השתלמות עומק חידושים בתובענות ייצוגיות סיכום שנת המשפט
ריכוז אקדמי :עו"ד אסף פינק ועו"ד אהרון רבינוביץ'
ההשתלמות תיפתח ביום רביעי ה 5-ליולי ב 2017בבית התפוצות – אוניברסיטת תל-אביב
עלות + ₪ 850 :מע"מ בהרשמה מוקדמת עד ליום  + ₪ 940 ,15.6.17מע"מ מתאריך זה ואילך.
מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות קיימת עלייה מתמדת במספר הייצוגיות המוגשות ומתנהלות מידי שנה .מטרת ההשתלמות סיכום
שנת המשפט וחידושים בתחום הייצוגיות בשנה האחרונה .ההשתלמות מיועדת לעורכי דין משפטנים אנשי אקדמיה ובעלי תפקידים
בחברות אשר להם ניסיון קודם בתחום והם מעוניינים להעמיק את הלמידה וההבנה ולעקוב אחר חידושים והתפתחויות בתחום.

מפגש ראשון יום רביעי 5.7.17

 12:15-12:45התכנסות ,רישום וארוחת צהריים קלה
 12:45-13:30מר עומר י' פלד ,אונ' ת"א :התמודדות עם חוו"ד כלכלית או מדעית בייצוגיות ניתוח אירוע
 13:30-14:15עו"ד אמיר ישראלי ,כהן ישראלי ושות' :תובענות ייצוגיות נגד בנקים  -חידושים ולקחים
 14:15-15:00עו"ד טל ויזנגרין ,פישר בכר חן וול אוריון ושות' :תביעות ענק ייצוגיות ,מה נעשה ומה צפוי
 15:00-15:30הפסקה וכיבוד
 15:30-16:30עו"ד אהרן רבינוביץ' :מעשה בית דין בתובענות ייצוגיות
 16:30-17:30פרופ' אלון קלמנט ,אונ' ת"א :תובענות ייצוגיות בבית הדין לעבודה
 17:30-17:45הפסקה
 17:45-18:30עו"ד גיל רון ,גיל רון קינן ושות' :ממשל תאגידי ,מעמד בעל השליטה ותשלום לנושאי
משרה
 18:30-19:30פאנל אגרות והוצאות בתובענות ייצוגיות :מנחה :עו"ד אסף פינק ,משתתפים :פרופ' אלון
קלמנט ,עו"ד אורית מלכא ,פישר בכר חן וול אוריון ,עו"ד גיורא ארדינסט ארדינסט בן נתן
טולידאנו ושות' ,עו"ד לירן חשין ברוש ,ייעוץ וחקיקה -משרד המשפטים

מפגש שני – יום רביעי 19.7.17

 12:00-12:30התכנסות ,רישום וארוחת צהריים קלה
 12:30-13:20דיבייט תביעות ייצוגיות סביבתיות :עו"ד איריס האן מנכלי"ת החברה להגנת
הטבע ,עו"ד אריה נייגר ,עמית פולק מטלון ושות'
 13:20-13:50ד"ר עידו באום ,המכללה למנהל :חזקת הניצע המתוחכם בתביעות לאחר מחיקת חברות
מהבורסה
 13:50-14:30עו"ד תמי גרינברג ועו"ד עדי מרגלית ,לויתן שרון ושות' :היבטים ביטוחיים בתובענות
ייצוגיות :הודעת צד ג' נגד מבטח ,תקופת התיישנות ,ביטוח דירקטורים
 14:30-15:00הפסקה וכיבוד
 15:00-15:40עו"ד אסף פינק :גמול הוצאות ושכר טרחה  -ממצאים אמפיריים
 15:40-16:30עו"ד דרור סברנסקי ,אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' :פסיקת בית המשפט העליון
בייצוגיות חידושים בשנת המשפט
 16:30-16:45הפסקה
 16:45-17:35השופט בדימוס יצחק ענבר :שיפוט בתובענות ייצוגיות
 17:35-18:20עו"ד ארז קמיניץ ,משנה ליועמ"ש אזרחי ,תפקיד היועמ"ש ולקחים מיישום החוק
 18:20-19:30פאנל גישור בתובענות ייצוגיות :מנחה :עו"ד חגית בלייברג ,גולדפרב זליגמן ושות',
משתתפים :עו"ד ליאת שטיין ,חן שטיין משרד עו"ד ,השופטת בדימוס הילה גרסטל,
השופט בדימוס יצחק ענבר.

טופס רישום

להרשמה דרך האתר

עלות ביטול ההשתתפות עד  72שעות לפני פתיחת ההשתלמות  + ₪ 85מע"מ .ביטול ההשתתפות בסמוך או יותר לפתיחת ההשתלמות כרוך
במלוא העלות  Iיתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהמרצים  Iהמחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד
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