
 

 

 10.10.31מפגש רביעי  31.13.31מפגש ראשון 
 שני **מפגש זה יתקיים ביום 

 ולא ביום שלישי כמו יתר המפגשים 

 01.13.31מפגש שלישי 

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:51-51:51

קריאה מעמיקה של החוק  -הכרות מעמיקה עם החוק 51:51-54:51

 תוך מתן דגש לפרשנותו בפסיקה ובתקנות. 

 ד אסף פינק“עו

הרקע התיאורטי  -חוק תובענות ייצוגיות רקע היסטורי 54:51-54:51

והמשפטי לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, ההסדרים 

 שקדמו לו והמקורות ממנו שאב. 

 ‘פישר בכר חן וול אוריון ושות ד גיל אוריון,“ר עו“ד

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-50:11

בחינה מפורטת של  -הפרטים בתוספת השניה 50:11-50:11

 הפרטים והפרקטיקה של השימוש בהם. 

 ד אסף פינק.“עו

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:11-51:51

שיקולים  -כתיבת בקשה לאישור תובענה ייצוגית 51:51-54:61

 ד מומחה ותצהירים, כתבי תשובה לתשובה. “לצירוף חוו

 ‘ קינן ושות-גיל רון ‘,ד אהרן רבינוביץ“עו

הגשת תובענה ייצוגית, עמדות עקרוניות פאנל:  54:61-54:51

ד אסף פינק. “עומנחה הפאנל:  -תפיסות יסוד

 ‘, קינן ושות-גיל רוןד גיל רון, “עובהשתתפות: 

 ‘, כהן ישראלי ושותד אמיר ישראלי, “עו

 עורכי דין‘ , מ. פירון ושותד דני כביר“עו

 רון גזית, רוטנברג ושות'עו"ד מוטי ארד, 

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-54:11

חקירת מצהירים בידי בא כח הנתבעת באישור הבקשה  54:11-50:51

 , גורניצקי ושות'עו"ד נעם רונן

  -חקירת מצהירים וניהול ההליך 50:51-50:51

 ‘מיכאל בך ושות ד מיכאל בך,“עו

 01.13.31מפגש שני 

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:51-51:51

ס, תצהירים, “גלמ-סדרי דין מיוחדים בתובענה ייצוגית 51:51-54:51

 ד אסף פינק“עותקנות. 

  -עילת ההטעיה בתובענה ייצוגית 54:51-54:51

 ‘קינן ושות-גיל רון‘, ד אהרן רבינוביץ“עו

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-50:11

ש, הליכי פרסום התנגדות, שיקולים “התייצבות יועמ 50:11-50:51

מנהל המחלקה  ד ליאב וינבאום,“עו -למינוי בודק

 א“המסחרית בפרקליטות מחוז ת

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:51-51:51

 ד יצחק מרציאנו,“עו -גישור בתובענה ייצוגית 51:51-54:51

 ‘ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות‘טולצ

היבטים שונים של הגשת וניהול  -ייצוגיות והמדינה 54:51-54:51

 תובענה ייצוגית כנגד המדינה ורשויותיה. 

 ‘עמית פולק מטלון ושות ד דורון לוי,“עו

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-50:11

 מנחה הפאנל:  -פשרות בתובענה ייצוגית פאנל: 50:11-50:51

 ‘. קינן ושות-גיל רון ,‘ד אהרן רבינוביץ“עו

 ‘, יצחק מיוחס ושות ,ד יעל דיין“עובהשתתפות: 

 ד, “, איתן, מהולל ושדות עוד רפאל ליבא“עו

 ‘,, גורניצקי ושותד נועם רונן“עו

 , פרקליטות המדינה, מחלקה אזרחיתד יואב שחם“עו

 31.10.31מפגש חמישי 

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:51-51:51

  -תביעות נגד בנקים וחברות ביטוח 51:51-54:51

 ‘י' אבירם ושות ד יצחק אבירם,“עו

  ד דרור סברנסקי, “עו -תביעות צרכניות 54:51-54:51
 ‘רוזנברג הכהן ושות‘ אגמון ושות                         

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-54:51

  -תביעות בדיני עבודה 54:51-50:51
 ‘גורודיסקי ושות ד גל גורודיסקי,“עו

  -ייצוגיות בהגבלים עסקיים 50:51-50:11
 אילן-בר‘ אוניד אלעד אופיר, “עו

 31.10.31מפגש שישי 

 התכנסות וחלוקת חומרים 51:51-51:51

  -ייצוגיות ועמותות/ייצוגיות למטרות חברתיות 51:51-54:51
 ד אסף פינק“עו

 ‘.קינן ושות-גיל רון ד גיל רון,“עו -ייצוגיות בניירות ערך 54:51-54:51

 הפסקת קפה וכיבוד קל 54:51-54:51

  -תביעה נגד רשויות 54:51-50:51
 ד“אזרואל משרד עו‘ מוסקוביץ ‘,ד עדי מוסקוביץ“עו

 מגמות בתובענות ייצוגיות.  -הרצאת סיכום 50:51-50:51
 ד אסף פינק“עו

 השתלמות עומק למתחילים -תובענות ייצוגיות
 ‘קינן ושות-, גיל רון‘ד אהרן רבינוביץ“ד אסף פינק          עו“ריכוז אקדמי: עו

      אוניברסיטת תל אביב -, בבית התפוצות0131לינואר  31-ההשתלמות תיפתח ביום שלישי ה
 מ“מע₪ +  3,111 עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה 55/56/6155 –לנרשמים/ות עד ה מ"מע  +₪ 081עלות ההשתתפות 

, ומאז חלה עלייה מתמדת במספר התובענות הייצוגיות שמוגשות ומתנהלות מדי שנה.  0112חוק תובענות ייצוגיות נחקק בשנת  

ההשתלמות תוליך את המשתלם/ת בנבכי עולם התובענות הייצוגיות החל משלב הרעיון וכתיבת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית דרך  

 ניהול ההליך ועד לסיומו תוך דגש על הצדדים המעשיים והתיאורטיים. ההשתלמות מיועדת לכל המעוניין להעמיק ידיעותיו בתחום. 

 מע"מ. לאחר מכן, לא ניתן לקבל החזר כספי. ₪ +  81-שעות לפני פתיחת הכנס ב 10מספר המקומות מוגבל. | עלות ביטול השתתפות עד 
 יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים. | המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד.

  להרשמה דרך אתר המרכז

 טופס רישוםלהורדת 

http://knowit.org.il/RegisterPay.asp?CourseId=97
http://d521477.u101.wishosting.net/uploads/documents/D_201209114812.pdf

