
 

 

   

 המרכז למשפט מסחרי מתכבד להזמינכם להשתלמות בנושא:

 ניהול הרגולציה 

 בר אילן יברסיטתאונעדי אייל, פרופ'  ריכוז אקדמי:

 
 17:30-20:00, בין השעות  27.06.17עד   14.03.17, בין התאריכים שלישימפגשים, ימי  11

 
 17:30 – 18:10 

 18:30 – 20:00 
 

 
 

1. 14.03.17 
 

 הרצאת פתיחה:

 
 רגולציה רב מערכתית: בין מו"מ להכרעה ובין כלכלה למשפט

 , אוניברסיטת בר אילןעדי איילפרופ' 
 

 הנעים ביניהם אכיפה מנהלית מול אכיפה פרטית, והגופים המוסדיים פאנל ניירות ערך:
 , ערך מנהלית ברשות ניירות מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה -אילנה ליפסקרד"ר 

  גל סטאל יו"ר אנטרופי
  ייעוץ ממשל תאגידי מנכ"ל אנטרופי מתי אהרון

 
 

2. 21.03.17    
 

 21-רגולציה חכמה במאה ה –אסטרטגיות וכלים רגולטוריים 
 עו"ד ד"ר שרון ידין, המרכז האקדמי פרס

 
 מהלכי הממשלה לטיוב הרגולציה
 רגולציה, משרד ראש הממשלה עמיחי פישר, ראש אגף בכיר לטיוב

 
 הרגולציה טיוב הטמעת על שיפוטית ביקורת

 "ר יובל רויטמן ד
 

 
3. 28.03.17  

 
 טונאי בתקשורת והאופן בו ממשלה יוצרת שוקיסהשוק ה פאנל תשתיות:

 כתב ופרשן התקשורת של גלובס ,גדי פרץ
 ד"ר אסף כהן, לשעבר סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורת

 
 רגולציה תעשייתיתבחקיקה ספציפית מול כללית  פאנל שוק המזון:
 משרד יגאל ארנון ושות' ראש מחלקת הגבלים עסקיים ביניב,  -עו"ד רונית אמיר

 עו"ד עופר פינשטיין, מנכ"ל קואופ ישראל
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4. 04.04.17  

 
 הליכים רגולטורים בפני בית המשפט

 אביב-אבניאלי, שופטת בית המשפט המחוזי תלד"ר דפנה 
 

 אסדרת התעשייה: כיצד הדברים נראים מכס הרגולטור  פאנל בטיחות בעבודה:
 אל מול הכס השיפוט? 

 ד"ר איריס סורוקר, שופטת בדימוס
יורם אלעזרי, יו"ר האגודה הישראלית להנדסת בטיחות, לשעבר ראש מנהל הבטיחות 

 הכלכלהוהבריאות התעסוקתית במשרד 
 
 

5. 25.04.17  

 
 רגולציה קואופרטיבית

  עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות 
 
 

 יחסי הגומלין בין רגולציה מקומית לרגולציה עולמית לאומיות:-פאנל חברות רב
 עו"ד מתי גיל, ראש תחום ממשל ומדיניות ציבורית, שווקים מתפתחים, טבע

 עו"ד חיים גלפנד, לשעבר יועמ"ש רפא"ל
 
 

6. 9.05.17  

  
 מערכתית-מלחמה ביוקר המחיה על ידי רגולציה רב

 לשעבר הממונה על הגבלים עסקייםאביב, -אוניברסיטת תלפרופ' דיויד גילה, 
 

 צרים ואינטרסיםכללית , תחרות ספציפית בין רגולציה פאנל המחוקק כצד ברגולציה:
 המשנה ליועץ המשפטי לכנסת ויועמ"ש ועדת הכלכלה ,עו"ד אתי בנדלר

 משרד מ. פירון ושות'שותף בכיר בעו"ד איתן אפשטיין, 
 
 
 

7. 16.05.17  
 

 תחרות לרשות עסקיים הגבלים מרשות מעבר
  מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים 

 
 רשות ההגבלים כמונופולין והתמודדותן של חברות מסחריות פאנל הגבלים עסקיים:

 משרד שבלת ושות'ב ראש מחלקת הגבלים עסקייםעו"ד גיל רוזנברג, 
 משרד הרצוג פוקס נאמן ב ראש מחלקת הגבלים עסקייםעו"ד טליה סולומון, 
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8. 23.05.17  
 

 אמיתות על התהליך ומפתחות להצלחה -במגזר הציבוריטיוב רגולציה 
 עוז שנהב, מנהל אגף תכנון ומדיניות, משרד המשפטים

 
 אכיפה פרטית של רגולציה מדינתית ותפקיד בית המשפט פאנל תובענות ייצוגית:

 כפוסק בין הנצים
 פרופ' עופר גרוסקופף, שופט בית המשפט המחוזי מרכז

 ושות'עו"ד אורי ברעם, משרד ברעם 
 עו"ד דרור סברנסקי, משרד אגמון ושות'

 
9. 06.06.17 

 
 : חוק ההסדרים כדוגמארשות המסים כגורם רגולטורי פאנל מיסים:         
 משה אשר, מנהל רשות המסים         
 אורית וינשטיין, שופטת בית המשפט המחוזי חיפה         

 
 רגולציה כגורם מסייע וגורם מעכב בחדשנות פיננסית פאנל חידושים בבנקאות:         

 הלוואות חברתיות עסקיות BTBעו"ד שלומי תורג'מן, מנכ"ל          
 )"הבנק החברתי"( חכים, מנכ"ל אופק אגודת אשראי-עו"ד תום דרומי         
 TheMarkerד"ר עידו באום, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל, והפרשן המשפטי של          

 
 

10. 20.06.17 
 

 רגולציה של סיכון פאנל שוק ההון:           
 דורית סלינגר, מנהלת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון      
 עו"ד מני נאמן, יועמ"ש הפניקס      
 עו"ד חנן פרידמן, יועמ"ש בנק לאומי      
 

 מי מפקח על המפקחת? רשות ניירות ערך:      
 הקריה האקדמית אונוד"ר אסף אקשטיין,       
 

 
11. 27.06.17   

 
 מבט מבפנים: על הממשק בין רגולטורים והצורך בטיפול מערכתי           
 עו"ד דנה נויפלד, יועמ"ש משרד התקשורת          

 
 על הרגולציה המתהווה בישראל דהיום, וכיצד יתמודד מנהל הרגולציה עם עודף המידע?     

 אילן-אוניברסיטת ברפרופ' עדי אייל,       
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