
   וארוחת בוקר קלההתכנסות  00:00-00:80

 עו"ד אסף פינק פתיחה ומצגת סיכום שנת המשפט 00:80-00:00

 פאנל ראשון  00:00-04:90
פסיקת בית המשפט העליון בתחום התובענות 

פסיקות ששינו את התחום ופסיקות  -הייצוגיות 
  שישנו?

 ר: עו"ד אסף פינק“יו
 עו"ד רותה לובן
  עו"ד טל מישר 
 עו"ד מיכאל בך

 עו"ד יואב שחם, פרקליטות המדינה

 סקירה ופאנל שני  04:90-50:80
 הצגת נתוני עשור בתחום ניירות ערך ונגזרות 

 פאנל ניירות ערך ובית המשפט הכלכלי

 ר עו"ד אלעד מן“יו
 עו"ד גיורא ארדינסט
 עו"ד יעל מושקוביץ

 עו"ד אופיר איל, רשות לני"ע
 עו"ד רם כספי

   וכיבוד קלהפסקה  50:80-50:00

 מושב קרנות למימון תובענות ייצוגיות 50:00-55:80
 שנים לקרן תובענות ייצוגיות  7סיכום 

 ע“קרן למימון ייצוגיות ונגזרות ברשות ני
 הקרן למימון תובענות ייצוגיות ומימון תביעות בעולם

 < ד"ר עלי בוקשפן, יו"ר הקרן לתובענות ייצוגיות

 < עו"ד אופיר איל, רשות לני"ע

 א“ת‘ רונן אברהם, אונ‘ < פרופ

 עו"ד אסף פינק סיכום עשור ומגמות צפויות להמשך 55:80-55:00

 פאנל שלישי 55:00-54:90
 עשור לחוק תובענות ייצוגיות

 ר גיל אוריון“ר: עו"ד ד“יו
 עו"ד גיל רון

 עו"ד ליאב וינבאום, מ.מחלקה מסחרית פמת"א
 עו"ד נירה להב

   ארוחת צהריים 54:90-58:80

  פאנל רביעי 58:80-59:40
 אכיפה מנהלית ורגולציה 

 מול אכיפה אזרחית באמצעות תובענה ייצוגיות

 א“ת‘ ר: עו"ד רוני אבישר שדה, אונ“יו
 עו"ד עודדה פרץ ס.המפקחת על הבנקים

 מר פיני שחר, סגן ממונה על אגף שוק ההון
 הרשות להגנת הצרכן‘ ד תמר פינקוס, ר“עו

 מושב הרצאות אקדמיות 59:40-59:00
 מעשה בית דין בתביעות ייצוגיות

 שק"ד בית המשפט באישור תובענה כייצוגית

 

 < עו"ד אהרן רבינוביץ' 

 ד ד"ר ערן טאוסיג, האוניברסיטה העברית  “< עו

 פאנל חמישי  59:00-50:90
 תובענות סביבתיות, עוולות המוניות

(MASS TORTSותיאוריות כלכליות לפיצוי ) 

 
 עו"ד אסף פינק

 עו"ד עידית רייטר
 פרופ' אלון טל, אוניברסיטת בן גוריון

   הפסקת קפה 50:90-50:00

 פאנל שישי  50:00-53:80
 ייצוגיות נגד רשויות הסוף או ההתחלה?

 ר: עו"ד עידו שטיינר“יו
 עו"ד בתיה בראף

 עו"ד עדי ברטל, פרקליטות מחוז ת"א

 דיבייט  53:80-53:00
 ייצוג תובעים מול ייצוג נתבעות 

 הטוב הרע והמכוער

 
 עו"ד אמיר ישראלי

 עו"ד הלה פלג

 חברי ועדת האות אות העשור יקירי תובענות ייצוגיות 53:00-50:00

 הכנס השנתי השישי לתובענות ייצוגיות
 עשור לחוק תובענות ייצוגיות

 ד אסף פינק“ריכוז אקדמי: עו

 | מלון דיויד אינטרקונטיננטל | תל אביב 11.15.50יום שלישי | 
 מ“מע₪ +  111| עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  10.51.51מ לנרשמים עד ליום “מע₪ +  011עלות ההשתתפות 

על ידי מרכז הלכה ומעשה. זהו האירוע השנתי המרכזי בו נפגשים עו"ד משפטנים אנשי  זו השנה השישית ברציפותהכנס השנתי מתקיים 
תעשיה, אנשי אקדמיה וארגונים העוסקים בתחום, ללימוד, ודיון בסוגיות העומדות על פרק עולם התובענות הייצוגיות. בכנס יוצגו דירוג  

ופסקי דין בתחום. במסגרת הכנס יוענק אות על פעילות בתחום המשרדים, על פי היקף עיסוקם בתובענות ייצוגיות, וכן סטטיסטיקות 
 איכותני וסטטיסטיקות עשור. השנה יוצג בכנס דירוג עשורתלויה. -התובענות הייצוגיות, על פי החלטת ועדה בלתי

מע"מ. ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס כרוך במלוא העלות | יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ₪ +  00-שעות לפני פתיחת הכנס ב 04מספר המקומות מוגבל |  עלות ביטול השתתפות עד 
 .ובזהות חלק מהדוברים | המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד

 להורדת טופס רישום להרשמה דרך האתר

http://knowit.org.il/RegisterPay.asp?CourseId=113
http://knowit.org.il/uploads/documents/d_201209114812.pdf

