
תכנית יום העיון <<

 å האכיפה הפלילית הינה מרכיב חיוני בהגנה על הסביבה, אך יישומה
בחיי המעשה מעורר שאלות מורכבות של משפט ושל מדיניות. 

לצד האכיפה הפלילית, התפתחה גם 
אכיפה אזרחית, הן בדרך של תובענות 

ייצוגיות שעניינן פיצוי הציבור על 
מפגעים סביבתיים, והן בתביעות נזיקין 

על מפגעים מרובי ניזוקים, כדוגמת 
תביעות הקישון. דרכי אכיפה אלה, דרכי 

ההוכחה והעקרונות הדומים והשונים 
ביניהם יידונו ביום עיון זה.
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יום עיון בנושא:

אכיפת דיני איכות הסביבה -
פלילית, מנהלית ואזרחית

התכנסות וכיבוד קל

 דברי ברכה
מר יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי 

לאנרגיה ולסביבה

אכיפה ע"י המשרד להגנת הסביבה
עו״ד דלית דרור, היועצת המשפטית של 

המשרד להגנת הסביבה

אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד - 
 הרצוי והמצוי

עו״ד אריה נייגר, משרד עמית, פולק 
מטלון ושות׳
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מושב א׳ - אכיפה פלילית
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> 11:30

מושב ב׳ - אכיפה אזרחית ומנהלית

> 09:00

> 11:10

> 09:40
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> 12:50

> 10:10
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 ההליך הפלילי בעבירות סביבתיות - 
מאפיינים ייחודיים, מנקודת מבטה של תובעת
עו״ד עדי דמתי שגיא, המחלקה להנחיית 

התובעים מוסמכי היועץ המשפטי 
לממשלה - פרקליטות המדינה

ראיות מדעיות: קבילות ומהימנות ממצאי 
 דיגום ואנליזה בהליכים פליליים

עו״ד שלו בראנץ, משרד עמית, פולק 
מטלון ושות׳

הפסקה

 תובענות ייצוגיות סביבתיות - 
 )מייצג נתבעים(

עו״ד צבי אגמון, שותף מייסד אגמון ושות׳ 
רוזנברג, הכהן ושות׳

 אכיפה אזרחית של מפגעים סביבתיים:
25 שנים לחוק למניעת מפגעים סביבתיים 

תביעות אזרחיות ועשור לחוק תובענות 
 ייצוגיות מבטו של תובע

 עו״ד אסף פינק, אסף פינק 
משרד עורכי דין

)Toxic Torts( דיני הנזיקין בתביעות סביבתיות 
עו״ד גיל עטר, משרד עורכי דין נשיץ, 

ברנדס, אמיר
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