
 

 

 כלי לשינוי חברתי: תובענות ייצוגיות
 היבטים עקרוניים ולמידה מעשית

 ד אסף פינק"עו, מר שמוליק דוד, ד נטע דגן"עו :אקדמי ריכוז

 רמת גן  ,62בן גוריון ' רח, במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 6112 ביוני 16, יום רביעי

 וכיבוד קלהתכנסות                   10:11

 למשפט ולעסקים יהמרכז האקדמ, דיקן הפקולטה למשפטים ,משה כהן אליה' פרופ: דברי ברכה 10:10-10:60

  שתיל מנהל תוכניות, אבי דבוש –מאבק חברתי ותובענות ייצוגיות   10:60-10:21

 ד"יעקב פינק משרד עו, ד אסף פינק"עו – ?תובענות ייצוגיות מהן 10:21-11:21

 המרכז הבינתחומי, קלמנטפרופסור אלון  – במסגרת תובענות ייצוגיותארגונים תפקידם של  11:21-11:10

 מרכז תמורה והמכללה למינהל, ר יפעת ביטון"ד – מבט ביקורתי: פגיעה במעוול דרך הכיס 11:10-11:20

  צדדים מעורביםתובענה ייצוגית בעיני : פאנל      11:20-16:60
 עסקיםלהמרכז האקדמי למשפט ו, ר שחר ולר"ד: מנחה

 הרשות להגנת הצרכןש "יועמ, וינשטוק -חנה טיריד "עו :בין אכיפה פרטית לאכיפה ציבורית
 .שדות& מהולל , איתן -שותף, יוחאי שלףד "עו: הייצוגית מצד הנתבעת התובענהמבט על 

 אלוני סדובניק משרד עורכות דין, ד רוני אלוני סדובניק"עו :מבטה של תובעת ייצוגית
 א"תליטות מחוז קפר, ד ליאב וינבאום"עו: ש בתובענות ייצוגיות"תפקיד היועמ

 
 ארוחת צהריים 16:60-16:00

  ד אסף פינק"עו – דרכי פעולה ודוגמאות :ייצוגיות למטרות חברתיות תובענות 16:00-12:10

 הקרן ר "יו ,ר עלי בוקשפן"ד - מכספי המדינה חברתיות מימון תובענות  12:10-12:21
 במשרד המשפטים ייצוגיותלתובענות 

 ייצוגיות לשינוי חברתיתובענות המחלוקת על השימוש ב: פאנל 12:21-11:10
 ד אסף פינק"עו :מנחה

 ד"עופר לוי משרד עו, ד עופר לוי"עו :ד פרטי בשירות הציבור"עו  
 ידידש "יועמ, ורדית דמרי מדרד "עו :ייצוגיתתובענה תפקודו של ארגון חברתי בהגשת   
 ה.ח.ל.צ.ש עמותת ה"יועמ, ד אלעד מן"עו :דילמות של ארגון בהגשת ייצוגיות 
 

 עסקיםלהמרכז האקדמי למשפט ו, ר בועז שנור"ד - התובענה הייצוגית כליבהמגבלות בשימוש  11:10-11:20

 הפסקת קפה  11:20-11:01

   ינוי חברתישתובענות ייצוגיות ככלי ל על מבטו של בית המשפט     11:01-10:21
 אביב-בית המשפט המחוזי תל, מיכל אגמון גונןר "דהשופטת  'כב

 [ראו פירוט בעמוד הבא] ?איך להגיש? מתי להגיש? מה להגיש :תומעשי ות למידהסדנא     10:21-12:21

 

 



 המשתתפים תיאור  שם הסדנא

מאבק  .1
במפגעים 
 סביבתיים

תביעות ייצוגיות סביבתיות מעוררות קשיים 
הן מבחינת הקשיים בקביעת קשר סיבתי , מיוחדים

בעיקר )הן מבחינת כימות הנזק האישי , פרטיקולרי
האם ניתן לעקוף קשיים אלה (. במקרי נזק גוף

 ?ולרתום כלי דיוני זה לטובת הסביבה

אקדמי למשפט המרכז ה, ר בועז שנור"ד
 עסקיםלו

 ד"האן משרד עו, איריס האןד "עו
, הקליניקה לצדק סביבתי, ד נירית לוטן"עו

 א"ת' מערך הקליניקות אונ

מאבק  .6
באפליה 

מתן ב
:  שירות

הדרת נשים 
 כדוגמא

האם ניתן להשתמש בתביעות ייצוגיות לשם תביעה 
מכוח חוק איסור אפליה במצרכים ובשירותים 

בהקשרים של אפליה ? בהקשרים של הדרת נשים
  ?מוצא ודת, במצרכים ושירותים מטעמי לאום

האקדמי למשפט המרכז , ר גילה שטופלר"ד
 עסקיםלו

רפורמי רכז המה, ד אורלי ארז לחובסקי"עו
 לדת  ומדינה

 קידום .2
שוויון 

אנשים עם ל
 מוגבלות

החקיקה מאפשרת להגיש תובענות ייצוגיות במקרים 
של הפליה בעבודה מחמת מוגבלות ושל חוסר 

סוגיות . נגישותם של שירותים ומקומות ציבוריים
האמנם תובענה ייצוגית היא כלי מתאים : לדיון

האם נכון לדרוש ? למלחמה בהפליה במקומות עבודה
, פיצוי ללא הוכחת נזק במקרים של הפרה מתמשכת

 .ועוד? כחוסר נגישות

אקדמי למשפט רכז המה, ד נטע דגן"עו
 עסקיםלו

 ד"עופר לוי משרד עו, ד עופר לוי"עו
 

קידום  .1
זכויות 
 עובדים

גישת בתי , בתביעות הייצוגיות שהוגשו בתחוםנדון 
והיחס בין פעולה מתוך משפט , הדין לעבודה אליהן

 העבודה הקיבוצי לבין הגשת תביעות ייצוגיות

ר ועדת דיני עבודה מחוז "יו, ד ערן גולן"עו
 א לשכת עורכי הדין"ת
 .קו לעובד, ד גדיר ניקולא"עו

 

מאבק  .0
אפליה ב

: בעבודה
הבטחת 

שכר שווה 
 לנשים

נדון בעילות אפליה בעבודה ובדרישות שכר שווה 
ובשאלה מדוע עד היום טרם הוגשו ייצוגיות , לנשים

 .בתחום

 ירושלים נציבה איזורית , שירי לברן אריד "עו
 הזדמנויות בעבודהנציבות שוויון , והדרום

 ד"פינק משרד עו.י, אסף פינקד "עו

מחאה  .2
חברתית 
ואחריות 

חברתית של 
 תאגידים

המחאה החברתית הגבירה את המודעות הציבורית 
לשאלת אחריותם החברתית והסביבתית של  

נדון בכלים מתחום התובענות .  התאגידים העסקיים
 .הייצוגיות העומדים לרשות הציבור בהקשר זה

האקדמי למשפט המרכז  , ר עופר סיטבון"ד
 עסקיםלו

 'גיל רון קינן ושות, ד גיל רון"עו
 

שוויון  .7
בחינוך 

באמצעות 
תביעה נגד 

 המדינה 

האם ניתן לקדם שוויון הזדמנויות  בחינוך באמצעות 
 –כיצד משפיעה דמותה של הנתבעת ? תובענה ייצוגית

ובכלל על הליכים של  על הליכים אלה –היא המדינה 
 ?תובענות ייצוגיות כנגד המדינה

האקדמי למשפט המרכז , ד סאני כלב"עו
 עסקיםלו

 א"פרקליטות מחוז ת, ליאב וינבאוםד "עו

 

 http://www.shatil.org.il/event/140431  :כאןו rses_and_Conferences.asphttp://www.knowit.org.il/Cou: כאןלחצו  מנה לכנסהזל

  dbFyCk0EwWc6ov_TFyxrDSYydM/viewform?pli=1-https://docs.google.com/forms/d/1pZytXf_75vJAmP2T: כאןלחצו  להרשמה לכנס

http://www.knowit.org.il/Courses_and_Conferences.asp
http://www.shatil.org.il/event/140431
https://docs.google.com/forms/d/1pZytXf_75vJAmP2T-dbFyCk0EwWc6ov_TFyxrDSYydM/viewform?pli=1

