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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.

תכנית יום העיון >>
 > 08:00התכנסות וכיבוד קל
 > 09:00דברי ברכה
מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה

> 10:10

ההליך הפלילי בעבירות סביבתיות -
מאפיינים ייחודיים ,מנקודת מבטה של תובעת
עו״ד עדי דמתי שגיא ,המחלקה להנחיית
התובעים מוסמכי היועץ המשפטי
לממשלה  -פרקליטות המדינה

> 10:40

ראיות מדעיות :קבילות ומהימנות ממצאי
דיגום ואנליזה בהליכים פליליים
עו״ד שלו בראנץ ,משרד עמית ,פולק
מטלון ושות׳

> 11:10

הפסקה

מושב ב׳  -אכיפה אזרחית ומנהלית
> 11:30

תובענות ייצוגיות סביבתיות -
(מייצג נתבעים)
עו״ד צבי אגמון ,שותף מייסד אגמון ושות׳
רוזנברג ,הכהן ושות׳

> 12:10

אכיפה אזרחית של מפגעים סביבתיים:
 25שנים לחוק למניעת מפגעים סביבתיים
תביעות אזרחיות ועשור לחוק תובענות
ייצוגיות מבטו של תובע
עו״ד אסף פינק ,אסף פינק
משרד עורכי דין

> 12:50

דיני הנזיקין בתביעות סביבתיות ()Toxic Torts

> 13:30

סיום משוער

מושב א׳  -אכיפה פלילית
 > 09:10אכיפה ע"י המשרד להגנת הסביבה
עו״ד דלית דרור ,היועצת המשפטית של
המשרד להגנת הסביבה
 > 09:40אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד -
הרצוי והמצוי
עו״ד אריה נייגר ,משרד עמית ,פולק
מטלון ושות׳

עו״ד גיל עטר ,משרד עורכי דין נשיץ,
ברנדס ,אמיר
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טופס הרשמה והתחייבות
שם פרטי:

שם משפחה:

שם החברה:

תפקיד:

טלפון:

נייד:

פקס:

מייל:

כתובת חברה:
לכבוד:
ביה״ס למדעי הנפט והאנרגיה ,רח' חיים לבנון  26ת.ד ,17081
תל-אביב  ,6117002פקס ,03.6427033 :טל'03.6414271 :
אופן התשלום:
בהמחאה | לפקודת "ביה״ס למדעי
הנפט והאנרגיה" ת.ד  ,17081ת"א 6117002

בהעברה בנקאית | לחשבון מס' ,701500/85
סניף איינשטיין  ,833 -בנק לאומי

במזומן

דמי השתתפות:
 250ש״ח
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה והתאחדות התעשיינים  200 -ש״ח

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה בהתאם לנהלי החברה.
ניתן לשלוח טופס הרשמה חתום גם לכתובת המייל info@energy.org.il -
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למחלקת הדרכה www.energy.org.il // 03-6414271 //

