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גוריון בנגב מכל מודעה הקשורה בארגונכם והתראה  - דרישה להסרה מיידית של לוגו אוניברסיטת בן :הנדון
 לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין שימוש בלוגו האוניברסיטה ללא היתר 

 

 ן: גוריון בנגב הנני לפנות אליכם  בדחיפות כדלקמ-בשם אוניברסיטת בן

 אתמול פורסמה על ידיכם המודעה הבאה:   .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות לסטודנטים האמיצים בבירת הנגב.  "

אנו קוראים לכל הסטודנטים שחשובה להם המשפחה והזהות היהודית להצטרף ולהקים תאים במקומות  
 לימודיהם.  

 תהי ברכת ה' עליכם. 

 בוחרים במשפחה בן גוריון 

 שלום לכולם וברוכים הבאים!

 "......."!במשפחה בוחרים" תא,  גוריון  בן באוניברסיטת חדש סטודנטים תא הקמת   על לבשר שמחים        

גוריון נדרש לאישור ע"י אגודת הסטודנטים. כל עוד לא  -מדובר בהודעה כוזבת ומטעה. תא באוניברסיטת בן  .2
הבשורה על הקמת תא   -הוא אינו תא אוניברסיטאי. היות ולא פניתם לאגודה לקבל אישור, ממילא -אושר

 באוניברסיטה מהווה הטעיה.
 

ללא כל אישור, ותוך   -השימוש שעשיתם בלוגו האוניברסיטה ובשמה האוניברסיטה רואה בחומרה רבה את   .3
 שילובו בלוגו שנחזה להיות לוגו הארגון שלכם. 

 
הפרתם את זכויות האוניברסיטה בלוגו שלה, פגעתם פגיעה חמורה במוניטין האוניברסיטה, והנכם  בכך  .4

. הפרתם ברגל גסה את הוראות  מטעים את הציבור להאמין כי האוניברסיטה שלובה בדרך כלשהי עם ארגונכם
פקודת סימני המסחר, בצעתם עוולה של גניבת עין לפי חוק עוולות מסחריות, פעלתם בניגוד לחוק זכויות  

 יוצרים והסבתם לאוניברסיטה נזק. 
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 בלא למעט מטענות האוניברסיטה וסעדיה הנכם נדרשים : .5
 

 להפסיק מיידית כל שימוש בלוגו האוניברסיטה;  .5.1
את המודעה הכוזבת, ולפרסם תחתיה הבהרה חד משמעית כי לא בקשתם כלל אישור להקים   להסיר מיידית .5.2

 גוריון, וממילא לא קבלתם אותו, וכי אין לארגונכם קשר כלשהו לאוניברסיטה. - תא באוניברסיטת בן
לחוק עוולות   ₪13 לפי סעיף  100,000ימים ממועד קבלת פנייה זו פיצוי בסך    5לשלם לאוניברסיטה תוך  .5.3

.)א(בית המשפט רשאי, על פי בקשת  13"פיצוי בלא הוכחת נזק הקובע כדלקמן: "  1999-תשנ"ט מסחריות 
 ". שקלים חדשים 100,000התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 

 
 לא תעשו כן, הורתה לי האוניברסיטה לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו.  .6

 

   

 

  
 

 בברכה,

 

 תמר מונד, עו"ד 
 יועצת משפטית 

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן
 


