
   וארוחת בוקר קלההתכנסות רישום  00:00-00:80

 עו"ד אסף פינק סיכום שנת המשפט ודירוג משרדים 00:80-00:00

 
00:00-00:90 

 פאנל ראשון 

 פסיקת בית המשפט העליון בתחום הייצוגיות

 חיפה והמכללה למינהל‘ ר ערן טאוסיג, אונ“מנחה: עו"ד ד

 עו"ד דני כביר

 ר משותף ו.תובענות ייצוגיות“עו"ד ארנון גרפי, יו

 ד ירון רייטר“עו

 ד יחיאל כשר“עו

 
 

00:90-00:90 
 

 
 פאנל שני

 תביעות כנגד תאגידים בינלאומיים

 ר עידו באום, המכללה למינהל“מנחה: ד

 עו"ד טליה סולומון

 עו"ד גיל רון

 ד טל ויזנגרין“עו

 ש הנהלת בית המשפט“ד ברק לייזר, יועמ“עו

   וכיבוד קלהפסקה  00:90-00:00

 
00:00-00:90 

 

 פאנל שלישי

 תביעות ייצוגיות בתחום הביטוח

 ד דרור סברנסקי“מנחה: עו

 ד מיכאל בך“עו

 ד תמי גרינברג“עו

 ד ליאורה הירשוהורן “עו

 
 

00:90-03:80 

 
 פאנל רביעי

 נגישות ושוויון בתובענות ייצוגיות

 מנחה: עו"ד אסף פינק

 ר הקרן לתובענות ייצוגיות“ר עלי בוקשפן, יו“ד

 ד יעל מימון, פרקליטות המדינה“עו

 נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלותד בלהה ברג,“עו

 ד ערן פלסר“עו

   ארוחת צהריים 03:80-08:00

 
08:00-09:00 

 
 פאנל חמישי

 חידושים בייצוגיות בניירות ערך
 

 ד אופיר איל, הרשות לניירות ערך“מנחה: עו

 עו"ד שלומי מושקוביץ

 ד שרון קליינמן“עו

 ד גיורא ארדינסט“עו

 ד מאיה צברי“עו

 
09:00-09:00 

 

 פאנל שישי

 שכר טרחה בייצוגיות כנגד המדינה ורשויותיה 

 אביב-א תל“ד ליאב וינבאום פמת“מנחה: עו

 ת עיריית מודיעין “ד חנה חפץ טוכלר, יועמשי“עו

 א“ד עדי בר טל, פרקליטות מחוז ת“עו

 ד רון דרור“עו

 ד קובי אביעד“עו

   הפסקת קפה 09:00-00:00

 מחקרים בתחום הייצוגיותמושב אקדמי:        00:00-00:00
 האם התביעה הייצוגית עודנה מכשיר דיוני? -

 ייצוגיות בהגבלים עסקיים ככלי רגולטורי -

 חדלות פרעון ותביעות ייצוגיות -

 ד אלעד מן“מנחה: עו
 

 ד איתמר ענבי “עו

 ד אורי ברעם “עו

 ד ברק ירקוני “עו

 פאנל שביעי 00:00-03:80
 חקיקה ומגמות בתחום הייצוגיות

 ד עובדיה כהן“מנחה: עו

 ר ועד מחוז ירושלים“ד אשר אקסלרד, יו“עו

 ד אופיר נאור“עו

 ד מתן מרידור“עו
 ד לירן חשין ברוש מחלקת יעוץ וחקיקה משרד המשפטים“עו

 חברי ועדת האות הענקת אות הוקרה 03:80-03:90

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

 | מלון דיויד אינטרקונטיננטל | תל אביב 11.13.30יום שלישי | 
 מ“מע₪ +  081עלות ההשתתפות 

על ידי מרכז הלכה ומעשה. זהו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים עו"ד משפטנים אנשי  זו השנה השביעית ברציפותהכנס השנתי מתקיים 

תעשיה, אנשי אקדמיה וארגונים העוסקים בתחום, ללימוד ודיון בסוגיות העומדות על פרק עולם התובענות הייצוגיות. בכנס יוצגו דירוגי 

ופסקי דין בתחום. במסגרת הכנס יוענק אות על פעילות בתחום. המשרדים, על פי היקף עיסוקם בתובענות ייצוגיות, וכן סטטיסטיקות  

מע"מ. ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס כרוך במלוא העלות | יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובזהות הדוברים |  ₪ +  00-שעות לפני פתיחת הכנס ב 23מספר המקומות מוגבל |  עלות ביטול השתתפות עד 

להשתלמות עומק ייצוגיות   לאתר הלכה ומעשה להרשמה דרך האתר

http://knowit.org.il/RegisterPay.asp?CourseId=124
http://knowit.org.il
http://knowit.org.il/Uploads/Documents/02.02.17.pdf

