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פרק י"א :מומחים
הגדרות ][168
 .125בפרק זה –
"מומחה" – רופא ,מומחה רפואי ,או מי שעוסק כמומחה בושא שבמדע ,במחקר ,באמות או במקצוע;
"מומחה רפואי" – רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שתפרסמה לפי תקה 34
לתקות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחיות( ,תשל"ג.1973-
מומחה שיעץ עצה ][169
 .126מומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בעיין שבתחום מומחיותו ,לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה
באותו עין כשאותו אדם צד בו.
חוות דעת רפואית ][170
 .127רצה בעל דין להוכיח עין שברפואה לביסוס טעה מטעותיו ,יצרף לכתב טעותיו תעודת רופא או חוות דעת
של מומחה ,לפי העיין ,שערכה לפי סעיף  24לפקודת הראיות ]וסח חדש[ ,תשל"א) 1971-להלן – חוות דעת(;
אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר ][171
) .128א( הגיש בעל דין חוות דעת בעיין שברפואה ,רשאי בעל דין אחר לשלוח לו ,תוך שלושים ימים מהיום
שהומצאה לו חוות הדעת ,דרישה בכתב להעמיד את ושא חוות הדעת לבדיקה בידי רופא או מומחה רפואי
מטעמו ,ובלבד שהודיע לבעל הדין שהגיש את חוות הדעת שימציא לו ,לפי דרישתו ,העתק חוות דעת של הרופא
או המומחה הרפואי מטעמו תוך זמן סביר לאחר הבדיקה.
)ב( רצה בעל דין לחלוק על טעת בעל דיו ,יגיש לבית המשפט ,תוך ששים ימים מהיום שהומצאה לו חוות
הדעת ,או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם ,חוות דעת מטעמו ,במספר עותקים כמספר עותקי
כתב טעותיו; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
חוות דעת מומחה מטעם בעל דין בעיין שאיו רפואי תק' )מס'  (3תשס"ה2005-
) .129א( רצה בעל דין להביא עדות בעיין שבמומחיות ,שאיו עין שברפואה ,לביסוס טעה מטעותיו ,יגיש לבית
המשפט חוות דעת של מומחה לאותו עין לא יאוחר מהמועד שקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו,
זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת; לא יתו הוראות בעיין הגשת עדויות בדרך של תצהירי עדות
ראשית וקבע מועד לשמיעת ראיות – תוגש חוות הדעת לא יאוחר מתשעים ימים לפי ישיבת ההוכחות
הראשוה ,זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת.
)ב( רצה בעל דין ,שמסרה לו חוות דעת כאמור בתקת משה )א( ,להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט
באותו עין – יגישה לבית המשפט לא יאוחר מהמועד שקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו ,זולת אם
קבע בית המשפט או הרשם אחרת; לא יתו הוראות בעיין הגשת עדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית וקבע
מועד לשמיעת ראיות – תוגש חוות הדעת לא יאוחר משלושים ימים לפי ישיבת ההוכחות הראשוה ,זולת אם
קבע בית המשפט או הרשם אחרת.
)ג( חוות דעת מומחה ,זולת חוות הדעת לפי תקות משה )א( ו)-ב( ,לא יוגשו מטעם בעלי הדין ,אלא
באישור בית המשפט.
)ד( הגיש בעל דין לבית המשפט חוות דעת בהתאם לתקה זו ,ימציא באותו מועד העתקים ממה לכל שאר
בעלי הדין.
)ה( אין באמור בתקה זו כדי לגרוע מסמכותו של שופט בקדם משפט לפי תקה .143
מומחה מטעם בית המשפט תק' )מס'  (3תשס"ה2005-
) .130א( בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל עת ולאחר שתן לבעלי הדין הזדמות אותה להשמיע את טעותיהם,
למות מומחה או מומחים לעיין במחלוקת בין בעלי הדין )להלן – מומחה מטעם בית המשפט(.
)ב( מוה מומחה מטעם בית המשפט ,והוגשו באותו עין גם חוות דעת מומחים מטעם בעלי הדין לפי
תקות  127עד ) 129להלן – מומחים מטעם בעלי הדין( ,לא ייחקרו המומחים מטעם בעלי הדין ,זולת אם הודיע
בעל דין על רצוו לחקור את כולם או מקצתם לפי תקה 130א; הודיע כך בעל דין ,ייחקרו המומחים כאמור
באופן ובהיקף כפי שיקבע בית המשפט בהתחשב בסיבות העיין ,ובשים לב לחוות דעתו של המומחה מטעם בית
המשפט ולעדותו.
)ג( מוה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין ,יראו הסכמה זו כהסדר דיוי הכולל את
ההוראות המפורטות להלן ,אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם אחרת:
) (1לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין;
) (2יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין קודם למיוי המומחה מטעם בית המשפט ,כאילו לא תקבלו
כראיה.
)ד( אין בתקה זו כדי לגרוע מכוחם של בעלי הדין להסכים שלא לחקור את המומחה מטעם בית המשפט,
בין אם מוה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם כאמור ,לא ייחקר המומחה מטעם בית המשפט ,זולת אם ראה בית
המשפט צורך בכך לשם בירור המחלוקת שלפיו.

הודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת תק' )מס'  (3תשס"ה2005-
130א .ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת ,יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים
ימים לפחות לפי המועד שקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת ,לפי המאוחר.
שכרו והוצאותיו של מומחה ])173ג() ,ד([
) .131א( בית המשפט רשאי לקבוע למומחה את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם ,ובכפוף לאמור בתקה
)187ב( – להטילם על בעלי הדין או על חלק מהם ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל אחד מהם.
)ב( בית המשפט או הרשם רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או לאחד מהם ,להפקיד סכומי כסף שייראו
לבית המשפט או לרשם ,לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה או לשלמם למומחה במישרין ,ובגמר המשפט יחליט
בית המשפט מי יישא בשכר ובהוצאות אלה; לא עה בעל דין להוראה לפי תקת משה זו ,רשאי בית המשפט
או הרשם למחוק את כתבי טעותיו או לדחות את הדיון בתובעה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור.
)ג( בדיון על החזקת קטין או אימוצו רשאי בית המשפט לקבוע ששכר מומחה והוצאותיו ישולמו מאוצר
המדיה.
סמכותו של מומחה רפואי וחובותיו ][174
 .132מומחה רפואי שמיהו בית המשפט או הרשם רשאי לדרוש מבעל דין שיעמיד לבדיקה מי שטעון בדיקה
לביסוס כתבי טעותיו; הוא רשאי לדרוש מבעל דין לאפשר לו לשמוע דעתו של רופא או מומחה רפואי שתן חוות
דעת מטעם בעל דין ולקבל מכל אדם או מוסד ,לעיון ולהעתקה ,את הרשומות הרפואיות הוגעות למי שטעון
בדיקה כאמור ,והוא חייב לערוך בדיקה ולשמוע דעתו של רופא או מומחה רפואי כאמור ,אם ביקש כך בעל דין,
וכן לעיין ברשומות כאמור ,אם הוגשו לו מטעם בעל דין.
בקשת הוראות ][175
 .133מומחה שמיהו בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל עת ,לבקש מבית המשפט או הרשם ,בכתב או בעל פה,
הוראות לעיין מילוי תפקידו.
חוות דעת מומחה שמיה בית המשפט ][176
) .134א( מומחה שמיהו בית המשפט או הרשם יגיש לו את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום מיויו ,זולת אם
הורה בית המשפט או הרשם הוראה אחרת.
)ב( חוות הדעת תוגש במספר עותקים שיורה בית המשפט או הרשם ובית המשפט ימציא אותם לבעלי
הדין.
)ג( בעל דין רשאי לבקש בכתב ,באמצעות בית המשפט ,הבהרות מהמומחה על חוות דעתו.
צירוף אסמכתאות לחוות דעת מומחה )תק' תשס"ב(2002-
134א .חוות דעת של מומחה מטעם בעל דין או שמיה בית המשפט ,תוגש בצירוף רשימת האסמכתאות אשר
המומחה הסתמך עליהן בחוות דעתו; אסמכתאות אשר לא יתן לאתרן בקיטת אמצעים סבירים ,יצורפו לחוות
הדעת.
בדיקה רפואית וספת ][177
 .135בית המשפט או הרשם רשאי להורות למומחה רפואי לבדוק בדיקה וספת מי שטעון בדיקה לפי סימן זה
ולהגיש חוות דעת וספת; כן הוא רשאי להורות לבעל דין שיעמיד מי שטעון בדיקה כאמור לבדיקה וספת בידי
מומחה רפואי אחר.
תיקון כתבי הטעות ] [178תק' תשע"ז2017-
 .136בעל דין רשאי ,תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לו חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט,
לתקן ,בלי טילת רשות מבית המשפט ,את כתב טעותיו לאור האמור בחוות הדעת; היה בעל הדין תובע ,רשאי
הוא לתקן את הסעד שביקש ,בין להעלאה ובין להפחתה ,בין להרחבה ובין לצמצום.
אי קיום התקות ][179
) .137א( בעל דין שלא עשה כאמור בתקה  127או בתקה )128ב( ולא פטר אותו בית המשפט או הרשם מכך ,לא
ייזקק בית המשפט להוכחה של עין שברפואה מטעמו לעיין הדון.
)ב( בעל דין שלא עה לדרישה לפי תקה )128א( או  ,132או להוראה של בית המשפט או הרשם לפי תקה
 ,135או שלא עה במידה מספקת ,ואי ההיעות הייתה ללא הצדק סביר ,לא ייזקק בית המשפט להוכחה של
עין שברפואה מטעמו לעיין הדון.
)ג( בעל דין שלא עשה כאמור בתקה  ,129לא ישמע בית המשפט עדות של מומחה מטעם בעל הדין ,אלא
אם כן ראה לכון לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו.

