הכנס השנתי השני לתובענות ייצוגיות – תכנית מפורטת
ריכוז אקדמי – עו"ד אסף פינק ,משרד עו"ד יעקב פינק

כנס זה המתקיים כבר השנה השניה ע"י מרכז הלכה ומעשה ,מהווה במה מרכזית לדיון ולמידה של עולם
התובענות הייצוגיות .במהלך השנה מקיים המרכז מפגשים בתחומים משפטיים מגוונים בכנס השנתי
מתכנסים עו"ד ,משפטנים וציבור מתעניינים תובעים ונתבעים כאחד
 08:00-08:30התכנסות חלוקת חומרים רישום וכיבוד
למשתתפים יחולקו ערכות הכוללות מצגת סיכום השנה וסקירות משפטיות וחידושי פסיקה וחקיקה מבתי
משפט בארץ ובארה"ב.

 08:30-09:00מצגת פתיחה :סיכום שנת  – 2011עו"ד אסף פינק
במצגת יובאו נתונים סטטיסטיים על מספר התובענות הייצוגיות שהוגשו בשנה האחרונה ,מגמות בפסיקה,
משרדים מובילים בהגשת ובניהול ייצוגיות ומגמות לעומת השנים הקודמות.

 09:00-09:55פאנל :המדינה כנתבעת מנחה :עו"ד אסף פינק
משתתפים :עו"ד ליאב וינבאום ,פרקליטות מחוז תל אביב ,עו"ד חנה זיכל – זיכל פדהאל ושות' ,עו"ד דורון לוי,
שותף ,עמית פולק מטלון ושות'.
השנה התקבלה החלטה בבג"ץ  2171/06שני כהן נ' יו"ר הכנסת אשר קבעה החלטות מסוימות בעניין .עדיין רבות
הספקות באשר לפרטים בתוספת השניה אשר לפיהם ניתן להגיש ייצוגית כנגד המדינה ואולי חשוב מכך מול גופים
דו-מהותיים .עוד נדון במהותם ואופיים של הודעות חדילה וביחס שבין הגשת בג"ץ להגשת תובענה ייצוגית.

 09:55-10:40ארוחת בוקר מפנקת
 10:40-12:20מושב :חידושים ומגמות בזירת הייצוגיות בארה"ב
במושב זה נפתח צוהר לעולם תובענות הייצוגיות בארה"ב ,כידוע החוק הישראלי שואב במידה רבה מהחוק
האמריקאי והתפתחויות בזמן האחרון בארה"ב עלולות להגיע בזמן הקרוב לישראל .במושב שיתקיים באנגלית
נארח את עו"ד ליונל גלנסי  Lionel Glancyמקים המשרד  Glancy Blinkow & Goldberg LLPמשרד מוביל
בתחום הגשת תובענות ייצוגיות הן בתחום ניירות ערך הן בהגבלים עסקיים והן בצרכנות .ואת עו"ד ברוס וניו
 Bruce Vanyoשותף במשרד  Katten Muchen Rosenman LLPעו"ד וניו הינו מעוה"ד הבכירים המייצגים
נתבעות בתובענות ייצוגיות מורכבות בניירות ערך ובכלל ,כולל חברות ישראליות.
הרצאה :עו"ד ד"ר ערן טאוסיגComparative Aspects of Class Actions in Israel and the United States ,
עו"ד ד"ר ערן טאוסיג מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה בתחום התובענות הייצוגיות ומשמש גם
כפרופסור אורח בתחום זה באוניברסיטאות בחו"ל .ד"ר טאוסיג כתב את עבודת הדוקטורט שלו בתחום
התובענות הייצוגיות בארה"ב ופרסם מאמרים בנושא בארץ ובחו"ל .ד"ר טאוסיג עוסק בתביעות ייצוגיות במשרד
עו"ד בלטר ,גוט אלוני ושות'.
הרצאה :עו"ד ליונל גלנסיRecent Developments in United States Class Action Litigation ,
LIONEL Z. GLANCY is the founding partner of the firm. He began his career as an associate at a
New York law firm concentrating in securities litigation. Thereafter, he started a boutique law firm
specializing in securities litigation, and other complex litigation, from the Plaintiff’s perspective.
He has established a distinguished career in the field of securities litigation over the last fifteen
years, having appeared and been appointed lead counsel on behalf of aggrieved investors in
securities class action cases throughout the country. He has appeared and argued before dozen of
district courts and a number of appellate courts. His efforts have resulted in the recovery of
hundreds of millions of dollars in settlement proceeds for huge classes of shareholders. Well
known in securities law, he has lectured on its developments and practice, including having
lectured before CLE seminars and law schools. http://www.glancylaw.com/

המשך הרצאה :עו"ד ברוס וניוDefending Securities Class Actions in the United States ,
BRUCE G. VANYO During his 34 years in practice, he has defended well over 300 major
securities cases; he has represented some of the most prominent U.S. companies (The Boeing
;)Company, Dell, HP, and Bank of America, among many Israeli companies Amdocs and more
He has won 75% of his cases over the last nine years while settling the rest. Mr. Vanyo is
National Co-Chair of the Securities Litigation Practice and Co-Chair of the New York Litigation
Practice. Mr Vanyo created (and drafted for Congress) the pleading and safe harbor provisions
of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Thereafter, he litigated and won
the Silicon Graphics case, which was the most significant decision applying the Reform Act.
Prior to joining Katten in 2006, Mr. Vanyo was Chairman of the Securities Litigation Group at
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. While practicing law full time, he also served as Adjunct
Professor of Securities Regulation at Hastings College of the Law.
http://www.kattenlaw.com/bruce-g-vanyo/

 12:20-13:20פאנל :תובענות ייצוגיות בניירות ערך מנחה :עו"ד גיל רון  -גיל רון קינן ושות'
משתתפים :עו"ד אופיר איל ,ממונה תחום תובענות ייצוגיות הרשות לניירות ערך ,עו"ד יצחק אבירם ,י.אבירם
ושות' משרד עו"ד ,עו"ד ד"ר גיל אוריון ,שותף ,פישר בכר חן וול אוריון ,עו"ד ליאב וינבאום ,פרקליטות מחוז תל
אביב.

השנה היתה שנה סוערת בכל הנוגע להחלטות בתחום ייצוגיות בתחום ניירות הערך עם תחילת פעילותו
של בית המשפט הכלכלי ,וההחלטה בענין מכירת מכתשים .נדון בהתפתחויות אלה ,בשאלה האם אכן
מוגשות פחות מדי תובענות ייצוגיות בתחום ניירות ערך ,בסיבות לתופעה זו ,ועוד .בפאנל יטלו חלק
עורכי-דין אשר מרבים לעסוק בתחום זה.

 13:20-13:50הפסקת קפה קישים ופירות
 13:50-15:15פאנל כפול :הסדרי פשרה ,מינויי בודק ,פסיקת הוצאות ,גמול לתובע ולעו"ד מנחה :עו"ד
ד"ר ערן טאוסיג  -בלטר גוט אלוני ושות'
משתתפים  :עו"ד יעקב אביעד ,אביעד סרן ושות' ,יו"ר ו .תובענות ייצוגיות בלשכת עוה"ד ,עו"ד מיכאל בך ,מיכאל בך
ושות' משרד עו"ד ,עו"ד חגית בלייברג ,שותפה ,גולדפרב זליגמן ושות' ,עו"ד יואב הירש ,שותף בכיר ,אגמון ושות',
עו"ד איל רוזובסקי ,שותף ,צלרמאייר פילוסוף רוזובסקי צפריר טולידאנו ושות'.
במושב זה נדון בהליכי פשרה למיניהם לאחר אישור הבקשה כתובענה ייצוגית ואף טרם אישורה ,שיקולים למינוי
בודק ,פסיקת הוצאות כנגד תובעים ונתבעים והמבחנים לפסיקת גמול לתובע ושכ"ט לעורך הדין ,כולל התייחסות
לפס"ד ראבי נ' תנובה .נתייחס גם לפס"ד אולסייל אשר ניתן השנה וההוצאות שנפסקו בהליך זה ונתייחס לשאלה האם
מדובר במגמה חדשה בפסיקה.

 15:15-15:30דברי סיכום הענקת אות הוקרה למועמד נבחר על פעילות בתחום התובענות הייצוגיות
נסכם בקצרה את הכנס ונעניק אות הוקרה לאדם אשר תרם לקידום תחום התובענות הייצוגיות בארץ.

 15:30ארוחת צהריים ,קבלת פנים לעוה"ד מארה"ב

