנוכאשריותרמדויקותהןהמומחההעדותשובות,בכתבלהישאל
הנגדיתהחקירה.יצילותוותגברההליךבעלותחסכוןיושגכך.נגדיתחקירהשללחץ

מבחןלהיותבמקוםהעדשלולסבלנותולכוחותיומבחןרביםבמקריםהופכת
שםבעלימומחיםלשכנעיותרקשהאלהבנסיבות.דעתו-חוותולנכונותלמומחיותו

לעומת.נגדיתחקירהשלללחץעצמםאתולחשוף,המשפט-בבתירבותשעותלבלות
וקל,ומתחזמןבפחותכרוכותהבהרהלשאלותתשובותומתןהדעת-חוותהכנת,זאת
.דעת-חוותבמתןהמשפט-ביתעםפעולהלשתףמומחיםלשכנעזובדרךיותר

החקירהמטרותשלרובןרובאתמשיגהבהרהשאלותשלהנוהל,דברשלבסופו(ו)
והיגיוןטעםמה":כךהבעיהאתהציגהעליוןהמשפט-בית.יותריעילהוכדרך,הנגרית

.70"?למומחההבהרהשאלותשלתחילהבהפניהתותנה[.א.סנגדית]כזושחקירה
עדותאתהדין-ביתלהבנתלהוסיףשעשויותהשאלותשלרובןרובכי,היאהתשובה
הדין-ביתשלמזמנולחסוךניתןאם,מזויתירה.הבהרהבשאלותלשאולניתןהמומחה
המתירהליברליתמדיניותלקבועעדיףהבהרהשאלותידי-עלהמשפטובהוצאות

.נגדיתבחקירהדומותשאלותלשמועבמקוםהבהרהשאלותהפניית

?האדוורסריתמהשיטהלהתרחקהצדקהישהאם

האדוורסריתהשיטהעםאחדבקנהעולהאינההדין-ביתמטעםמומחהמינוישיטת
הסוציאליהביטחוןדיני?ההתרחקותאתהארציהדין-ביתהצדיקכיצד.בארץהנהוגה
המנהליובמשפט,האזרחילמשפטמאשרציבורי-המנהלילמשפטיותרקרובים
מערכתלהקיםההליטההכנסת,ועודזאת.השולטתהתמידאינההאדוורסריתהשיטה

,הסוציאליובביטחוןהעבודהבמשפטבהליכיםלדוןשבסמכותהנפרדתמשפט-בתי
ידי-עלכאמור.הללובנושאיםהמשפטשלעצמאיתהתפתחותלקדםמנתעל,היתרבין

:וודרבורןהלורד'פרופ
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Iegal.2די. scholarship-50010four decades of

:הארציהדין-ביתאמרהאדוורסריתמהשיטההסטייהעל

השיטהביסודההיאהכלליםהמשפט-בבתיההתדיינותששיטתנכון"
,וגדלההולכתלביקורתשניםמזהוזוכהקדושהכלכהשאיןשיטה,האדוורסרית

"שופט"לבמשפטהשופטשלתפקידוקרובהקיצונישבביטויהשיטה

.73"...בכדורגל

.הנגדיתהחקירהמוגבלתשבהםאחריםמקריםקיימיםהישראליבמשפטכי,נוסיף
ונדירים,הצדדיםידי-עלבתצהיריםראיותמוגשותצ"בבגהמתקיימיםבהליכים
.%המשפט-ביתבפניהמצהיריםלחקירתהיתרהמשפט-ביתנותןבהםהמקרים
ידי-עלושהוגשודעת-חוותבאמצעותרפואיתראיהשבהבאתוהחסרונותהיתרונות

:כדלהלןהם,חשבונםועלדין-בעלי

דעתו-חוותכי,לחשושוניתןצדמאותושכרואתמקבלהצדדיםאחדמטעםמומחה(א
ידי-עלמשולםושכרוהדין-ביתידי-עלהמומתהמשהתמנה.זומעובדהתושפע

.אובייקטיביתתהיהדעתו-שחוותיותרסבירסיכויישהדין-בית
,לנושאביחסשונותואסכולותגישותלהצגתלצפותאפשרתלויבלתיממומחה(ב

ישהדין-לבית.מפורטמידעיסודעלולהכריעלשקולהדין-לביתשיאפשרבאופן
,דין-ביתמטעםהמומחהשלהאובייקטיביותמידתעללעמודיותרטובהאפשרות
.האפשרככלתלויבלתימומחהולבחור

ממספרדעת-חוותהדין-בעלמבקשלעתיםהרי,במומחהלחשודמקוםאיןאפילו(ג
שללקיומםמודעאינוהמשפט-בית.לונוחהשהיתהזואתמקבלשהואעד,מומחים
.שונההיתהשעמדתםהמומחים

וממילא,ביניהןלבחורהדין-ביתהתקשה,פרטיותדעת-חוותהצדדיםהגישוכאשר(ד
במדעמספיקהמומחיותאיןלשופטים.מטעמומומחהלמנותקרובותלעתיםנאלץ

ממילאאם.מומחיםרופאיםשנישלדעתם-חוותביןלהכריעכדיהדרושההרפואי
אין,הצדדיםשלהפרטיתהדעת-חוותקבלתלאחרמומחהלמנותהדין-ביתיצטרך
.הראשוןהשלבעללדלגשלאסיבה

ששמעוכפיוהנחותעובדותעלמבוססתהיתההצדדיםמטעםהמומחיםשלעדותם(ה

אותןשהציגכפיהעובדותאתהמשפט-ביתדחהקרובותלעתים.שהזמינםהדין-מבעל
הפרטיהמומחהשלהדעת-בחוות.עובדתיבסיסללאהדעת-חוותנשארהוכך,דין-בעל
הדין-שבעלוייתכן,שהזמינוהצדידי-עללושנמסרוהעובדותכלמפורשותתמידלא
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מומחה,זאתלעומת.המשפט-ביתידי-עלכנכונותנקבעושלאעובדותלמומחהיספר
הדין-ביתידי-עלשנקבעוהעובדותעלדעתו-חוותאתמבססהדין-ביתידי-עלשהתמנה

.הרפואייםבמסמכיםהמופיעותעובדותעל,נדיריםבמקרים,או
הוצאותעלהמוסיפהיקרההוצאההינהדין-בעלידי-עלפרטיתדעת-חוותהזמנת(ו

הדין-בבתיהנהוגההשיטהלפי.המשפטיתבהתדיינותיכולתחסריעלומקשה,המשפט
זובדרך.פרטיותדעת-חוותעלנכבדיםסכומיםלהוציאחייבאינוהמבוטח,לעבודה

הביטחוןבתחום.הציבורמכספימיותרותהוצאותלאומילביטוחהמוסדגםחוסך

לגמלההזכאישמבוטחלהבטיחכדי,ההליךעלותאתלצמצםהינההמגמההסוציאלי
היה,פרטיתדעת-חוותלהביאחייביםהיוהדיןבעליכאשר,ועודזאת.אותהיקבל

האמצעיםלאורוזאת,המבוטחעלהוגןלאיתרוןלאומילביטוחלמוסדמעניקהדבר
אתמבטלהדין-בכיתהחדשהנוהל.ידו-עלהמועסקיםוהרופאיםלרשותוהעומדים

אתלשכוריכולהיהלאומילביטוחהמוסדלפיו,הישןבנוהלקייםשהיההשוויוןחוסר
להסתפקנאלץמוגבליםשאמצעיוהמבוטחבעוד,ידועיםמומחיםשלשירותם

לושהיההיתרוןעלהמוסדמוותרהחדשהנוהללפי.ומוכריםידועיםפחותבמומחים
לשכורידםבהישגשאין,רביםמבוטחיםשלקיפוחשמונעויתור.הישנההשיטהפי-על

.שםבעלימומחים
אתשומעשהשופט,והואהכלליםהמשפט-בבתיהקיימתלשיטהיתרוןקייםאכן(ז

אתשומעהמותבאיןלצבודההדין-בבתיהנהוגההשיטהלפיאכן.תשובותיוואתהעד
כמו.זהחיסרוןעל,לדעתי,גובריםהשיטהשלהרביםהיתרונות,אולם.המומחהעדות

שלהיתרוןאתלצמצםיכולההבהרהשאלותהתרתבענייןליברליתמדיניות,כן
.הדין-ביתלפניהנגדיתהחקירה

סיכום

,הדין-ביתידי-עלרפואייועץ-מומחהמינויבנושאלעבודההדין-בבתישאומצההשיטה
רבענייןשעוררמקובללדגםנעשתה,הדין-בביתמומחהשלנגדיתחקירההגבלתתוך

הדין-בבתישהונהגההשיטהכי,לסכםניתןכלליבאופן.כולההמשפטבמערבת
מהשיטה,יותרושוויוניתצודקת,ובמשאביםבזמןחיסכוןמבחינתיותריעילהלעבודה

המערכתלפניהלויןזהכנושאהפכולעבודההדין-בתי.הכלליםהמשפט-בבתי
.הכללית




