
 
 
 

 

הכשרת מהנדסים/ ות להגשת חוו"ד משפטית ועדות בהליכים 

 מחזור שלישי  –משפטיים 

 16:30-19:45רביעי ימי 

 ניהול אקדמי השופטת )בדימוס( ד"ר דפנה אבניאלי, ראשת המכון לאמנויות המשפט

 שינויים בתכנית********** יתכנו 

 מרצים נושא המפגש מפגש

 
 -מפגש ראשון 

 22/2/23 תאריך: 
 

16:30-17:45 

 משקל חוו"ד מומחה ומעמדו בבימ"ש
 מתן הוראות וביקורת שיפוטית על עבודת המומחה

 עדות מומחה בבית המשפט
 חוו"ד מומחהגורמים לפסילת/אימוץ 

  אחריות משפטית וחסינות מומחה

השופטת ד"ר דפנה 
)בדימ.( ראשת  אבניאלי

המכון לאמנויות המשפט, 
 בוררת ומגשרת

 
  17:45-18:15הפסקה  

 
18:15-19:45 

 

 היבטים משפטיים של חוו"ד מומחה
 מי רשאי לשמש כמומחה
 מטרת מתן חוו"ד מומחה

 ביהמ"ש( הליך מינוי מומחים  )ע"י הצדדים וע"י
 לוחות זמנים להגשת חוו"ד מומחה לפי תק' סד"א 

 דוגמאות

השופט דוד גלדשטיין 
 בורר ומגשר )בדימ.(,

 

 
 מפגש שני 

 1/3/23תאריך: 
 

16:30-17:45 
 
 
 
 
 

 הליך הכנת חוו"ד מומחה
 איסוף החומר ופגישות עם הצדדים

 סוגי חוזים ומפרטים
 חוו"ד הנדסית לעומת חוו"ד שמאית

 לחקירה נגדית על חוות הדעתהכנה 
 סיוע לעו"ד בחקירת מומחה מטעם הצד שכנגד

 תדוגמאו

אינג'. עו"ד נח רפפורט, 
 בורר ומגשר

  הפסקה 17:45-18:15 

 
18:15-19:45 

 

 הכנת חוו"ד מקצועית –סימולציה 
 פורמט לכתיבת חוו"ד מומחה

 הצגת המקרה, כתב כמויות, דיון ושומת נזקים
הלשון, ניתוח מנומק, הצגת הדילמות המקצועיות,  מימד

 ניסוח המסקנות וההמלצות.
 

ינג'. עו"ד נח רפפורט, א
 בורר ומגשר

 
  -מפגש שלישי  

 15/3/23תאריך:
16:30-17:45 

 אתיקה מקצועית ושכר טרחה
 כללי האתיקה, אמינות ושקיפות

 מיומנות המומחה
 אופן קביעת שכר הטרחה

 ביטוח מקצועי
 

 מהנדס '. דוד גת, אינג
 

  הפסקה 17:45-18:15 



 
 
 

 

הכשרת מהנדסים/ ות להגשת חוו"ד משפטית ועדות בהליכים 

 מחזור שלישי  –משפטיים 

 16:30-19:45רביעי ימי 

 ניהול אקדמי השופטת )בדימוס( ד"ר דפנה אבניאלי, ראשת המכון לאמנויות המשפט

 שינויים בתכנית********** יתכנו 

 

 
18:15-19:45 

 
 

 מעמדו של המומחה כעד וכבורר  
 הציפיות ממומחה כעד מטעם צד לעומת עד מטעם מומחה

 טיפים מקצועיים –כללי התנהגות ושפת גוף 
 ניהול בוררות ע"י מהנדס מומחה

  

השופט שאול מנהיים 
 , בורר ומגשר)בדימ.(

 

 
  –מפגש רביעי 

 22/3/23תאריך: 
 

16:30-17:45 
 
 
 
 
 

 משפט מבוים

 
 מומחה ללוחות זמנים מהנדס תמיר כהן,עם המומחה 

 
  
  

בפני השופטת )בדימ.( 
 ד"ר דפנה אבניאלי 

ב"כ התובע עו"ד אפרת 
שותפה במשרד עו"ד  רנד,

 פירון 
ב"כ הנתבע עו"ד בני 

שותף במשרד ש.  שפר,
 הורוביץ 

 
  הפסקה 17:45-18:15 

השופט/ת )בדימ.( ד"ר  סיכום וחלוקת תעודות 18:15-19:00
 דפנה אבניאלי


