י"ד אב תשע"ט
 51אוגוסט 9152
סימוכין511552 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים
יועצים משפטיים
מנהלי מחלקות תרבות
ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :טיפול משפטי של מש"מ בדרישות התמלוגים של ארגוני יוצרים ומבצעים
במחיר מוזל לרשויות המקומיות
הרשויות המקומיות מתמודדות בשנים האחרונות עם דרישות ותביעות משפטיות של ארגוני
יוצרים ומבצעים ( אקו"ם ,הפדרציה לתקליטים ,הפי"ל ,אשכולות עילם ,תל"י) בקשר
לתמלוגים ,בסכומים שהולכים ועולים ומכבידים על תקציבי הרשויות .אקו"ם הגישה תביעות
משפטיות כנגד רשויות רבות ,ותביעות נוספות ככל הנראה נמצאות בהכנה.
בדיון רב משתתפים שקיימנו ביום  ,51.5.52שמענו הסברים מפורטים מנציגי רשויות מקומיות
רבות ,על הקשיים שבהתמודדות עם הדרישות והתביעות של כל הארגונים ,ועל הצורך בטיפול
מרוכז ומקצועי שלנו בעניין .לפיכך ועל פי בקשות רבות שהופנו אלינו לפני הדיון ואחריו ,אנחנו
פועלים להסדרת העניין מול הארגונים השונים.
פגישות עם אקו"ם לא הועילו ,ונראה כי לא יהיה מנוס מהליכים משפטיים שבהם מש"מ יביע
את עמדת הרשויות במטרה להגיע לפתרון הוגן ברמה הארצית ,לרבות הצטרפות מש"מ
להליכים שהוגשו (ויוגשו) נגד רשויות ו/או פתיחה בהליך יזום ע"י מש"מ ,והמשך מו"מ במקביל
להליכים; ל מול הארגונים האחרים יש צורך בבדיקה מקיפה של דרישותיהם ושל הסכמי העבר,
כדי לוודא כי יש בסיס משפטי לדרישות וכי הסכומים הנדרשים משקפים באופן ראוי את
הזכויות ואת השימושים.
ביחס לכל הארגונים ודרישותיהם ,יתכן שיהיה צורך גם במהלך חקיקתי .על הפרק אפשרויות
שונות ,ביניהן קידום הקמת בית דין (טריבונל) לתמלוגים ,הבהרה של פטורים הקיימים בחוק,
ופתרונות נוספים.
הנושא מורכב ומחייב מומחיות מיוחדת.
לאחר פגישות עם מספר משרדי עו"ד ,שמהם קיבלנו הצעות לטיפול בעניין ,בחרנו בעו"ד תמיר
אפורי ממשרד שבלת .עו"ד אפורי בעל ידע וניסיון רב בתחום הנדון ,בין היתר בתפקיד קודם
במשרד המשפטים (כמי שריכז את עבודת הממשלה על חוק זכות יוצרים ועל הצעות חוק
להקמת בית דין לתמלוגים) ,וכן בייצוג גופים בהליכים משפטיים בקשר לתמלוגים של ארגוני
יוצרים.

לשם איחוד כוחות והסדרת התחום בראייה כוללת ,לרבות בהליכים משפטיים ,חקיקתיים
והסכמיים ,תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים ,יש צורך בתקציב מיוחד.
בשלב זה אנו מגייסים תקציב שישמש לתהליך .היכולת שלנו לפעול באופן מועיל ולאורך זמן
עבורכם ,תלויה לחלוטין בתקציב שיגויס לטובת העניין.
המתווה לתשלום הינו כלהלן:
ברשות1

מספר תושבים
עד  11,111תושבים
 11,115-511,111תושבים
 511,115-911,111תושבים
מעל  911,111תושבים

הסכום לתשלום
₪ 51,111
₪ 51,111
₪ 91,111
₪ 91,111

הנכם מתבקשים להעביר את הסכום הרלוונטי לרשות המקומית שלכם ,באמצעות העברה
בנקאית או תשלום לחשבון בבנק דיסקונט ( )55סניף  130הקריה ,מס' ח-ן  ,51110ע"ש מרכז
השלטון המקומי.
למי מכם שיש צורך במידע נוסף ,או הבהרות למכתב זה ,אנא צרו קשר עם עו"ד רות דיין מדר,
מנהלת מחלקת חברה במרכז השלטון המקומי ,בדוא"ל  ,ruthd@masham.org.ilאו בנייד
.110-5511551

בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' -ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר רון חולדאי -ראש עיריית ת"א-יפו ויו"ר פורום ה51 -
מר איציק אשכנזי -מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה-מנכ"ל פורום ה51-
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ
עו"ד מירה סלומון -מנהלת מח' משפטית ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד רות דיין מדר -מנהלת מחלקת ,חברה מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים
רו"ח תומר ביטון -גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים
עו"ד עוזי סלמן  -יו"ר איגוד היועמ"שים ברשויות המקומיות ויועמ"ש עיריית ת"א-יפו
מר יורם ברוורמן -מנהל האגף לתרבות ואומנויות  ,ע .ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי תרבות

 1עפ"י נתוני למ"ס המעודכנים ביותר

