הכנס השנתי השמיני לתובענות ייצוגיות
ריכוז אקדמי :עו“ד אסף פינק

יום ראשון |  | 11.17.70מלון דיויד אינטרקונטיננטל | תל אביב
עלות ההשתתפות 094 :ש“ח  +מע“מ לנרשמים עד ליום  + ₪ 094 ,7.72.71מע“מ ממועד זה ואילך
הכנס השנתי מתקיים השנה השמינית ע“ י מרכז הלכה ומעשה .זהו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים עו"ד ,משפטנים ,אנשי תעשיה ,אקדמיה וארגונים
ללימוד ודיון בסוגיות בתחום התובענות הייצוגיות .בכנס יוצגו דירוגי המשרדים ,על פי היקף עיסוקם בתחום ,יוצגו נתונים ויוענק אות ע“י ועדה בלתי תלויה
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התכנסות רישום וארוחת בוקר קלה

סיכום שנת המשפט סטטיסטיקות ודירוג משרדים
ומחקר ”תובענות ייצוגיות בבית המשפט העליון“
פאנל ראשון
”דברים שרואים מכאן לא רואים משם“
על נקודות מבט שונות בתחום התובענות הייצוגיות
הפאנל בחסות:
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00:00-00:00

פאנל שני
אגרות ,תיקוני חקיקה ,פסיקת בית המשפט העליון
ומגמות בתחום התובענות הייצוגיות
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הפסקה וכיבוד קל
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פאנל שלישי
ייחודו של הליך התובענה הייצוגיות בעקבות רע“א
 :11/8933שידול ,ייזום ,חובת תום הלב האסור והמותר
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פאנל רביעי מפוצל
ההליך הייצוגי בניירות ערך — נער או בוגר?
..................................................................
תובענות ייצוגיות — הרתעה יעילה או נטל לעסקים?

ארוחת צהריים
הענקת אות הוקרה
הרצאה :עיצוב אופטימלי של שלב האישור בתובענה ייצוגית

פאנל חמישי
תובענות ייצוגיות ודיני ההגבלים העסקיים — לאן פנינו
מועדות?

עו"ד אסף פינק
מנחה :עו"ד גיורא ארדינסט
שופטת בדימ‘ הילה גרסטל
שופט בדימ‘ יצחק ענבר
עו“ד רני נויבואר ,ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים
עו“ד רוני אבישר שדה
מנחה :עו“ד אסף פינק
עו"ד נירה קורי
עו"ד גיל רון
עו“ד יחיאל כשר
עו“ד ארז קמיניץ ,משנה ליועמ“ש ייעוץ וחקיקה
מנחה :עו“ד חגית בלייברג
עו“ד אהרן מיכאלי
עו“ד יוקי שמש
ד“ר לימור זר-גוטמן ,המכללה למינהל
ד“ר ,עו“ד ערן טאוסיג אונ‘ חיפה והמכללה למינהל
מנחה :עו"ד ליאב וינבאום ,פמת“א תל-אביב
עו“ ד שרון קליינמן ,עו“ ד מאיה צברי ,עו“ ד יעל מושקוביץ,
עו“ד אמיר טבנקין-רשות לני“ע ,עו“ד יעל רימר
....................................................................
מנחה :עו“ד אביאל פלינט ,עו“ד הילה פלג ,עו“ד האני טנוס,
עו“ד ג‘מילה הרדל ואכים ,מנכלי“ת אזרחים למען הסביבה
מר ג‘וש גולדשמיד מנכ“ל המועצה הישראלית לצרכנות
חברי ועדת האות

פרופסור אלון קלמנט ,אוניברסיטת תל-אביב
מנחה :עו“ד גלעד ברנע
עו“ד מיכל רוטשילד
עו“ד יונתן צויקל ,הרשות להגבלים עסקיים
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הרצאה :העילות החוזיות בתובענות ייצוגיות

ד“ר חגי ויניצקי ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
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פאנל שישי
תובענות ייצוגיות בתחום האפליה והשוויון

מנחה :עו“ד אסף פינק
עו“ד אשר אקסלרד ,יו“ר ועד מחוז ירושלים לשכת עוה“ד
פרופסור יפעת ביטון ,המכללה למנהל ומרכז תמורה
עו“ד אורלי ארז לחובסקי ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה
ד“ר מיטל פינטו ,המכללה האקדמית צפת והקריה האקדמית אונו

להרשמה דרך האתר

הפסקת קפה

להצעת מועמדות לאות

לאתר הלכה ומעשה
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