
מומחים רפואיים וחוות דעת רפואיות

עו"ד ד"ר שמואל ילינק ועו"ד מירב ג'יניאו הבריכוז אקדמי: ר

ראשון ימפגשים בימ 10, שעות אקדמיות 40

25.03.18   -   21.01.18בין התאריכים:  

ירושלים. 1בבית הפרקליט, רחוב שופן 

מחיר

260  ₪

תעודה

שעות אקדמיות  40להשתלמות זו תוענק תעודה בת 

מטעם ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין 

והמרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת בר אילן.

לפחות  70%קבלת תעודה מותנית בהשתתפות של 

במפגשי הקורס.

 .# התכנית המקצועית כפופה לשינויים

 תשלוםתנאי 

בכרטיס אשראי או בהמחאות.

הרישום להשתלמות מתבצע בעת קבלת מלוא 

התשלום. יובהר, כי לא ישוריינו מקומות. ניתן 

לשלוח 

 9219001, ירושלים 1המחאה בדואר לרחוב שופן 

לפקודת "ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין 

בישראל".

שינויים וביטולים

עה יתקבלו בהוד יםו/או ביטול יםהודעות על שינוי

בכתב בלבד למשרדי ועד מחוז ירושלים באמצעות 

, 1או לכתובת: רחוב שופן  02-5416306פקס 

9219001ירושלים 

במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע 

ימים לפני מועד  14-למשרדי הועד לא יאוחר מ

פתיחת הקורס, יוחזרו דמי ההשתתפות, למעט דמי  

₪. 50ביטול בסך 

במקרה שההודעה בכתב על הביטול ההשתתפות 

ימי  3ימים ועד  14-תגיע למשרדי הועד פחות מ

עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי 

₪. 100ההשתתפות למעט דמי ביטול בסך 

במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע 

ימי עבודה לפני מועד  3-למשרדי הועד פחות מ

חזרו דמי ההשתתפות.פתיחת הקורס, לא יו

באחריות המשתלמים לוודא כי הודעתם בדבר ביטול 

שרדי הועד במועד הרצוי.או שינוי התקבלה במ



נושאמרצהשעותתאריךמספר

1

 עו"ד אשר אקסלרד,21.01.1816:30-16:20

יו"ר ועד מחוז ירושלים

 עו"ד מנחם מושקוביץ,

סגן ראש לשכת עורכי הדין

  עו"ד ארקדי אליגולאשוילי,

יו"ר )משותף( פורום השתלמויות ויו"ר 
צעירים במחוז ירושלים עורכי דין פורום

 ב אבו גוש,אעו"ד איה

ף( פורום השתלמויות במחוז יו"ר )משות
ירושלים

דברי ברכה

ד"ר שמואל ילינק, עו"ד18:00-16:30

הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

הצגת היקף  –המומחה הרפואי וחוות דעת 
הנושא

ילינק, עו"דד"ר שמואל 19:45-18:15

הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

המסמכים הרפואיים

2

פרופ' אמנון להד28.01.1818:00-16:30

ראש החוג לרפואת משפחה, האונ' העברית

תחומי המומחיות הרפואית בעיני הרפואה

ד"ר שמואל ילינק, עו"ד19:45-18:15

הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

תחומי המומחיות הרפואית בעיני המשפט

3

ד"ר שמואל ילינק, עו"ד04.02.1818:00-16:30

הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

המומחה הרפואי במשפט האזרחי הכללי

ד"ר שמואל ילינק, עו"ד19:45-18:15

הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן

המומחה הרפואי בתביעות תאונות דרכים

4

עו"ד יעקב אבימור11.02.1818:00-16:30

שדמי משרד עורכי דין -אבימור

המומחה הרפואי והחקירה הנגדית

עו"ד מירב ג'יניאו הבר19:45-18:15

שדמי משרד עורכי דין -אבימור

מבנה ותוכן -הרפואיתחוות הדעת 

5

18.02.1818:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר ישי אוסטפלד

המוסד לביטוח לאומי -רופא ראשי

כב' השופט )בדימוס( יואל צור

הרופא והפוסק הרפואי בביטוח הלאומי

משרד הביטחון

6

25.02.1818:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר חן קוגל

הלאומי לרפואה משפטיתמנהל המרכז 

כב' השופט )בדימוס( יעקב צבן

פתולוגיה ורפואה משפטית

המומחה הרפואי במשפט הפלילי



7

04.03.1818:00-16:30

19:45-18:15

ד"ר ראובן לנגר

מומחה לשיקום

עו"ד יעקב עוזיאל

תהליך השיקום

חוות דעת ובדיקות עזר

8

11.03.1818:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' יעקב סוסנה 

מנהל מערך הדימות, הדסה ירושלים

ד"ר יוסף לריה

פסיכיאטר

דימות או הדמיה? מגוון ה"צילומים"

בריאות הנפש

9

18.03.1818:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' אבינעם רכס

יו"ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות 
הרפואית בישראל

עו"ד אסף פוזנר

קמחי, פלד, פוזנר ושות' משרד עורכי דין

עו"ד עמוס מוקדי

עמוס מוקדי ושות' משרד עורכי דין

הרופא המומחה וחוות הדעת

ההכרעה בין  -בעקבות פס"ד אופנהיימר
חוות דעת רפואיות

10

25.03.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופט ארנון דראל

המחוזי בירושלים בית המשפט

כב' השופט רם וינוגרד

בית המשפט המחוזי בירושלים

תמורות בפסיקת בתי המשפט בסוגיות 
המומחים הרפואיים

המומחה הרפואי מנקודת מבטו של בית 
המשפט
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