ועדת התקשרויות כללי
מספר דיון13243 :

אולפן
נוהל ע"י :דינה בר-
תועד ע"י :מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

מאושר
התקיים בתאריך11/02/2019 :
מיקום הישיבה :התכתבות במייל
17/02/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
ועדת התקשרויות מיום 11.2.19
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; סימה אזוגי-קלנג  -סגן
יועמ"ש -היועץ המשפטי; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי; אושרת עייש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1ייצוג משפטי לגבי תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בסרטון של
פסטיבל הבירה
הוגשה תביעה כנגד עיריית אשדוד "חופית" ודר' יחיאל לסרי בגין הפרת זכויות יוצרים בסרטון של פסטיבל
הבירה בסכום של  500,000ש"ח.
התביעה הוגשה ע"י מפיק פסטיבל הבירה בירושלים הטוען שחלק מהסרטון הועתק ממנו.
כמו כן ,ישנו צורך במינוי עו"ד לטיפול בנושאים הקשורים לזכויות יוצרים וקניין רוחני בהתאם לצורך ועל בסיס
שעתי.
צריך להגיש כתב הגנה עד סוף החודש.
בוצעה פנייה ל 5-משרדי עו"ד המתמחים בזכויות יוצרים ,הוגשו  4הצעות לטיפול בתביעה:
 .1עו"ד דור נחמן הציע  55,000ש"ח לפני מע"מ 1,600 +לפני מע"מ לכל ישיבה קדם משפט לטיפול בתביעה.
 .2משרד עו"ד פירון הציע  80,000ש"ח לפני מע"מ.
 .3משרד עו"ד יוסי סיוון הציע  85,000ש"ח לפני מע"מ 1,500 +ש"ח לכל ישיבה קדם משפט.
 .4משרד שיבולת -עו"ד תמיר אפורי הציע  70,000ש"ח לא כולל ישיבת מהות או גישור.
עו"ד אייל פרייס לא הגיש הצעה.
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משימות
נושא המשימה
ייצוג משפטי לגבי
תביעה בגין הפרת
זכויות יוצרים
בסרטון של
פסטיבל הבירה

פעילות
הלשכה המשפטית תכין הסכם.

אחראי
סימה אזוגי-קלנג

יעד
26/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
ייצוג משפטי
לגבי תביעה בגין
הפרת זכויות
יוצרים בסרטון
של פסטיבל

הבירה

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם עו"ד
דור נחמן לטיפול בתביעה על סך
 55,000ש"ח לפני מע"מ ו1,600-
ש"ח לפני מע"מ לכל דיון בבית
המשפט ,שהינה ההצעה הזולה
ביותר וקיבלה את המלצת היועמ"ש.

מכותבים
סימה אזוגי-קלנג -
סגן יועמ"ש -היועץ
המשפטי

תחילת תוקף
12/02/2019

סעיף  :2ייעוץ משפטי שוטף בתחום זכויות יוצרים
באשר לייעוץ משפטי שוטף בתחום זכויות יוצרים הוגשו  3הצעות:
 .1עו"ד יוסי סיוון הציע  500ש"ח לשעת עבודה לפני מע"מ.
 .2משרד עורכי דין פירון הציעו  550ש"ח לעו"ד פרזנטי 490 ,ש"ח לעו"ד אחר 190 ,ש"ח למתמחה.
 .3משרד עו"ד שיבולת הציעו  1000ש"ח לשעה שותף ו 500-ש"ח לעו"ד שכיר בצוות.

משימות
נושא המשימה
ייעוץ משפטי
שוטף בתחום
זכויות יוצרים

פעילות
הלשכה המשפטית תכין הסכם.

אחראי
סימה אזוגי-קלנג

יעד
26/02/2019

החלטות
נושא ההחלטה
ייעוץ משפטי
שוטף בתחום
זכויות יוצרים

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם עו"ד
יוסי סיוון לייעוץ משפטי שוטף בתחום
זכויות יוצרים לפי  500ש"ח לשעת
עבודה לפני מע"מ.

מכותבים
סימה אזוגי-קלנג -
סגן יועמ"ש -היועץ
המשפטי

תחילת תוקף
11/02/2019

חתימות

סעיף  :3
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