בית התפוצות | אוניברסיטת תל אביב | 11.11.51

עלות ההשתתפות  + ₪ 066מע"מ לנרשמים/ות עד ה .96.60.90 -עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  + ₪ 000מע"מ

מפגש ראשון | 61.66.90
51:51-50:11

התכנסות ,רישום ,חלוקת חומרים וכיבוד
דעיכתה של עילת הפגיעה באוטונומיה בתובענות ייצוגיות – עו"ד הדס בקל ,ארדינסט בן נתן ושות'

50:11-50:11

ההרצאה תסקור את הפסיקה הנוגעת לעילת הפגיעה באוטונומיה של הפרט בתובענות ייצוגיות
הסתלקות בתובענות ייצוגיות מגמות  -כב' השופט יצחק ענבר ,ביהמ"ש המחוזי תל אביב

50:11-50:51
50:51-51:51

הפסקה וכיבוד
ייצוגיות לשינוי חברתי סוגיות משפטיות  -עו"ד אסף פינק

51:51-51:51

51:51-01:01

מפגש שני

51:51-51:51
51:51-50:51

ההרצאה תסקור את החסמים המרכזיים בהגשת תובענות ייצוגיות חברתיות על ידי ארגונים ופעילים חברתיים ,ואת היתרונות הצפויים לחברה
ולארגונים בעקבות שימוש בכלי זה .נשווה בין קידום חברתי דרך המשפט המנהלי לבין קידום חברתי על דרך של ניהול תובענות ייצוגיות ,תוך
הדגשת היתרונות הגלומים בניהול תובענות ייצוגיות ככלי אפקטיבי של אכיפה אזרחית.

פאנל :עו"ד בתובענה ייצוגית – יזמות או ייצוג הלקוח?
מנחה :עו"ד אסף פינק
בהשתתפות :כב' השופטת תמר בזק-רפפורט ,בימ"ש המחוזי ירושלים | פרופ' אלון קלמנט ,המרכז הבינתחומי הרצליה | עו"ד יעל
מימון ,פרקליטות המדינה | עו"ד גיורא ארדינסט ,ארדינסט בן נתן ושות'

| 96.66.90

התכנסות ,רישום ,חלוקת חומרים וכיבוד
ניהול הגנה מפני בקשת אישור לתובענה ייצוגית – עו"ד גיל אוריון ,פישר בכר חן וול אוריון.
הליך התובענה הייצוגית הופך להיות מורכב יותר ויותר .הדברים באים לידי ביטוי הן במטריה בה עוסק ההליך ,הן בשאלות המשפטיות שעולות
לדיון והן בהתפתחות הפרוצדוראלית של ההליך .ההרצאה תעסוק בעניינים אלה תוך בחינת דוגמאות קונקרטיות מחיי המעשה.

50:51-50:51

פתאל נגד סלקום  -מרעיון דרך ניהול הליך מלא ומה שאחרי  -עו"ד גיל רון ,גיל רון קינן ושות'
בהרצאה ננתח לעומק את ההליך ,על כל שלביו – משלב הרעיון דרך אישור התביעה וניהול התביעה ,ועד לדיון בערעור על פסק הדין בתביעה
הייצוגית .נבחן את שיקולי הצדדים וההתנהלות שלהם בצמתים מרכזיים של ההליך ,ומהלכים שהם נקטו במהלך ההליך וגם אחרי סיומו .

50:51-50:01
50:01-51:01

הפסקה וכיבוד

51:01-01:01

ניהול תובענה ייצוגית בשלב בקשת האישור  -כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף ,ביהמ"ש המחוזי מרכז
ההרצאה תעסוק בסוגיות שונות הנוגעות לניהול ההליך בשלב בקשת האישור ,תוך התייחסות לסוגיות כגון סמכות מקומית ועניינית ,הכרעה בין
בקשות שונות באותו עניין ,בקשות למחיקה על הסף ,טענות בדבר הרחבת חזית ,הודעות צד ג' וכיו"ב

עבודת הבודק בתביעות ייצוגיות – רו"ח אריה רפופורט
רו"ח רפופורט ,אשר מונה על ידי בתי משפט כ"בודק" במספר רב של תובענות ייצוגיות ,ידון בהיבטים הנוגעים לעבודת ה"בודק" לרבות" :בדיקת
הסכמי הפשרה" " ,תיקונים להסדר פשרה"" ,מרכיבי חוות דעת הבודק" ",ליווי ביצוע הסדרי הפשרה".

מפגש שלישי | 51.66.90
51:01-51:11

51:11-51:51
51:51-50:01

50:01-50:51

50:51-50:01
50:01-51:01

התכנסות ,רישום ,חלוקת חומרים וכיבוד
סוגיות חדשות בתובענות ייצוגיות ובנגזרות בני"ע – עו"ד רונן להב

נדון בסוגיית הדיון החוזר בייצוגיות ונגזרות וכן בסוגיית השימוש ב"ניתוח אירוע" ) )event studyבתביעות יצוגיות בשוק ההון ובסוגיות נוספות
ייצוגית כנגד המדינה  -פרופ' איסי רוזן צבי ,אוניברסיטת תל אביב.
התובענה הייצוגית המנהלית היא יצור כלאיים יוצא דופן .מצד אחד ,מדובר בכלי מן המשפט הפרטי שנועד לסייע לרשויות מדינה לאכוף חובות
שבדין ,ומצד שני ,התובענה הייצוגית המנהלית מכוונת נגד אותה המדינה עצמה .לא בכדי לכן נקבעו סייגים לסוג התובענות הייצוגיות שניתן
להגיש נגד המדינה ולתנאים לאישורן .ההרצאה תעסוק בסייגים ותנאים אלה ובפרשנות שניתנו להם על ידי בתי המשפט.
הגנת ההרשאה מכוח סעיף  1לפקודת הנזיקין  -עו"ד אורית מלכא ,פישר בכר חן וול אוריון
במסגרת טענות ההגנה מפני בקשות לאישור תובענה כייצוגית טוענים פעמים רבות המשיבים להעדרה של עילת תביעה מחמת התקיימותה של
ההגנה הקבועה בסעיף  6לפקודת הנזיקין ,לפיה הפעולה או המחדל הנטענים ביסוד התובענה מקורה בהרשאה חוקית .במסגרת ההרצאה נעמוד על
יישומה של ההגנה בפסיקה במסגרת תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור ,ובפרט כאשר נטענות בבקשת האישור עילות שאינן נזיקיות במהותן ,כמו
מכוח דיני עשיית עושר.

הפסקה וכיבוד
קשיים וכשלים בהסדרי פשרה :זווית שיפוטית – כבוד השופט (בדימוס) עמירם בנימיני
נתייחס לתפקיד בית המשפט למנוע כשלים באישור הסדר פשרה ,ונראה אילו כשלים חוזרים על עצמם ,וכיצד להימנע מהם כדי שההסדר יאושר.

51:01-01:51

מעמדו ותפקידו של עוה"ד בתובענה ייצוגית בארה"ב  -ד"ר שי נ .לביא ,אוניברסיטת תל-אביב
ההרצאה תעסוק במעמדו ותפקידו של עורך הדין בתובענות ייצוגיות בארה"ב ,ותתייחס בין השאר לדרישות הסף למינוי עורך דין ,היחס בין עורך
הדין לתובע הייצוגי ,החלפת המייצגים ,גמול ושכ"ט ,והיבטים אתיים.

להרשמה דרך האתר
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ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים | המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד

