
 

הכנס השנתי ה-17 לענייני נשים, 
משפחה ומשפט בישראל 

בנושא: 

מקומם של מומחים/יות מקומם של מומחים/יות 
וחוו"ד מומחים/יות בסכסוכי משפחהוחוו"ד מומחים/יות בסכסוכי משפחה

יום שלישי, כ"ד טבת תש"ף יום שלישי, כ"ד טבת תש"ף ן ן 2121 לינואר  לינואר 20202020  ן ן בין השעות בין השעות 20:00-15:3020:00-15:30

באודיטוריום ע"ש מינץ באודיטוריום ע"ש מינץ ן ן בניין בניין 403403  ן ן אוניברסיטת בר-אילןאוניברסיטת בר-אילן

בבתי המשפט למשפחה קיים הסדר משפטי ייחודי לעניין מינוי מומחים. 
ומומחים מטעם  מומחיות  למנות  לענייני משפחה  בית המשפט  תקנות סד"א מסמיכות את 
ביהמ"ש, שיגישו לו חוות דעת בכל עניין הנוגע לענייני משפחה, גם ללא הסכמת בעלי הדין. 

בעלי הדין עצמם יכולים להביא חוו"ד מטעמם רק אם ביהמ"ש נתן לכך רשות מיוחדת. 
בסוגיות הנוגעות לילדים, וכן בסכסוכים רכושיים מורכבים, הפרקטיקה של מינוי מומחים היא 

ענין שבשגרה.
דרכי המינוי,  זהות המומחים/ות, הכשרתם/ן,  אודות  זה מעורר לא מעט שאלות  מצב דברים 

ומשקלן של חוות הדעת. 

חברי הצוות:
פרופ' רות הלפרין-קדרי )יו"ר(, עו"ד קרן הורוביץ, עו"ד עדי רז, עו"ד אסנת פרינץ, פרופ' רות הלפרין-קדרי )יו"ר(, עו"ד קרן הורוביץ, עו"ד עדי רז, עו"ד אסנת פרינץ, 

עו"ד שי זילרברג, עו״ד אבישג עוזרדעו"ד שי זילרברג, עו״ד אבישג עוזרד



 

בתכנית:בתכנית:

15:3015:30 -  - 16:0016:00  התכנסות וכיבוד קל  התכנסות וכיבוד קל
16:0016:00 -  - 16:1516:15  דברי פתיחה:  דברי פתיחה:

פרופ' אורן פרֿזפרופ' אורן פרֿז, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רות הלפרין-קדריפרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, הפקולטה למשפטים, 

אוניברסיטת בר-אילן

מספר המקומות מוגבל ! ההרשמה כאן: מספר המקומות מוגבל ! ההרשמה כאן: 
https://forms.gle/VJbqLan9Vw1KFxuWA

 או בטלפון: 03-5318895 עד ליום חמישי 16.1.2020

הכנס יערך בהנחיית עו"ד קרן הורביץ עו"ד קרן הורביץ,  מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האישה

18:00-16:1518:00-16:15  מושב ראשון:   מושב ראשון: 

דיון בנושא מקומם של המומחים הכלכלייםדיון בנושא מקומם של המומחים הכלכליים

כיצד ניתן לעשות צדק בהשלכות הכלכליות של הגירושין כאשר הרכוש הוא לא רק  רכב  ומשכנתא? 

האם יש ביכולתם של מומחים/יות כלכליים לסייע לעבודת הערכאות השיפוטיות בהתמודדות עם 

סוגי רכוש מתוחכמים יותר, כולל מניות בחברות מסורתיות; אופציות ומכשירים פיננסיים אחרים; 

מטבעות חדשים )ביטקוין ודומיו(; כושר השתכרות.

פאנל בהנחיית: פאנל בהנחיית: פרופ' דוד האןפרופ' דוד האן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

כבוד השופט נפתלי שילהכבוד השופט נפתלי שילה, שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב

פרופ'פרופ' ורו"ח הדס גלנטר ורו"ח הדס גלנטר, המנהלת האקדמית של תכנית ה-MBA המתמחה בביו-רפואה ובניהול 

חברות טכנולוגיה, המכללה למנהל

עו"ד יוסף מנדלסוןעו"ד יוסף מנדלסון, יוסף מנדלסון ושות', משרד עורכי דין

18:30-18:0018:30-18:00  הפסקה  הפסקה

20:00-18:3020:00-18:30  מושב שני:  מושב שני:

מקומם של מומחים בסכסוכים הנוגעים לילדיםמקומם של מומחים בסכסוכים הנוגעים לילדים

מה מקומה של חוו"ד המומחה/ית בהחלטה השיפוטית בסכסוכים הנוגעים לילדים, הכוללים סוגיות 

של זמני שהות, אחריות הורית, בעיות קשר, אלימות במשפחה  והתעללות בילדים. כיצד נקבעת 

מומחיות בתחום זה, מה השיקולים במינוי מומחה זה או אחר, ומה הפרמטרים להערכת חווה"ד?  

פאנל בהנחיית: פאנל בהנחיית: פרופ' מיכל אלברשטייןפרופ' מיכל אלברשטיין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

כבוד השופטת רבקה מקייסכבוד השופטת רבקה מקייס, סגנית נשיאה בית המשפט לענייני משפחה מחוז מרכז 

כבוד הדיין הרב שלמה שטסמןכבוד הדיין הרב שלמה שטסמן, דיין ואב בית דין רבני בתל-אביב

פרופ' רחל לב ויזלפרופ' רחל לב ויזל, ראש מרכז המחקר ע"ש אמילי סגול באוניברסיטת חיפה וראש מעבדת סגול 

לחקר ילדים בסיכון

ד"ר רות זפרןד"ר רות זפרן, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

https://forms.gle/VJbqLan9Vw1KFxuWA
https://forms.gle/VJbqLan9Vw1KFxuWA

