הכנס השנתי ה 9 -לתובענות ייצוגיות

ריכוז אקדמי :עו“ד אסף פינק ,משרד עו“ד אסף פינק
יום ראשון |  | 21.20.30מלון דיויד אינטרקונטיננטל | תל אביב
עלות ההשתתפות  + ₪ 032מע“מ לנרשמים עד ליום  | 20.23.30עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  + ₪ 022מע“מ
הכנס השנתי מתקיים זו השנה התשיעית ברציפות על ידי מרכז הלכה ומעשה .זהו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים עו"ד משפטנים אנשי תעשיה ,אנשי
אקדמיה וארגונים העוסקים בתחום ,ללימוד ודיון בסוגיות העומדות על פרק עולם התובענות הייצוגיות .בכנס יוצגו דירוגי המשרדים ,על פי היק ף עיסוקם
בתובענות ייצוגיות ,וכן סטטיסטיקות ופסקי דין בתחום .במסגרת הכנס יוענק אות על פעילות בתחום .התובענות הייצוגיות ,על פי החלטת ועדה בלתי-תלויה.

03:70-01:80
01:80-01:80

התכנסות רישום וארוחת בוקר קלה (בופה)

נתוני סיכום  8102דירוג משרדים ומגמות עתידיות

עו"ד אסף פינק

חידון קהוט סיכום שנת 8081

עו"ד אסף פינק

01:80-01:00
01:00-04:80

מושב 1

הלכות חדשות בבית המשפט העליון
ומגמות מרכזיות
מושב 2

04:80-80:70

ייצוגיות כלכליות:
הגבלים בנקאות ניירות ערך ביטוח ופנסיה
80:70-80:80
80:80-88:00

הפסקת קפה ועוגה
סקרים בייצוגיות
וחשיפת סקר דעת קהל על תחום הייצוגיות

88:00-88:00

מושב 3

הרצאות אקדמיות קצרות
 .8ייצוגיות נגד הרשות גביה ע“י צדדים פרטיים ,מגמות וחידושים

 .8תביעות ייצוגיות בעוולות המוניות – חטיפת ילדי תימן כמבחן
 .7תיקון כלל  87לכללי הפרוצדורה הפדראליים
 .8תביעות בגין עישון במקומות ציבוריים

88:00-88:80
88:80-87:80
87:80-87:80

הרצאה  -בחינת עילת התביעה בשלב האישור
ארוחת צהריים
הענקת אות הוקרה – חברי ועדת האות

87:80-88:00

מושב 4

קרנות למימון תביעות ייצוגיות ,היבטים משפטיים ,אתיים
וכלכליים
88:00-88:00

מושב 5
הצצה מאחורי הקלעים  -תביעות ייצוגיות בעיני צדדים
שלישיים :מתנגדים ,מתייצבים וחברות ביטוח
מושב 6
נגישות הדור הבא של תביעות צרכנות

80:70-80:80
80:80-83:70

הפסקת קפה
מושב דיבייט
של מי זכות התביעה? המדינה האזרחים או הרשויות?
אכיפה באמצעים מקבילים?

88:00-80:70

להרשמה דרך האתר

לאתר הלכה ומעשה

יו"ר :עו"ד חגית בלייברג
עו"ד חגי קלעי ,עו"ד רוני נויבאאור ,ראשת אשכול אזרחי ,ייעוץ וחקיקה
מ.המשפטים ,עו"ד חניטל בלינסון נבון ,עו"ד הדס בקל
יו"ר :עו"ד יעל מושקוביץ
עו"ד טל מישר ,עו"ד יצחק יערי ,עו"ד עמית מנור ,עו"ד ליאב וינבאום
משנה לפרקליטת המחוז פמת"א ,עו"ד לירון כהן דניאלי ,ראש תחום
אכיפה פרטית רשות לניירות ערך
ד"ר יוסי ועדי שריד ,מכון שריד

.8
.8
.7
.8

עו"ד שני ארזי
ד"ר עו“ד עינבל מימון-בלאו פקולטה למשפטים ,אונ‘ העברית
ד"ר עו"ד ערן טאוסיג ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד עמוס האוזנר

פרופ' אלון קלמנט

יו“ר :עו“ד מתן פריידין
ד"ר עלי בוקשפן המרכז הבינתחומי ויו"ר הקרן הממשלתית למימון
תובענות ייצוגיות ,עו"ד עופר פירט ,עו"ד אופיר סמו ,ד"ר לימור זר
גוטמן ראש המרכז לאתיקה של עו"ד ע"ש וינר ,המסלול האקדמי
המכללה למינהל
יו"ר עו"ד נדב מיארה
עו"ד דורון טאובמן ,עו"ד יעל פינקלמן-נייגר ,עו"ד הדס הולצשטיין
תמיר  ,הקליניקה לתובענות ייצוגיות אונ‘ תל-אביב
יו"ר עו"ד אסף פינק,
עו“ד ד “ר יועד הלברסברג נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות,
עו"ד יובל וגנר יו"ר נגישות ישראל ,עו"ד האני טנוס ,עו"ד אורית מלכא

עו"ד חיה ארז ,עו"ד גלית עופר ,עו"ד אסנת דפנה ,היחידה לאכיפה
אזרחית פרקליטות המדינה,
טלפון 20-0223202 :פקס303-3-0323212 :
WWW.KNOWIT.ORG.IL INFO@KNOWIT.ORG.IL
כתובת למשלוח דואר :דרך חברון  ,323י-ם 1308223
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