
 בתובענות ייצוגיות סדנה מעשית 

      אוניברסיטת תל אביב -, בית התפוצות2015בדצמבר  29-יום שלישי ה
 מ“מע₪ +  044 עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה 51/51/1/51 –לנרשמים/ות עד ה מ"מע  +₪ 044עלות ההשתתפות 

 מ(“מע₪ +  /11)למשתתפי עבר בהשתלמות תובענות ייצוגיות למתחילים מחיר הסדנה הינו 

בסדנה ישתתפו עורכי דין העוסקים בפרקטיקה, ויציגו תובענות ייצוגיות ייחודיות שהתנסו בהם תוך התייחסות  

לכלים שנעזרו בהם ולתובנות ולקחים שהפיקו. הסדנה מיועדת לעורכי דין ומשפטנים אשר עוסקים בתחום וכן  

 עורכי דין אשר השתתפו בהשתלמות תובענות ייצוגיות למתחילים ולמתקדמים. 

 וכיבוד קל התכנסות   54:41-51:11

   חידושים בסדרי דין בתובענות ייצוגיות לאור פסיקת בית המשפט העליון  51:11-51:41

 גורניצקי ושות' , ד נעם רונן “עו 

 5ניתוחי אירוע   51:41-53:61
נציג תביעות ייצוגיות שהתנהלו ונפיק לקחים מתביעות אלה, תוך הדגמה מעשית  

 של ניהול התביעה ונקודת מבטו של עורך הדין. 
 מנחה : עו"ד אלעד אופיר 

 ד דן גינר: הלקוח בתביעה ייצוגית “עו 

 א בתובענות ייצוגיות “בזק תקסד ‘ : גולדנברג נ ‘מ. פירון ושות ד דני כביר,  “עו 

 הסדרים עתידיים במסגרת הליכי פשרה : פישר בכר חן וול אוריון , עו"ד אורית מלכא 

 ‘ד עידו חיטמן, יגאל ארנון ושות “| עו תביעות נגד חברות ביטוח   53:61-54:41
 מגיב: עו"ד קובי אביעד 

 הפסקת קפה וכיבוד קל  54:41-50:11

 ד אסף פינק “מנחה: עו   2ניתוחי אירוע   50:11-51:51
מה בבקשת    -פתאל נגד סלקום ואביעד נגד מנורה  גיל רון קינן ושות:  ד גיל רון,  “עו 

 האישור ומה משאירים לתביעה העיקרית 
 ד אסף פינק : ייצוגיות בתחום הנגישות “עו 

 עו"ד זאב פרידמן : יועמ"ש מועצה ישראלית לצרכנות 
 : תובענות ייצוגיות והסדרי נושים ליפא מאיר ושות' עו"ד אלון פומרנץ  

 שימוש בכלים של סקרים וסטטיסטיקות לביסוס תובענות ייצוגיות  51:51-21:11
 ל מכון שריד “ר יוסי  שריד, מנכ “ד 

 מירי דיקמן, מירי דיקמן ניהול מחקרי שוק ‘ גב 
 

מע"מ. ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס כרוך במלוא העלות | יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ₪ +  58-שעות לפני פתיחת הכנס ב 27מספר המקומות מוגבל |  עלות ביטול השתתפות עד 
  ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים | המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד

 להשתלמות למתחילים
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