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   לפקודת סימני המסחר24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול 
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  . לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 
                        

GENERAL INFORMATION  

  
The addressed of the Trade Marks department is:                                          
The Commissioner of Trade Marks,1 Agudat Sport Hapoel St.                          
 Technological Garden, P.O.B. 96951                                                                 
The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 
08:30      a.m. and 13:20 p.m. On Fridays and eve of holidays the office is 
closed.           

 
The Journal's downloadable file is available on the page of the Patent Office  
On the Internet site of the Trademarks Department at the following address 

il.gov.justice.ademarkstr.www                                                 
Reshumot/MOJHeb/il.gov.justice.www://http/: or at the address of Reshumot 

  
OF THE TRADE MARKS 24 TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION NO

ORDINANCE  

  
Any person interested in opposing the registration of a Trade Marks on the 
application particulars which are listed herein after may within three months 

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 
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Trade Mark No. 174402 מספר סימן

Application Date 19/08/2004 תאריך הגשה

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 40424

(Connecticut Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 328/04/2011



Application Date 10/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195184 מספר סימן

Owners

Name: Martell & Co.

Address: Cognac, France

Identification No.: 52796

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 428/04/2011



Application Date 29/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200689 מספר סימן

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette, body lotion, after-shave; 
gels and lotions for the bath and the shower not for 
medical purpose; toilet soaps, body deodorants; all 
included in class 3.

בושם, מי טואלט, תחליב גוף, אפטר שייב; ג'לים ותחליבים
לאמבטיה ולמקלחת שאינם למטרות רפואיות; סבוני טואלט,

דאודורנטים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 528/04/2011



Application Date 29/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200690 מספר סימן

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette, body lotion, after-shave; 
gels and lotions for the bath and the shower not for 
medical purpose; toilet soaps, body deodorants; all 
included in class 3.

בושם, מי טואלט, תחליב גוף, אפטר שייב; ג'לים ותחליבים
לאמבטיה ולמקלחת שאינם למטרות רפואיות; סבוני טואלט,

דאודורנטים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 628/04/2011



Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210321 מספר סימן

NARCISO RODRIGUEZ

Owners

Name: Havana IP Holdings LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68187

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches; jewelry, namely; necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 
cufflinks, pendants; pillboxes of precious metal; all 
included in class 14.

שעונים ושעוני יד; תכשיטים , שהם; מחרוזות, צמידים, עגילים,
סיכות תכשיט, טבעות, קרסוליות, חפתים, תליונים, קופסאות

לגלולות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 728/04/2011



Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210322 מספר סימן

NARCISO RODRIGUEZ

Owners

Name: Havana IP Holdings LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68187

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, purses, wallets, key cases, credit card 
cases, cosmetic cases sold empty, backpacks, sport 
bags, briefcases, luggage, umbrellas; all included in 
class 18.

תיקי יד, ארנקי נשים, ארנקי גברים, נרתיקים למפתח, נרתיקים
לכרטיס אשראי, נרתיקים למוצרי קוסמטיקה הנמכרים ריקים,

תיקי גב, תיקי ספורט, תיקי מסמכים, מזוודות, מטריות;
הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 828/04/2011



Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211448 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Gabriel Milo שם: גבריאל מילוא

Address: 13 Haluz St., Holon, 58433, Israel כתובת : החלוץ 13, חולון, 58433, ישראל

Identification No.: 7416415מספר זיהוי: 7416415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amihai Segal, Adv.

Address: Beit Or 30 Tuval Street, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: עמיחי סגל, עו"ד

כתובת : בית אור רחוב תובל 30, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines included in class 33. יינות הנכללים בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 928/04/2011



Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211805 מספר סימן

SOLARMAGIC

Owners

Name: NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 12405

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, converters, electronic controllers 
for use with power converters, and high frequency 
switching power supplies; included in class 9.

מעגלים משולבים, ממירים, בקרים אלקטרוניים לשימוש עם
ממירי מתח, וספקי מתח ממותגים בעלי תדר גבוה; הנכללים

בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/05/2008 ארה"ב, 15/05/2008

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 1028/04/2011



Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212036 מספר סימן

DOUBLE ESPRESSO DOUBLE CAFFEINE

Owners

Name: Luctor International, L.L.C.

Address: 5520 Pinecastle Blvd., Orlando, FL, 32809-
6681, U.S.A.

Identification No.: 65181

(Nevada Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely, vodka and liqueurs; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו, וודקה וליקרים; הנכללים כולם
בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 1128/04/2011



Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212136 מספר סימן

DOUBLE ESPRESSO

דאבל אספרסו

Owners

Name: Luctor International, L.L.C.

Address: 5520 Pinecastle Blvd., Orlando, FL, 32809-
6681, U.S.A.

Identification No.: 65181

(Nevada Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33.

משקאות כוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסגו 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 1228/04/2011



Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Dated 03/12/2002 (Section 16) מיום 03/12/2002 (סעיף 16)

U.S.A. No. 2655372 ארה"ב מספר: 2655372

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

EMACHINES

Trade Mark No. 214302 מספר סימן

Owners

Name: Acer Incorporated

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 10446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and associated operating 
software; personal computers.

חומרת מחשב ותוכנת הפעלה קשורה; מחשבים אישיים.

כ"ד ניסן תשע"א - 1328/04/2011



Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215071 מספר סימן

MAGE SOLAR

Owners

Name: MAGE SOLAR GMBH

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 69461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic equipment and facilities built with them; 
solar collectors for power generation; electrical solar 
cells and facilities built with them; solar batteries that 
are operated with solar cells; equipment and facilities 
built with them to generate electric power; equipment 
and instruments to carry, switch, convert, feed, adjust 
and control electricity, all of the above goods, to the 
extent that they belong to Class 9.

ציוד פוטווולטאי ומתקנים הנבנים איתו; קולטי שמש ליצירת
אנרגיה; תאי שמש חשמליים ומתקנים הנבנים איתם; סוללות
שמש המופעלות עם תאי שמש; ציוד ומתקנים הנבנים איתם
להפקת כח חשמלי; ציוד וכלים לנשיאה, מיתוג, המרה, הזנה,
התאמה ובקרה על חשמל, כל הטובין הנ"ל, ככל שנכללים בסוג

.9

כ"ד ניסן תשע"א - 1428/04/2011



Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215073 מספר סימן

MAGE SOLAR

Owners

Name: MAGE SOLAR GMBH

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 69461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Services for the technical planning or scheduling and 
calculation of photovoltaic facilities; all included in 
class 42.

שירותים עבור תכנון טכני או קביעת לוח זמנים וחישוב של
מתקנים פוטוולטאיים; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 1528/04/2011



Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Dated 16/07/1979 (Section 16) מיום 16/07/1979 (סעיף 16)

Germany No. 39733740 גרמניה מספר: 39733740

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

CDI

Trade Mark No. 215566 מספר סימן

Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, Stuttgart, Germany

Identification No.: 66830

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts included in class 12; 
engines for motor vehicles; all included in class 12.

רכבים ממונעים וחלקיהם הנכללים בסוג 12; מנועים עבור
רכבים ממונעים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 1628/04/2011



Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Dated 02/04/2009 (Section 16) מיום 02/04/2009 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3698541 ארה"ב מספר: 3698541

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

EDUCATING FOR LIFE

Trade Mark No. 216904 מספר סימן

Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services; all included in class 
36.

שירותי מגבית לצדקה; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 1728/04/2011



Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216906 מספר סימן

Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising, providing fundraising services 
for endowment programs for charities, providing 
financial planning services for donors and recipients, 
and providing scholarships, all the above in relation 
to education in the field of science and technology; all 
included in class 36.

מגבית לצדקה, אספקת שירותי מגבית לתוכניות תרומה
לצדקות, אספקת שירותי תכנון פיננסי לתורמים ולמקבלים,

ואספקת מלגות, כל הנ"ל ביחס לחינוך בתחום המדע
והטכנולוגיה; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 1828/04/2011



Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216907 מספר סימן

Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; included in class 41. חינוך; הנכלל בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 1928/04/2011



Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217005 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, 67892, ישראל

Identification No.: 513769091מספר זיהוי: 513769091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan GROW MORE WITH 
LESS separately, but in the combination of the mark.

GROW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
MORE WITH LESS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Automatic equipment and apparatus for irrigation, 
including for sprinkling irrigation, spraying irrigation, 
and dripper irrigation; dripper irrigation emitters; 
dripper irrigation systems; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; filtration systems; fertigation 
systems; water and waste water treatment systems; 
water recycling control systems; water disinfection 
systems; parts, fittings and accessories for the above 
goods; water tanks for sustaining water pressure; 
greenhouse heating, cooling and ventilation 
apparatus and systems; all included in class 11.

ציוד והתקנים אוטומטיים להשקיה, לרבות להשקיה בהמטרה,
השקיה בריסוס והשקיה בטפטוף; פולטי מים להשקיה בטפטוף;
מערכות להשקיה בטפטוף; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל;
מערכות סינון; מערכות לדישון תוך כדי השקיה; מערכות לטיפול
במים ובמי שפכים; מערכות לשליטה במיחזור מים; מערכות

לחיטוי מים; חלקים, רכיבים תואמים ואביזרים לטובין המוזכרים
לעיל; מיכלי מים לשמירה על לחץ מים; ציוד והתקנים לחימום,

קירור ואוורור של חממות; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 2028/04/2011



Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217006 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, 67892, ישראל

Identification No.: 513769091מספר זיהוי: 513769091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan GROW MORE WITH 
LESS separately, but in the combination of the mark.

GROW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
MORE WITH LESS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Irrigation hoses; tubes and pipes (not of metal) for 
irrigation purposes; dripper lines for irrigation; plastic 
conduit for irrigation; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; fiberglass panes for 
greenhouses; polyethylene sheets and polyethylene 
rolls for greenhouses; ground covers from 
polyethylene; insulation films for greenhouses; all 
included in class 17.

צינורות גמישים להשקיה; צינורות קשיחים (שאינם ממתכת)
למטרות השקיה; קווי טפטפות להשקיה; מובילים מפלסטיק

להשקיה; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; שמשות פיברגלס
לחממות; יריעות פוליאתילן וגלילי פוליאתילן לחממות; כיסויי
קרקע מפוליאתילן; ציפויים מבודדים לחממות; הנכללים כולם

בסוג 17.

כ"ד ניסן תשע"א - 2128/04/2011



Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217205 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, 67892, ישראל

Identification No.: 513769091מספר זיהוי: 513769091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan GROW MORE WITH 
LESS separately, but in the combination of the mark.

GROW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
MORE WITH LESS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Sprinklers and mist sprayers for use in fertigation and 
irrigation; parts and fittings for all the aforementioned 
goods; all included in class 21.

מתזים ומרססי אדים לשימוש בדישון תוך כדי השקיה
ובהשקיה; חלקים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם

בסוג 21.

כ"ד ניסן תשע"א - 2228/04/2011



Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Dated 27/09/1994 (Section 16) מיום 27/09/1994 (סעיף 16)

Mexico No. 213264 מקסיקו מספר: 213264

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

BOLSA MEXICANA DE VALORES

Trade Mark No. 218582 מספר סימן

Owners

Name: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE 
C.V.

Address: PASEO DE LA REFORMA 255, 
CUAUHTEMOC, 06500, Mexico

Identification No.: 800063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; stock exchange services; 
investment bokerage services and investment 
management services; compiling and providing an 
index of stock exchange trading activity, all included 
in class 36

שירותים פיננסיים; שירותי בורסה לניירות ערך; שירותי
השקעות תיווך ושירותי ניהול השקעות; איסוף ואספקת אינדקס

של פעילות הבורסה לניירות ערך, הכל כלול בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 2328/04/2011



Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Dated 28/08/2008 (Section 16) מיום 28/08/2008 (סעיף 16)

Mexico No. 1060379 מקסיקו מספר: 1060379

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

MEXICAN STOCK EXCHANGE

Trade Mark No. 218583 מספר סימן

Owners

Name: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE 
C.V.

Address: PASEO DE LA REFORMA 255, 
CUAUHTEMOC, 06500, Mexico

Identification No.: 800063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; stock exchange services; 
investment bokerage services and investment 
management services; compiling and providing an 
index of stock exchange trading activity, all included 
in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי בורסה לניירות ערך; שירותי
השקעות תיווך ושירותי ניהול השקעות; איסוף ואספקת אינדקס

של פעילות הבורסה לניירות ערך, הכל כלול בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 2428/04/2011



Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218865 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ultima studio Ltd שם: אולטימה סטודיו בע"מ

Address: Kibbutz Gaash, 60951, Israel Kibbutz Gaash, 60951, Israel : כתובת

Identification No.: 513879296מספר זיהוי: 513879296

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoav Many, Adv.

Address: 7 Abba Hillel St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יואב מני, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and marketing of furniture, furniture parts and 
doors.

יבוא שיווק ומכירה של רהיטים, חלקי רהיטים ודלתות.

כ"ד ניסן תשע"א - 2528/04/2011



Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218933 מספר סימן

SMART

מעיינות

Ownersבעלים

Name: A.A. MAAYANOT LTD. שם:    א.א. מעיינות בע"מ

Address: 50 Bar Kochva Street, Petach Tikva, 49261, 
Israel

כתובת : בר כוכבא 50, פתח תקווה, 49261, ישראל

Identification No.: 67942מספר זיהוי: 67942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply; apparatus for treating, 
filtering, purifying of water; water purification pitchers; 
water purification filters; integrated apparatus 
systmes for cooling, heating and purifying water; and 
all parts, fittings and accessories for them; all 
included in class 11.

מתקני מים; מערכות לטיפול, סינון וטיהור מים; קנקנים לטיהור
מים; מסננים לטיהור מים; מערכות משולבות של מתקנים

לחימום, קירור וסינון מים; וכל החלקים, ההתקנים והאביזרים
עבורם; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 2628/04/2011



Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219047 מספר סימן

MAAYANOT PERFECT

מעיינות פרפקט

Ownersבעלים

Name: A. A. MAYANOT, LTD. שם: א.א. מעיינות בע"מ

Address: כתובת : בר כוכבא 50, פתח תקוה, 49261, ישראל

Identification No.: 513143842מספר זיהוי: 513143842

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply; apparatus for treating, 
filtering, purifying of water; water purification pitchers; 
water purification filters; integrated apparatus 
systems for cooling, heating and purifying water; and 
all parts, fittings and accessories for them; all 
included in class 11.

מתקני מים; מערכות לטיפול, סינון וטיהור מים; קנקנים לטיהור
מים; מסננים לטיהור מים; מערכות משולבות של מתקנים

לחימום, קירור וסינון מים; וכל החלקים, ההתקנים והאביזרים
עבורם; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 2728/04/2011



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219865 מספר סימן

פשוט יוגה

Ownersבעלים

Name: Mayan Tzach שם: מעין צח

Address: 35 Ester Rabin, Haifa, 34987, Israel כתובת : רח' אסתר רבין 35, חיפה, 34987, ישראל

Identification No.: 27471069מספר זיהוי: 27471069

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Instruction, training & certification services such as 
lessons (group and private), classes, classes, 
courses, courses, workshops, lectures, seminars, 
conferences, personal coaching & group coaching 
etc. in the fields of yoga, meditation, self awareness 
& personal awareness, tantra & reiki; all included in 
class 41.

שירותי הדרכה, אימון והסמכה כגוןן שיעורים (קבוצתיים
ופרטיים), חוגים, קורסים, סדנאות, הרצאות, סמינרים, ימי עיון,

אימון אישי ואימון קבוצתי וכד' בתחומים: יוגה, מדיטציה,
מודעות עצמית ומודעות אישית, טנטרה ורייקי; הנכללים כולם

בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 2828/04/2011



Application Date 16/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219870 מספר סימן

פשוט יוגה

Ownersבעלים

Name: Mayan Tzach שם: מעין צח

Address: 35 Ester Rabin, Haifa, 34987, Israel כתובת : רח' אסתר רבין 35, חיפה, 34987, ישראל

Identification No.: 27471069מספר זיהוי: 27471069

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Healthcare and alternative medicine services 
including treatments, therapy, healing, counseling, 
guidsnce in the fields of yoga, meditation, self 
awareness and personal awareness, tantra, reiki and 
nutrition; providing a website featuring information 
concerning alternative health and healing in the fields 
of yoga, meditation, self and personal awareness, 
tantra, reiki and nutrition; all included in class 44.

שירותי בריאות ורפואה אלטרנטיביים הכוללים טיפול, ריפוי,
ייעוץ, הכוונה בתחומים: יוגה, מדיטציה, מודעות עצמית

ומודעות אישית, טנטרה רייקי ותזונה; אספקת אתר אינטרנט
הכולל אינפורמציה לגבי בריאות ורפואה אלטרנטיבית בתחומים
יוגה, מדיטציה, מודעות עצמית ומודעות אישית, טנטרה, רייקי

ותזונה; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 2928/04/2011



Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220014 מספר סימן

Intelligent Auto

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable communications apparatus; mobile phones; 
MP3 players; digital multimedia broadcasting (DMB) 
players; apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images for 
telecommunication; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images; software for mobile phones; camera for 
mobile phones; all included in class 9.

;MP3 התקני תקשורות ניידים; מכשירי טלפון ניידים; מנגני
מנגני שידור מולטימדיה דיגיטלי (DMB); התקנים עבור

הקלטה; העברה ו/או שחזור של קול ודמויות עבור
טלקומיוניקציה; התקנים עבור הקלטה, העברה ו/או שחזור של
קול ודמויות; תוכנות מחשב עבור מכשירי טלפון ניידים; מצלמה

עבור מכשירי טלפון ניידים; כולם כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 27/02/2009 דרום קוריאה, 27/02/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 3028/04/2011



Application Date 01/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221049 מספר סימן

BELIXOS

Owners

Name: BIOFRONTERA PHARMA GmbH

Address: Hemmelrather Weg 201, Leverkusen, 51377, 
Germany

Identification No.: 800308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
treating inflamed, dry, itchy, flaky or reddened skin, 
as well as for treating dermatitis, eczema and 
psoriasis, as well as for the treatment of dental and 
oral diseases; sanitary preparations, namely, all 
purpose disinfectants, hand sanitizers, skin 
sanitizers, medicines for human purposes for treating 
inflamed, dry, itchy, flaky or reddened skin, as well as 
for treating dermatitis, eczema and psoriasis, as well 
as for the treatment of dental and oral diseases; 
medicines for veterinary purposes for treating 
inflamed, dry, itchy, flaky or reddened skin, as well as 
for treating dermatitis, eczema and psoriasis, as well 
as for the treatment of dental and oral diseases; 
ointments and gels for the treatment of skin disorders 
and skin cancers; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינאריים לטיפול בעור דלקתי, יבש,
מגרד, קשקשי או אדום, וגם לטיפול בדלקת העור, גרב וספחת,
וגם לטיפול במחלות דנטאליות ואוראליות; תכשירים גהותיים,
בעיקר, מחטאים רב-תכליתיים, מחטאי ידיים, מחטאי עור,
תרופות למטרות אנושיות לטיפול בעור דלקתי, יבש, מגרד,
קשקשי או אדום, וגם לטיפול בדלקת העור, גרב וספחת, וגם
לטיפול במחלות דנטאליות ואוראליות; תרופות למטרות

וטרינאריות לטיפול בעור דלקתי, יבש, מגרד, קשקשי או אדום,
וגם לטיפול בדלקת העור, גרב וספחת, וגם לטיפול במחלות
דנטאליות ואוראליות; משחות וג'לים לטיפול בהפעות העור

וסרטני העור; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 3128/04/2011



Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221356 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Zicher Safe Electric Ltd. שם: זיכר סייף אלקטריק בע"מ

Address: כתובת : פאולוס השישי, ת.ד. 50185, נצרת, ישראל

Identification No.: 514084516מספר זיהוי: 514084516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lina Abu-Moch Zoabi

Address:

שם: עו"ד לינה אבו-מוך זועבי

כתובת : רח' ראשי 300, ת.ד. 240, באקה, 30100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Various protection and control devices (electro-
magnetic protection switches, copper connecting 
bridges within the electric panel, compare tracks 
potential, domestic and industrial rolay protection 
against leakage currents, fuses); relay delay analog 
and digital; contactors reaty; delay relay (shabat); 
step relay; various electrical panels (boxes); all 
included in class 9.

התקנים ומכשירי הגנה ובקרה למיניהם (מאמ"תים, מגשרים
למאמ"תים, פס השוואת פוטנציאל, ממסרי פחת ביתיים

ותעשייתיים, נתיבים מנתקים); טיימרים; אנאלוגיים ודיגיטליים;
מגענים למיניהם; שעוני שבת; ממסרי צעד; לוחות חשמל

למיניהם; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 3228/04/2011



Application Date 28/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221697 מספר סימן

RGTA

Owners

Name: ORGANES TISSUS REGENERATION 
REPARATION REMPLACEMENT

Address: 4 RUE FRANCAISE, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 800388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
specialized pharmaceutical and veterinary 
preparations for tissue regeneration and especially 
regenerating agents for tissue repair; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים, דהיינו תכשירים רוקחיים
ווטרינריים ייחודיים לחידוש רקמה ובייחוד גורמי חידוש לתיקון

רקמה; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 05/03/2009, No. 
008137895

;x20# איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/03/2009, מספר
008137895

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 3328/04/2011



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221778 מספר סימן

TOUCHSTONE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power supply and power management equipment; 
charging apparatus; magnetic data carriers, 
recording discs; calculating machines, data 
processing equipment; computers; computer 
hardware; mobile computers; handheld computers; 
tablet computers; personal digital assistants; 
electronic organizers, electronic notepads; computer 
storage hardware; memory cards; computer displays; 
communications hardware; telecommunications 
hardware; telephones; mobile telephones; pagers; 
mobile and handheld communications devices for 
sending and receiving data, information; computer 
communications software; computer software, 
namely, prerecorded computer programs for personal 
information management, database management 
software, character recognition software, 
telecommunications software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer carrying cases; accessories, parts and 
cases for all the foregoing; instruction manuals in 
electronic form supplied with the foregoing; all 
included in class 9.

ציוד להספקת כח וניהול כח; מתקני טעינה; נושאי נתונים
מגנטיים; מחשבים ניידים; מחשבי כף יד מחשבי לוח; עזרים
דיגיטאליים אישיים (PDA); ארגוניות אלקטרוניות, מחברות

אלקטרוניות; חומרת אחסון למחשב; כרטיסי זכרון; צגי מחשב;
חומרת תקשורת; חומרת טלקומוניקציה; טלפונים; טלפונים

ניידים; איתוריות; התקני תקשורת ניידים ונישאים בכף יד עבור
שליחת וקבלת נתונים, מידע; תוכנת תקשורת מחשב; תוכנת
מחשב, דהיינו, תוכניות מחשב מוקלטות מראש עבור ניהול
מידע אישי, תוכנת ניהול מאגר נתונים, תוכנת זיהוי תווים,
תוכנת טלקומוניקציה, תוכנת ניהול טלפוניה, תוכנת דואר
ומסרים אלקטרוניים, תוכנת איתור, תוכנת סנכרון מאגר

נתונים, תוכניות מחשב עבור גישה, גלישה וחיפוש במאגרי
נתונים מקוונים; תיקי נשיאה למחשב; אביזרים, חלקים ותיקים
עבור כל הנ"ל; ספרי הדרכה בצורה אלקטרונית המסופקים עם

הנ"ל; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 06/01/2009, No. 40609 טרינידד וטובגו, 06/01/2009, מספר 40609

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 3428/04/2011



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 3528/04/2011



Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221779 מספר סימן

SOFT KERATIN

סופט קראטין

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St., Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53, תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St.., Tel Aviv, 67133, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88, תל אביב, 67133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

: Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparations for restoration of hair ; gels, sprays and 
mousses and preparations for hair styling and hair 
care; hair conditioners and lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער;  ג'ל, תרסיסים, מוסים
ותכשירים לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער;

תכשירים לצביעת שיער; צבעים וגוונים לשיער; הנכללים כולם
בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 3628/04/2011



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221787 מספר סימן

TOUCHSTONE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sales in the fields of computers, computing 
products, communications products, and educational 
materials, peripherals and accessories, such services 
provided in person, via telephone, mail, the Internet, 
or communications networks; arranging and 
conducting live or electronic trade shows in the fields 
of computers, computer peripherals, 
telecommunications devices and services, mobile, 
handheld and wireless communications devices and 
services, and information technologies; promotion of 
the goods and services of others by placing 
advertisement and promotional displays in an 
electronic site accessed via electronic 
communications networks; promoting the goods and 
services of others by providing a websites featuring 
information and links to other websites in the field of 
advertising or business; computerized online ordering 
services featuring handheld computers, handheld, 
mobile and wireless communications devices, 
software, accessories, peripherals and services 
therefore; all included in class 35.

מכירות קמעונאיות בתחומים של מחשבים, מוצרי מחשוב,
מוצרי תקשורת, וחומרים חינוכיים, ציוד היקפי ואביזרים,
שירותים כאלה המסופקים באופן אישי, דרך טלפון, דואר,
האינטרנט, או רשתות תקשורת; ארגון ועריכה של תערוכות
מקצועיות חיות או אלקטרוניות בתחומים של מחשבים, ציוד
היקפי למחשב, התקני ושירותי טלקומוניקציה, התקני ושירותי
תקשורת ניידים, נישאים בכף יד ואלחוטיים, וטכנולוגיות מידע;
קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי פרסום ותצוגות קידום
באתר אלקטרוני הנגיש דרך רשתות תקשורת; קידום טובין
ושירותים של אחרים על ידי מתן אתר אינטרנט המציג מידע

וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים בתחום של פרסום או עסקים;
שירותי הזמנה מקוונים ממוחשבים המציגים מחשבי כך יד,
התקני תקשורת נישאים בכף יד, ניידים ואלחוטיים, תוכנה,
אביזרים, ציוד היקפי ושירותים עבורם; הכלל נכלל בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 06/01/2009, No. 40609 טרינידד וטובגו, 06/01/2009, מספר 40609

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 3728/04/2011



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 3828/04/2011



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221793 מספר סימן

TOUCHSTONE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular telephone services; paging services; two-
way calling services; transmission of data and 
information via telecommunications devices; 
providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of communications or 
telecommunications; providing websites featuring 
information and links to other websites in the fields of 
computers, computing, and communications or 
telecommunications products and services; digital 
transmission of voice, data; providing multiple-user 
access to electronic communications networks; 
telecommunication services, namely providing 
wireless telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide 
range of information of general interest to 
consumers; electronic transmission of electronic 
data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring 
encryption and decryption; electronic transmission of 
computer software of others by means of electronic 
communications networks; information, consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or 
via the Internet or extranets; all included in class 38.

שירותי טלפונים סלולאריים; שירותי איתור; שירותי שיחה דו
כיווניים; שידור נתונים ומידע דרך התקני טלקומוניקציה;
אספקת אתרי אינטרנט המציגים מידע וקישורים לאתרי

אינטרנט אחרים בתחומים של תקשורת או טלקומוניקציה;
אספקת אתרי אינטרנט המציגים מידע וקישורים לאתרי
אינטרנט אחרים בתחומים של מחשבים, מחשוב, ומוצרים

ושירותים של תקשורת או טלקומוניקציה; שידור דיגיטאלי של
קול, נתונים; מתן גישה רבת משתמשים לרשתות תקשורת
אלקטרונית; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו אספקת חיבורי
טלקומוניקציה אלחוטיים לרשתות תקשורת אלקטרונית;

העברת הודעות דיגיטאלית אלחוטית, שירותי איתור; שירותי
דואר אלקטרוני; שירותי לוח מודעות אלקטרוני להעברה של
הודעות בין משתמשי מחשב בנוגע למגוון רחב של מידע בעל

עניין כללי לצרכנים; העברה אלקטרונית של נתונים
אלקטרוניים, דואר אלקטרוני, תקשורת דיגיטאלית ואלקטרונית
בצורה אלקטרונית המציגה הצפנה ופענוח; העברה אלקטרונית

של תוכנת מחשב של אחרים באמצעות רשתות תקשורת
אלקטרוניות; שירותי מידע, יעוץ ועצה הנוגעים לכל השירותים
האמורים לעיל כולל שירותים כאלה המסופקים בצורה מקוונת
או דרך האינטרנט או רשתות אקסטרה-נט; הכל כלול בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 06/01/2009, No. 40609 טרינידד וטובגו, 06/01/2009, מספר 40609

Class: 38 סוג: 38

כ"ד ניסן תשע"א - 3928/04/2011



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 4028/04/2011



Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221796 מספר סימן

TOUCHSTONE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design, compiling, installation, maintenance and 
upgrading of communications software; developing 
and updating computer software; hiring out access 
time to databases; provision of and access to data 
networks, in particular to the Internet, to Internet 
forums, the worldwide web and to server services; 
providing computer software that may be 
downloadable from a global computer network; 
installation, maintenance and repair of computer 
software and telecommunications software; providing 
websites featuring information and links to other 
websites in the fields of computers, computing, 
telecommunications equipment, technologies and 
services; consultation in the fields of information 
technology, mobile computers, embedded 
computers, computer software, telecommunications 
and electronic communications networks; computer 
services, namely providing search engines for 
obtaining data on electronic communications 
networks in the field of handheld computers; 
providing an interactive web site featuring news and 
information about handheld computers, desktop 
computer software and handheld computer software, 
mobile telephones, digital technologies and wireless 
services for handheld computers via electronic 
communications networks; application service 
provider featuring data security software applications 
which secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, 
monitor, track and transmit electronic data, electronic 
mail, communications; providing search engines; all 
included in class 42.

עיצוב, קומפילציה, התקנה, תחזוקה ושדרוג של תוכנת
תקשורת; פיתוח ועדכון תוכנת מחשב; השכרת זמן גישה
למאגרי נתונים; אספקה של גישה לרשתות נתונים, בייחוד

לאינטרנט, לפורומים באינטרנט, לרשת הכלל עולמית ולשירותי
שרתים; אספקת תוכנת מחשב שניתנת להורדה מרשת מחשב
גלובלית; התקנה, תחזוקה ותיקון של תוכנת מחשב ותוכנת

טלקומוניקציה; אספקת אתרי אינטרנט המציגים מידע וקישורים
לאתרי אינטרנט אחרים בתחומים של מחשבים, מחשוב, ציוד
טלקומוניקציה, טכנולוגיות ושירותים; ייעוץ בתחומים של

טכנולוגית מידע, מחשבים ניידים, מחשבים משובצים, תוכנת
מחשב, רשתות טלקומוניקציה ותקשורת אלקטרונית; שירותי
מחשב, דהיינו אספקת מנועי חיפוש עבור השגת נתונים
ברשתות תקשורת אלקטרונית בתחום של מחשבי כף יד;

אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי המציג חדשות ומידע על
מחשבי כף יד; אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי המציג
חדשות ומידע על מחשבי כף יד, תוכנה למחשבים שולחניים
ותוכנה למחשבי כף יד, טלפונים ניידים, טכנולוגיות דיגיטאליות
ושירותים אלחוטיים עבור מחשבי כף יד דרך רשתות תקשורת
אלקטרונית; ספק שירות יישומים המציג יישומים של תוכנת
אבטחת נתונים אשר מבצעת אבטחה, הגנה, הצפנה, פענוח,
אימות, ניטור, מעקב והעברה של נתונים אלקטרוניים, דואר

אלקטרוני, תקשורת בצורה אלקטרונית; הספקת מנועי חיפוש;
הכל כלול בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 06/01/2009, No. 40609 טרינידד וטובגו, 06/01/2009, מספר 40609

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 4128/04/2011



Owners

Name: PALM, INC.

Address: 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 61215

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 4228/04/2011



Application Date 05/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221857 מספר סימן

NUMIS med

Owners

Name: Mann & Schroder GmbH

Address: Bahnhofstrasse 14, Siegelsbach/Baden, 74936, 
Germany

Identification No.: 800404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body care and beauty products, particularly make-up 
removing preparations, essential oils and essences, 
antiperspirants, cosmetic preparations for baths, 
bleaching cream for the skin, skin creams, 
deodorants, scented water, shower preparations, 
depilatory preparations, hair lotions, skin care 
preparations, preparations for skin protection, Eau de 
Cologne, cosmetics, lotions for cosmetic purposes, 
make-up, nail care preparations, oils for body care 
and cosmetic purposes, perfumery, perfumes, skin 
care water, shaving preparations, after-shave lotions, 
cleansing milk and cleansing oils for body and beauty 
care purposes, bath foams, shampoos, beauty 
masks, sun-tanning preparations, sprays, tonics, 
toilet water, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, petroleum jelly (vaseline) for cosmetic 
purposes, bleaching preparations (included in class 
3), particularly bleaching preparations for cosmetic 
purposes, soaps, particularly disinfectant soaps, 
deodorant soaps, medicated soaps, shaving soap, 
antiperspirant soap; all included in class 3.

מוצרי טיפוח הגוף והיופי, בפרט תכשירי הסרת איפור, שמנים
אתריים ותמציות, תכשירים נגד הזעה, תכשירים קוסמטיים

לאמבט, קרמים מלבינים לעור, קרמים לעור, דיאודורנטים, מים
מבושמים, תכשירי מקלחת, תכשירי הסרת שיער, תחליבי

שיער, תכשירי טיפוח העור, תכשירים להגנת העור, מי-קולון,
קוסמטיקה, תחליבים למטרות קוסמטיקה, איפור, תכשירים
לטיפול בציפורניים, שמנים לטיפוח העור ולמטרות קוסמטיות,
פרפומריה, בשמים, מים לטיפול בעור, תכשירי גילוח, תחליבי
אפטר שייב, חלב ושמנים לניקוי לגוף ולמטרות טיפוח היופי,

קצף רחצה, שמפו, מסכות יופי, תכשירים לשיזוף-שמש, ספריי,
טוניק, מיי טואלט, ממחטות ספוגות בתחליבי קוסמטיקה, וזלין
למטרות קוסמטיות, תכשירי הלבנה (הכלולים בסוג 3), בפרט
תכשירי הלבנה למטרות קוסמטיקה, סבונים, בפרט סבונים
מחטאים, סבוני מפיגי ריח, סבונים רפואיים, סבוני גילוח,

סבונים למניעת הזעה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 4328/04/2011



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222557 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Erez Ariel Pinhas שם: ארז אריאל פנחס

Address: 5 Steinhart Street, Nahariya, 22443, Israel כתובת : רחוב שטיינהרט 5, נהריה, 22443, ישראל

Identification No.: 56703044מספר זיהוי: 56703044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Richard Mann, Adv.

Address: 65 Herzl St., P.O.B. 22103, Nahariya, 22103, 
Israel

שם: ריצ'רד מן, עו"ד

כתובת : רח' הרצל 65, ת.ד. 22103, נהריה, 22103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32.

בירה; מים מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים בסוג 32.

כ"ד ניסן תשע"א - 4428/04/2011



Application Date 26/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222558 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Erez Ariel Pinhas שם: ארז אריאל פנחס

Address:  ישראל22443, נהריה, 5רחוב שטיינהרט , כתובת : רחוב שטיינהרט 5, נהריה, 22443, ישראל

Identification No.: 56703044מספר זיהוי: 56703044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Richard Mann, Adv.

Address: 65 Herzl St., P.O.B. 22103, Nahariya, 22103, 
Israel

שם: ריצ'רד מן, עו"ד

כתובת : רח' הרצל 65, ת.ד. 22103, נהריה, 22103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine made of passion fruit; included in class 33. יין עשוי מפרי הפסיפלורה; הנכלל בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 4528/04/2011



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222677 מספר סימן

G&P Collection

Ownersבעלים

Name: POLO ADVERTISMENT & TRADE LTD. שם: פולו פרסום וסחר בע"מ

Address: 122 Alenby St., Tel Aviv, 56818, Israel כתובת : רחוב אלנבי 122, תל אביב, 56818, ישראל

Identification No.: 58262מספר זיהוי: 58262

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments ; all included in class 
14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם

בסוג 14

כ"ד ניסן תשע"א - 4628/04/2011



Application Date 06/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222678 מספר סימן

SCHIROCCO

Ownersבעלים

Name: POLO ADVERTISMENT & TRADE LTD. שם: פולו פרסום וסחר בע"מ

Address: 122 Alenby St., Tel Aviv, 56818, Israel כתובת : רחוב אלנבי 122, תל אביב, 56818, ישראל

Identification No.: 58262מספר זיהוי: 58262

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radio and television receiving sets, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatuses (including 
electric phonographs, record players, high fidelity 
stereo sound reproducing apparatuses, magnetic 
tape recorders and reproducing apparatuses thereof 
including car stereo), interphone, phonographic 
records and tapes, telephone answering and 
message recording devices and remote control 
oscillators therefor, loud-speakers, multiple speaker 
systems (units), microphones, pickups, phonomotors, 
tuners, receivers, tape decks, cassette decks, 
cassette decks, tone arms, headphones, auto and 
home cartridge tape players with or without tuner, 
video recording and reproducing apparatus, 
magnetoelectric transducers, parts and accessories ; 
all included in class 9

מקלטי רדיו וטלויזיה, מגברים, התקנים להקלטת והשמעת צליל
(כולל מקולים חשמליים, מנגני תקליטים, התקנים סטראופוניים
להשמעת קול בנאמנות גמורה, רשמקולים והתקני השמעה
סרטיים כולל התקנים סטראופוניים למכוניות), מכשירי טלפון
פנימיים, מתקנים להקלטת דסקות וסרטים, התקני מענה

לטלפון והתקנים לרישום הודעות טלפוניות ומתנדים לבקרה
מרחוק עבורם, רמקולים, מערכות נאומים במכפלים (יחידות),
מקרופונים, לקטנים, מנועים פוניים, כוונים, מקלטים, צרורות
סרטים, צרורות קסטות, זרועות צליל, אוזניות ראש, רשמקולים
סליליים למכוניות ולבית עם או בלי כוון, התקני חוזי להקלטה
ולשעתוק, מתמרים מגנטו-חשמליים, חלקים ואביזירם הנכללים

כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 4728/04/2011



Dated 09/10/2008 (Section 16) מיום 09/10/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 1000302

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
1000302

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Application Date 19/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222870 מספר סימן

Owners

Name: TIONE SRL

Address: Via dei Merciari snc, Fraz. Fontanelle di 
Bardano, Orvieto (TR), Italy

Identification No.: 800521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: America House, 35 Shaul HaMelech Blvd., 
P.O.B. 18253, Tel Aviv, 61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : בית אמריקה, שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18253, תל
אביב, 61182, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements;food supplements for 
medical purposes. ; all included in class 5.

תוספים תזונתיים; תוספות מזון לשימוש רפואי; הנכללים כולם
בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 4828/04/2011



Application Date 24/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223149 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Pension Marketing Insurance Agency Ltd. שם: שווקים פנסיוניים - סוכנות לביטוח (2002) בע"מ

Address: 22 Shaham St., P.O.B. 3273, Petach Tikva, 
49517, Israel

כתובת : רח' שחם 22, ת.ד. 3273, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 513322750מספר זיהוי: 513322750

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JOHN GEVA SHNIOSON- ADV.

Address: 17 YTZHAK SHADE, TEL AVIV, 67775, Israel

שם: ג'ון גבע שניאוסון- עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17 מגדל נצב"א, תל אביב-יפו, 67775,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage and financial domain; marketing 
and advising, related to long-term savings, insurance, 
policies and pension products, including life 
insurance policies, provident funds and training 
funds; all included in class 36.

עסקי תיווך בביטוח ובתחום הפיננסי; שיווק וייעוץ, בקשר עם
חסכון לטווח ארוך, ביטוח, פוליסות ומוצרים פנסיונים, לרבות
פוליסות לביטוח חיים, קופות גמל וקרנות השתלמות; הנכללים

כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 4928/04/2011



Application Date 25/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223161 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ALL U NEED LTD. שם: אול יו ניד בע"מ

Address:  רמת גן, ישראל6רחוב הבונים , כתובת : רחוב הבונים 6, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513543652מספר זיהוי: 513543652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כל המשרות בישראל
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כל המשרות
בישראל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems; presentation of employment offers from 
various sources and the advertising of the 
employment offers, inter alia a single on line data 
base; on line data bases or mass market 
communication networks or on cellular 
communication networks in the employment industry; 
operation of on line data base on the Internet or on 
mass marketing communication systems or on 
cellular communication systems in the employment 
industry; distribution, reuse, storage and presentation 
of on line data or cellular in the employment industry; 
electronic or cellular trading billboards including inter 
alia the Internet; sales promotion, marketing and 
advertising on the internet or no similar mass market 
communication or on cellular networks; job 
placement services, employment placement and 
recruiting; inter alia through the Internet or through 
similar mass market communication or cellular 
networks; all included in class 35.

לוחות דרושים, ביקוש והצעות עבודה באמצעות לוחות מודעות
מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות או
סלולאריות; ריכוז הצעות עבודה ממקורות שונים ופרסום

ההצעות במקור מידע מקוון או סלולארי אחד, לרבות באתר
אינטרנט אחד; מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות
תקשורת המוניות דומות או סלולאריות בתחום התעסוקה;
תפעול מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת

המוניות דומות או סלולאריות בתחום התעסוקה; הפצה, אחזור,
אחסנה של מידע מקוון או סלולארי בתחום התעסוקה; לוחות

מסחר אלקטרוניים ומקוונים או סלולאריים, בין השאר
באינטרנט; קידום מכירות, שיווק ופרסום באינטרנט או ברשתות
תקשורת המוניות דומות או סלולאריות; מתן שירותי תעסוקה,

גיוס והשמת עובדים, בין השאר באמצעות האינטרנט או
באמצעות רשתות תקשורת המוניות דומות או סלולאריות;

הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 5028/04/2011



Application Date 25/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223162 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ALL U NEED LTD. שם: אול יו ניד בע"מ

Address: 6 Habonim Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב הבונים 6, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513543652מספר זיהוי: 513543652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כל המשרות בישראל
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כל המשרות
בישראל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

פיתוח, הקמה ותפעול של מאגרי מידע; הנכללים כולם בסוג
.42

כ"ד ניסן תשע"א - 5128/04/2011



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223270 מספר סימן

Owners

Name: ZAHARNI IZDELIA VARNA OOD

Address: Zapadna promishlena zona, Varna, Bulgaria

Identification No.: 800565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; all included in class  30.

קמח והכנה עשויים מדגנים, לחם, מאפה ודברי מתיקה; הכל
כלול בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 5228/04/2011



Application Date 06/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223523 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Israel Garage Association שם: איגוד המוסכים בישראל

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 589920883מספר זיהוי: 589920883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Association services for the promotion of interests, 
management, business and organization assistance, 
advice, research and information in the field of 
vehicles and transportation.

שרותי התאגדות לקידום אינטרסים, ניהול וסיוע עסקי וארגוני,
יעוץ, מחקר, ושירותי מידע בנושא רכב ותחבורה.

כ"ד ניסן תשע"א - 5328/04/2011



Application Date 02/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223524 מספר סימן

ISRAEL GARAGE ASSOCIATION IGA

איגוד המוסכים בישראל

Ownersבעלים

Name: Israel Garage Association שם: איגוד המוסכים בישראל

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 589920883מספר זיהוי: 589920883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

All the services included in class 35. כל השירותים הכלולים בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 5428/04/2011



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223697 מספר סימן

GAZIT

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research, design and development services in 
connection with computer software, hardware, and 
terminals, and systems for use in debit card, credit 
card, smart card, and secure payment transaction 
processing, financial applications, security and 
identification services, and electronic transfer of 
financial data for use in the retail, retail franchise, 
department store, wholesale and service industry 
applications; research, design, and development 
services in connection with computer software for 
retail management and supply chain optimization and 
management, computer software for single and 
multiple channel retailers, and computer software for 
use by specialty and general merchandise retail 
chains and outlets, superstores, department stores, 
hospitality, and general merchandise industries, all 
for sales and demand forecasting, front store, back 
office, and warehouse inventory analysis and 
management, showroom management and product 
orders, business management, marketing, 
merchandise planning, ordering, and allocation, 
catalog, promotion, and price analysis, intake and 
cash flow analysis, stock control, product tracking, 
loss prevention analysis, deliveries, acquisitions, 
replenishment, procurement, merchandising, 
distribution, customer follow-ups, sales analysis 
across distribution channels, sales, customer 
relationship management (CRM), customer loyalty 
programs, and CRM data compilation and analysis; 
technical support services associated with computer 
hardware, computer software, payment terminals, 
and payment transaction processing systems; 
monitoring services in connection with payment 
terminals, payment transaction processing systems, 
and network systems; product research and 
development; development of handheld, wireless and 
landline POS terminals, electronic cash registers, 
retail ATM units, kiosks with card payment 
capabilities such as voucher printing, PIN pads, and 
smart card readers, as well as integrated PIN and 
smart card solutions; development of computer 
software platforms offering on-site and call-center 
support with remote terminal management; 
development of computer software for ATM 
management, top-up management, pre-paid card 
management and back-office solutions; development 
of software for facilitating secure credit card and debit 
card transactions and financial management; 
consultancy in the field of computer hardware and 
software; computer programming, computer software 
design in connection with payment and/or finance; 
maintenance and updating of computer software in 
connection with payment and/or finance; computer 
system design, computer systems analysis in

שירותי מחקר, עיצוב ופיתוח הקשורים לתוכנות מחשב, חומרה,
ומסופים ומערכות לשימוש בעיבוד עסקות כרטיס חיוב, כרטיס
אשראי, כרטיס חכם, ותשלום מאובטח, יישומים פיננסיים,

שירותי אבטחה וזיהוי, והעברה אלקטרונית של נתונים פיננסיים
לשימוש ביישומים בתעשייה הקמעונאית, זכיון קמעונאי, חנות

כלבו, סיטונאית ושירותים; שירותי מחקר, עיצוב ופיתוח
הקשורים לתוכנות מחשב עבור ניהול קמעונאי ואופטימיזציה
וניהול רשת אספקה, תוכנות מחשב לשימוש ע"י רשתות

ומקומות מכירה בקמעונות לסחורות מיוחדות ולסחורות כלליות,
חנויות-על, חנויות כלבו, תעשיות האירוח וסחורות כלליות, כולן
למבצעים ולתחזית ביקוש, חנות בחזית, משרד אחורי, וניתוח
וניהול מלאי מחסן, ניהול אולם תצוגה והזמנות מוצרים, ניהול
עסקי, שיווק, תכנון, הזמנה והקצאת סחורות, קטלוג, קידום,
וניתוח מחירים, ניתוח הכנסות וזרימת מזומנים, בקרת מלאי,
מעקב אחר מוצרים, ניתוח מניעת אבידות, משלוחים, רכישות,
חידוש המלאי, רכש, שיווק מוצרים הקשורים ליצירה אמנותית,
הפצה, מעקבים אחרי לקוחות, ניתוח מכירות לגבי ערוצי הפצה,
מכירות, ניהול יחסים עם לקוחות (CRM), תוכניות נאמנות

לקוחות, ואיסוף וניתוח נתונים של CRM; שירותי תמיכה טכנית
הקשורים לחומרת מחשבים, תוכנות מחשב, מסופי תשלום,

ומערכות עיבוד עסקות תשלום; שירותי פיקוח הקשורים למסופי
תשלום, מערכות עיבוד עסקות תשלום, ומערכות רשת; מחקר
ופיתוח מוצרים; פיתוח מסופי POS נישאים ביד, אלחוטיים

ויבשתיים, קופות רושמות אלקטרוניות, יחידות משיכת מזומנים
אוטומטיות קמעונאיות, קיוסקים עם יכולות לתשלום ע"י כרטיס
כגון הדפסת שוברים, כריות PIN וקוראי כרטיס חכם, וגם
פתרונות ל-PIN וכרטיס חכם משולבים; פיתוח פלטפורמות
תוכנות מחשב המציעות תמיכה על-אתר ובמרכזי קריאות עם
ניהול מסופים רחוקים;  פיתוח תוכנות מחשב לניהול יחידות
משיכת מזומנים, ניהול מילוי, ניהול כרטיס משולם מראש

ופתרונות משרד אחורי; פיתוח תוכנות מחשב לסיוע בעסקות
כרטיס אשראי וכרטיס חיוב מאובטחות וניהול פיננסי; יעוץ
בתחום של חומרת מחשב ותוכנות מחשב; תכנות מחשבת

עיצוב תוכנות מחשב בקשר לתשלום ו/או מימון; תחזוקה ועדכון
של תוכנות מחשב בקשר לתשלום ו/או מימון; עיצוב מערכות

מחשב, ניתוח מערכות מחשב בקשר לתשלום ו/או מימון; עזרה
טכנית בקשר לטכנולוגית תשלום; שירותי מחשב, שהם

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים להם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת
מחשב ותוכנות מחשב; שירותי החכרה עבור מסופי נתונים
אלקטרוניים ומסופי נקודת מכירה ומכונות אחרות כאשר
משתמשים במזומנים או באמצעי תשלום; שירותי החכרה

שקשורים לתוכנות מחשב וחומרת מחשב; אספקת שימוש זמני
של תוכנות מחשב לשימוש בעיבוד עסקות כרטיס חיוב, כרטיס
אשראי, כרטיס חכם, ותשלום מאובטח, יישומים פיננסיים,
שירותי אבטחה וזיהוי, והעברה אלקטרונית של נתונים

פיננסיים; אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב עבור ניהול
קמעונאי, ואופטימיזציה וניהול של שרשרת אספקה, תוכנות

מחשב עבור קמעונאים המוכרים בערוץ אחד ובערוצים מרובים,
ותוכנות מחשב לשימוש על ידי רשתות ומקומות מכירה

בקמעונות לסחורות מיוחדות ולסחורות כלליות, חנויות-על,
חנויות כלבו, תעשיות האירוח וסחורות כלליות, כולן למבצעים
ולתחזית ביקוש, חנות בחזית, משרד אחורי, וניתוח וניהול מלאי
מחסן, ניהול אולם תצוגה והזמנות מוצרים, ניהול עסקי, שיווק,

כ"ד ניסן תשע"א - 5528/04/2011



connection with payment and/or finance; technical 
assistance in connection with payment technology; 
computer services, namely, scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; leasing services for 
electronic data terminals and point-of-sale terminals 
and other machines where cash or means of 
payment are used; leasing services in connection 
with computer software and hardware; providing 
temporary use of computer software for use in debit 
card, credit card, smart card, and secure payment 
transaction processing, financial applications, 
security and identification services, and electronic 
transfer of financial data; providing temporary use of 
computer software for retail management and supply 
chain optimization and management, computer 
software for single and multiple channel retailers, and 
computer software for use by specialty and general 
merchandise retail chains and outlets, superstores, 
department stores, hospitality, and general 
merchandise industries, all for sales and demand 
forecasting, front store, back office, and warehouse 
inventory analysis and management, showroom 
management and product orders, business 
management, marketing, merchandise planning, 
ordering, and allocation, catalog, promotion, and 
price analysis, intake and cash flow analysis, stock 
control, product tracking, loss prevention analysis, 
deliveries, acquisitions, replenishment, procurement, 
merchandising, distribution, customer follow-ups, 
sales analysis across distribution channels, sales, 
customer relationship management (CRM), customer 
loyalty programs, and CRM data compilation and 
analysis;  providing temporary use of computer 
software for use in  management and analysis of  
sales information, inventory and other business data 
and processes at the front store, back office and 
head office, and provide connectivity and integration 
between stores or business units; providing 
temporary use of computer software for controlling a 
Point of Sale (POS) terminal configuration and 
parameters, and for collecting and managing data 
from the POS; providing temporary use of computer 
software for use in controlling employees time, 
attendance, e-mail and messages, included in Class 
42.

תכנון, הזמנה והקצאת סחורות, קטלוג, קידום, וניתוח מחירים,
ניתוח הכנסות וזרימת מזומנים, בקרת מלאי, מעקב אחר
מוצרים, ניתוח מניעת אבידות, משלוחים, רכישות, חידוש

המלאי, רכש, שיווק מוצרים הקשורים ליצירה אמנותית, הפצה,
מעקבים אחרי לקוחות, ניתוח מכירות לגבי ערוצי הפצה,
מכירות, ניהול יחסים עם לקוחות (CRM), תוכניות נאמנות

לקוחות, ואיסוף וניתוח נתונים של CRM; אספקת שימוש זמני
של תוכנות מחשב לשימוש בניהול וניתוח של מידע על מכירות,
מלאי ונתונים עסקיים אחרים ותהליכים בחנות בחזית, משרד
אחורי ומשרד ראשי, ואספקת חיבור ושילוב בין חנויות או

יחידות עסקיות; אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב לבקרת
תצורה ופרמטרים של מסוף נקודת מכירה (POS), ולאיסוף
וניהול נתונים מה-POS; אספקת שימוש זמני של תוכנות

מחשב לשימוש בבקרת זמן עובדים, נוכחות, דואר אלקטרוני
והודעות, הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 5628/04/2011



Owners

Name: VeriFone, Inc.

Address: 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, 
California, 95110, U.S.A.

Identification No.: 800603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 5728/04/2011



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223699 מספר סימן

GAZIT

Owners

Name: VeriFone, Inc.

Address: 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, 
California, 95110, U.S.A.

Identification No.: 800603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management and analysis of  sales information, 
inventory and other business data and processes at 
the front store, back office and head office, and 
provide connectivity and integration between stores 
or business units services; business management 
services in the field of electronic systems for 
defrayment, secured payment and retail 
management; business management consultation 
services in the field of electronic systems for 
defrayment, secured payment and retail 
management; sales management consultation 
services; marketing and advertising services in the 
field of electronic systems for defrayment, secured 
payment and retail management; marketing and 
advertising consultation services in the field of 
electronic systems for defrayment, secured payment 
and retail management; customer relationship 
management consultation services; customer 
relationship management services; employee 
management consultation services; all included in 
Class 35.

ניהול וניתוח של מידע על מכירות, מלאי ונתונים עסקיים
ותהליכים אחרים בחנות בחזית, משרד אחורי והמשרד הראשי,
ואספקת חיבור ושילוב בין שירותי חנויות או יחידות עסקיות;
שירותי ניהול עסקי בתחום מערכות ממוחשבות אלקטרוניות
לסליקה, לתשלום מאובטח ולניהול קמעונאות; שירותי יעוץ
לגבי ניהול עסקי בתחום מערכות ממוחשבות אלקטרוניות
לסליקה, לתשלום מאובטח ולניהול קמעונאות; שירותי יעוץ
לגבי ניהול מכירות; שירותי שיווק ופרסום; שירותי יעוץ לגבי
שיווק ופרסום בתחום מערכות ממוחשבות אלקטרוניות

לסליקה, לתשלום מאובטח ולניהול קמעונאות; שירותי יעוץ
לגבי ניהול יחסים עם לקוחות; שירותי ניהול יחסים עם לקוחות;

שירותי יעוץ לגבי ניהול עובדים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 5828/04/2011



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223700 מספר סימן

GAZIT

Owners

Name: VeriFone, Inc.

Address: 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, 
California, 95110, U.S.A.

Identification No.: 800603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services in the field of retail and wholesale 
commerce; electronic check, credit card, smart card 
and debit card services; point-of-sale financial 
services; providing financial, credit card, smart card 
and debit card security, access and identification 
services; debit card, credit card, smart card, 
electronic financial transaction, and electronic 
payment transaction processing services; mobile 
debit card, credit card, and electronic financial 
transaction, and electronic payment transaction 
processing services; wireless debit card, credit card, 
and electronic financial transaction, and electronic 
payment transaction processing services; payment 
processing solutions, namely, providing point-of-
service electronic processing of debit and credit card 
transactions and electronic payments via electronic 
payment software and related systems; all included 
in Class 36.

שירותים פיננסיים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי;
שירותי המחאות אלקטרוניות, כרטיס אשראי, כרטיס חכם
וכרטיס חיוב; שירותים פיננסיים של נקודת מכירה; אספקת
שירותי אבטחה, גישה וזיהוי פיננסיים לכרטיס אשראי, כרטיס
חכם וכרטיס חיוב; שירותי עסקות כרטיס חיוב, כרטיס אשראי,
כרטיס חכם, ועסקה פיננסית אלקטרונית, ועיבוד עסקות תשלום
אלקטרוני; שירותי עיבוד ניידים לכרטיס חיוב, כרטיס אשראי
ועסקות פיננסיות אלקטרוניות, ועסקות תשלום אלקטרוניות;
שירותי עיבוד אלחוטיים לכרטיס חיוב, כרטיס אשראי ועסקות
פיננסיות אלקטרוניות, ועסקות תשלום אלקטרוניות; פתרונות
לעיבוד תשלומים, שהם אספקת עיבוד אלקטרוני בנקודות

מכירה של עסקות כרטיסי חיוב ואשראי ותשלומים אלקטרוניים
ע"י תוכנות לתשלום אלקטרוני ומערכות הקשורות; הנכללים

כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 5928/04/2011



Application Date 23/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223706 מספר סימן

GAZIT

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for retail management and supply 
chain optimization and management, computer 
software for single and multiple channel retailers, and 
computer software for use by specialty and general 
merchandise retail chains and outlets, superstores, 
department stores, hospitality, and general 
merchandise industries, all for sales and demand 
forecasting, front store, back office, and warehouse 
inventory analysis and management, showroom 
management and product orders, business 
management, marketing, merchandise planning, 
ordering, and allocation, catalog, promotion, and 
price analysis, intake and cash flow analysis, stock 
control, product tracking, loss prevention analysis, 
deliveries, acquisitions, replenishment, procurement, 
merchandising, distribution, customer follow-ups, 
sales analysis across distribution channels, sales, 
customer relationship management (CRM), customer 
loyalty programs, and CRM data compilation and 
analysis;  computer software for use in  management 
and analysis of  sales information, inventory and 
other business data and processes at the front store, 
back office and head office, and provide connectivity 
and integration between stores or business units; 
computer software for controlling a Point of Sale 
(POS) terminal configuration and parameters, and for 
collecting and managing data from the POS; 
computer software for use in controlling employees 
time, attendance, e-mail and messages; computer 
software for use in debit card, credit card, smart card, 
loyalty card and secure payment transaction 
processing, financial applications, and electronic 
transfer of financial data; computer software for use 
in financial, credit card, smart card, debit card, and 
electronic transaction security, access, and 
identification services; computer printers, scanners, 
card readers, data capture devices, electronic and 
magnetic data sensors and computer peripherals; 
telephones, modems, multiplexers, network interface 
units, and computers for electronic transfer of data; 
data terminals; credit card and transaction 
processing terminals; electronic cash registers, point 
of sale terminals, computers, computer peripherals 
and data entry and inquiry terminals for operations 
management and for processing and transferring 
credit and debit card transactions, payments and 
financial data and other data presented thereto, for 
retail chains and outlets, superstores, department 
stores, hospitality and general merchandise industry 
applications, included in Class 9.

תוכנות מחשב לניהול קמעונאי ואופטימיזציה וניהול של
שרשרת אספקה, תוכנות מחשב עבור קמעונאים המוכרים

בערוץ אחד ובערוצים מרובים, ותוכנות מחשב לשימוש על ידי
רשתות ומקומות מכירה קמעונאיות לסחורות מיוחדות

ולסחורות כלליות, חנויות-על, חנויות כלבו, תעשיות האירוח
וסחורות כלליות, כולן למבצעים ולתחזית ביקוש, חנות בחזית,
משרד אחורי, וניתוח וניהול מלאי מחסן, ניהול אולם תצוגה
והזמנות מוצרים, ניהול עסקי, שיווק, תכנון, הזמנה והקצאת
סחורות, קטלוג, קידום, וניתוח מחירים, ניתוח הכנסות וזרימת

מזומנים, בקרת מלאי, מעקב אחר מוצרים, ניתוח מניעת
אבידות, משלוחים, רכישות, חידוש המלאי, רכש, שיווק מוצרים
הקשורים ליצירה אמנותית, הפצה, מעקבים אחרי לקוחות,
ניתוח מכירות לגבי ערוצי הפצה, מכירות, ניהול יחסים עם
לקוחות (CRM), תוכניות נאמנות לקוחות, ואיסוף וניתוח

נתונים של CRM; תוכנות מחשב לשימוש בניהול וניתוח של
מידע על מכירות,מלאי ונתונים עסקיים אחרים כחנות בחזית,
משרד אחורי והמשרד הראשי, ואספקת חיבור ושילוב בין
חנויות או יחידות עסקיות; תוכנות מחשב לבקרת תצורה
ופרמטרים של מסוף נקודת מכירה (POS), ולאיסוף וניהול

נתונים מה-POS; תוכנות מחשב לשימוש בבקרת זמן עובדים,
נוכחות, דואר אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשימוש
בכרטיס חיוב, כרטיס אשראי, כרטיס חכם, כרטיס נאמנות

ועיבוד עסקות תשלום מאובטחות, יישומים פיננסיים, והעברה
אלקטרונית של נתונים פיננסיים; תוכנות מחשב לשימוש

בשירותים פיננסיים, כרטיס אשראי, כרטיס חכם, כרטיס חיוב,
ואבטחה, גישה וזיהוי בעסקות אלקטרוניות; מדפסות מחשב,
סורקים, קוראי כרטיסים, התקני ליכוד נתונים, חיישני נתונים

אלקטרוניים ומגנטיים וציוד היקפי למחשבים; טלפונים, מודמים,
מרבבים, יחידות ממשק לרשת, ומחשבים להעברה אלקטרונית
של נתונים; מסופי נתונים; מוספי כרטיסי אשראי ועיבוד עסקות;
קופות רושמות אלקטרוניות, מסופי נקודות מכירה, מחשבים,
ציוד היקפי למחשבים ומסופי הזנת נתונים ושאלות לניהול

מבצעים ולעיבוד והעברה של עסקות אשראי וכרטיסי אשראי,
תשלומים ונתונים פיננסיים ונתונים אחרים המוגשים אליהם,
עבור רשתות קמעונאים ומקומות מכירה, חנויות-על, חנויות
כלבו, יישומים לתעשיות האירוח וסחורות כלליות, הנכללים

בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 6028/04/2011



Owners

Name: VeriFone, Inc.

Address: 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, 
California, 95110, U.S.A.

Identification No.: 800603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 6128/04/2011



Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Dated 15/05/2001 (Section 16) מיום 15/05/2001 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 001494566

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
001494566

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Huck

Trade Mark No. 223746 מספר סימן

Owners

Name: Manfred Huck GmbH

Address: Netz- und Seilfabrik, Asslarer Weg 13-15, 
Asslar-Berghausen, 35614, -, Germany

Identification No.: 800612

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails; 
all included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים;
הנכללים כולם בסוג 22.

כ"ד ניסן תשע"א - 6228/04/2011



Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223748 מספר סימן

Owners

Name: National Semiconductor Corporation

Address: 2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, 
California 95051, 95051, U.S.A.

Identification No.: 800613

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Converters; electronic controllers for use with power 
converters; diodes; power optimizers, namely 
electronic devices for maximizing energy from 
photovoltaic panels; photovoltaic panels; all included 
in class 9.

ספקים; בקרים אלקטרונים לשימוש עם ספקי כוח; דיודות;
משפרי כוח, בעיקר התקנים אלקטרונים למיקסום אנרגיה

מלוחות פוטו-אלקטריות; לוחות פוטו אלקטריות; הכל כלול בסוג
9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/03/2009, No. 77/699,416 ארה"ב, 25/03/2009, מספר 77/699,416

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 6328/04/2011



Application Date 24/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223749 מספר סימן

SOLARMAGIC

Owners

Name: National Semiconductor Corporation

Address: 2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, 
California 95051, 95051, U.S.A.

Identification No.: 800613

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Converters; electronic controllers for use with power 
converters; diodes; power optimizers, namely 
electronic devices for maximizing energy from 
photovoltaic panels; photovoltaic panels; all included 
in class 9.

ספקים; בקרים אלקטרונים לשימוש עם ספקי כוח; דיודות;
משפרי כוח, בעיקר התקנים אלקטרונים למיקסום אנרגיה

מלוחות פוטו-אלקטריות; לוחות פוטו אלקטריות; הכל כלול בסוג
.9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/03/2009, No. 77/699,415 ארה"ב, 25/03/2009, מספר 77/699,415

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 6428/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224134 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

כ"ד ניסן תשע"א - 6528/04/2011



Badges made of paper, tickets, transport tickets, 
airplane tickets, travel tickets, car rental tickets; pads 
(stationery), drawing pads, pamphlets; office 
requisites (except furniture); writing and drawing 
books, calendars, note books, cards, postcards, 
season tickets, loyalty cards, identification cards, 
boarding cards, membership cards; geographical 
maps, planispheres made of paper or cardboard; 
cardboard articles, catalogues; folders for papers; 
newsletters; paper knives (office requisites); covers 
(stationery); pencils, pencil holders, pencil lead 
holders, pencil sharpeners; magazines, information 
letters, airplane safety instructions, document files 
(stationery); writing material and instruments; 
placards of paper or cardboard; shields (paper 
seals); wrapping paper; signboards of paper or 
cardboard; instructional and teaching material 
(except apparatus); envelopes (stationery), tear-off 
calendars, labels not of textile, announcement cards 
(stationery), flags of paper, paper sheets (stationery), 
index cards (stationery), printed forms, terrestrial 
globes; graphic representations, engravings, printed 
timetables, pictures, printed matter, newspapers; 
writing paper, table linen of paper, lithographs, 
books, bookmarkers, booklets, manuals 
(handbooks); handkerchiefs of paper, menus of 
paper or cardboard, tablemats of paper, tablecloths 
of paper, paper ribbons, table napkins of paper, face 
towels of paper, babies' diapers of paper or cellulose, 
babies' diaper-pants of paper or cellulose, towels of 
paper, bibs of paper; coasters of paper, mats of 
paper or cardboard for bottles or beer glasses; 
napkins of paper for removing make-up; stationery, 
paper; paperweights; holders for passport and 
identity papers; holders for cheque books; 
periodicals, photographs, photograph stands, photo-
engravings; paper-clips; blueprints, maps, airport 
maps, aircraft plans; portraits; prospectuses, printed 
publications, ledgers (books), indexes, periodicals; 
bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for 
packaging; greeting cards; writing pads; fountain 
pens, stands for pens and pencils; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; posters, 
advertisement boards of paper or cardboard; albums, 
colouring albums, transfers (decalcomanias); 
almanacs; aquarelles, gouaches, etchings, paintings 
(pictures), lithographic works of art; atlases; stickers 
(stationery), boxes of paper or cardboard; seals 
(stamps), cases for stamps (seals), holders for 
stamps (seals), address stamps, sealing stamps, 
postage stamps; files (office requisites), cabinets for 
stationery (office requisites); control tokens; drawing 
materials, drawing instruments; graphic prints; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging, plastic films 
for wrapping or packaging; architects' models; slate 
pencils, writing slates, writing chalk; bottle envelopes 
and wrappers of cardboard or paper; cigar bands; 
rubber erasers, elastic bands for offices; wrapping 
paper, ink, inking pads, inkwells; figurines (statuettes) 
of paper, papier mache or cardboard; paint boxes 
(articles for use in school); blinds of paper; drawing 
sets; directions of use and instructions manuals of 
data processing systems, software, computers or 
computer peripherals; all included in class 16.

תגים העשויים מנייר, כרטיסים, כרטיסי נסיעה, כרטיסי טיסה,
כרטיסי טיול, כרטיסי השכרת רכב; כריות (צרכי כתיבה), כריות
שרטוט, חוברות; צרכי משרד (למעט רהיטים); ספרי כתיבה
ושרטוט, יומני שנה, יומנים, כרטיסים, גלויות, כרטיסי עונתיים,
כרטיסי נאמנות, כרטיסי זיהוי, כרטיסי מעבר, כרטיסי חברות;
מפות גיאוגרפיות, פלניספרות העשויות מנייר או קרטון; פריטי
קרטון, קטלוגים; עוטפנים עבור ניירות; עיתונים; סכיני נייר
(צרכי משרד); התקני כיסוי (צרכי כתיבה); עפרונות; מחזיקי
עפרון, מחזיקי קצה עפרון, מחדדי עפרון; מגזינים, מכתבי

מידע, מדריכי בטיחות מטוס, תיקי מסמך (צרכי כתיבה); חומרי
ומכשירי כתיבה; כרטיסי מקום מנייר או קרטון; מגינים (חותמות

נייר); נייר עטיפה; לוחות מודעות מנייר או מקרטון; חומרי
הדרכה ולימוד (למעט התקנים); מעטפות (צרכי כתיבה), יומנים
הניתנים לקריעה, תוויות שאינן מטקסטיל, כרטיסי ברכה (צרכי
כתיבה), דגלים מנייר, גיליונות נייר (צרכי כתיבה), כרטיסי

אינדקס (צרכי כתיבה), טפסים מודפסים, כדורי ארץ; תצוגות
גראפיות, תחריטים, לוחות זמנים מודפסים, תמונות, דברי

דפוס, עיתונים; נייר כתיבה, מפות שולחן מנייר, ליטוגראפיות,
ספרים, סימוניות, כתבי עת, מדריכים (ספרי כיס); ממחטות
מנייר, תפריטים מנייר או קרטון, שטיחי שולחן מנייר, מפות
שולחן מנייר, סרטי נייר, מפיות שולחן מנייר, מגבות פנים

מנייר, טיטולי תינוקות מנייר או מתאית, מכנסי טיטול לתינוקות
מנייר או מתאית, מגבות מנייר, סינרים מנייר; תחתיות מנייר,
שטיחונים מנייר או מקרטון עבור בקבוקים או כוסות בירה;

מפיות מנייר עבור הסרת איפור; צרכי כתיבה, נייר; אבני אבץ;
התקני אחזקה עבור דרכונים וכרטיסי זיהוי; התקני אחזקה

עבור ספרי המחאה; כתבי עת, תמונות, מעמדי תמונה, תחריטי
תמונה; סיכות נייר; תכניות, מפות, מפות שדות תעופה,

תוכניות כלי טיס; דיוקנים; פרוספקטים, פרסומים מודפסים,
פנקסים (ספרים), אינדקסים, כתבי עת; תיקים (מעטפות,

כיסונים) מנייר או מחומרי פלסטיק עבור אריזה; כרטיסי ברכה;
כריות כתיבה, עטים נובעים, מעמדים עבור עטים ועפרונות;

סרטים דביקים עבור צרכי כתיבה או למטרות ביתיות;
פוסטרים, לוחות דביקים של נייר או קרטון; אלבומים, אלבומי
צביעה, מוצרי העתקה (דקלומניות); לוחות שנה; ציורי צבעי

מים, צבעי גואש, תחריטים, ציורים (תמונות) עבודות
ליטוגארפיה של אומנות; אטלסים, מדבקות (צרכי כתיבה),

קופסאות של נייר או קרטון; חותמות (חותמים), נרתיקים עבור
חותמות (חותמים), התקני אחזקה עבור חותמות (חותמים),
חותמות כתובת, חותמות חותם, חותמות דואר; תיקים (צרכי
משרד), ארונות עבור צרכי כתיבה (צרכי משרד); מטבעות
בקרה; חומרי שרטוט, מכשירי שרטוט; הדפסות גראפיות;

אריזות בועות פלסטיק עבור עטיפה או אריזה, סרטי פלסטיק
עבור עטיפה או אריזה; מודלי ארכיטקטורה; עפרונות אפר,
צפחות כתיבה, גיר כתיבה; מעטפות בקבוק והתקני עטיפה

מקרטון או נייר; סרטי סיגר; מחקי גומי, סרטים אלסטיים עבור
משרדים; נייר עטיפה, דיו, כריות דיו, מיכלי דיו; דמויות (פסלים)
מנייר, עיסת נייר או קרטון; קופסאות ציור (פריטים לשימוש

בבית הספר); מסכים מנייר; ערכות שרטוט; חוברות הדרכה של
מדריכי שימוש והוראות של מערכות עיבוד נתונים; תוכנות,
מחשבים או ציוד מחשב היקפי; כולם כלולים בסוג 16.
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Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל
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Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224135 מספר סימן

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Collars for animals; hat boxes of leather, boxes of 
leather or leatherboard, cases of leather or 
leatherboard, boxes of vulcanized fibre, cases of 
vulcanized fibre; purses, canes, walking stick seats, 
school bags, card cases (notecases), key cases 
(leatherware); travelling trunks, not fitted vanity 
cases, briefcases, school bags, sling bags for 
carrying infants, umbrella covers; covers for animals, 
leather leashes; trunks (luggage), suitcases, attaché 
cases, purses not of precious metal; muzzles; 
parasols, umbrellas; empty tool bags of leather, 
rucksacks, handbags, shopping bags, wheeled 
shopping bags, beach bags, travelling bags, bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging, 
garment bags for travel, valises, travelling sets 
(leatherware), cabin bags, bags for sports, holders 
for travel; all included in class 18.

קולרים עבור בעלי חיים; קופסאות כובע מעור, קופסאות מעור
או מעורית, תיבות מעור או מעורית, קופסאות של סיב מגופר;
ארנקים, קנסים, תושבות מקל הליכה, תיקי בית ספר, נרתיקי
כרטיס (נרתיקי רשימות), נרתיקי מפתח (לבוש עור); מטעני
נסיעה, נרתיקי פרכוס שאינם מלאים, תיקי מסמכים, ילקוטים,
תיקי רצועה לנשיאת תינוקות, כיסויי מטריה; כיסויים עבור בעלי
חיים, רצועות עור; מטענים (מזוודות), מזוודות שטוחות, נרתיקי
נספחים, ארנקים שאינם ממתכת יקרה; מחסומי לוע; שמשיות,

מטריות; תיקי כלי ריקים מעור, תרמילי גב, תיקי יד, תיקי
קניות, תיקי קניות עם גלגלים, תיקי חוף, תיקי נסיעות, תיקים
(מעטפות, כיסונים) מעור עבור אריזה, תיקי לבוש עבור נסיעה,
מזוודות, ערכות טיול (לבוש עור), תיקי תא, תיקים עבור מוצרי
ספורט, התקני אחזקה עבור נסיעה; כולם כלולים בסוג 18.
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Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224136 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising by mail order, radio
advertising, television advertising, on-line advertising
via internet, intranet and extranet networks; business
management, business administration; office
functions; marketing and sales promotion for airline
companies; arranging subscriptions to newspapers,
magazines, periodicals or bulletins for others;
organization consultancy, professional business
consultancy, efficiency experts, business information,
business inquiries; bill-posting; business appraisals;
commercial information agencies; cost price analysis;
dissemination of advertising matter; office machines
and equipment rental; transcription; book-keeping;
personnel management consultancy, personnel
recruitment; publicity columns preparation; direct mail
advertising; commercial or industrial management
assistance; updating of advertising material;
document reproduction; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; organization
of competitions (advertising and sales promotions);
compilation and systemization of information into
computer databases; computerized file management,
namely, computerized file management on internet,
intranet and extranet networks; database
management, namely, database management on
internet, intranet and extranet networks; rental of
advertising space; opinion polling; business
management assistance; sales promotion for others;
publication of publicity texts; public relations; drawing
up of statements of accounts; secretarial services;
statistical information; auditing; management of
promotional premiums; development of customer and
personnel loyalty through promotional or advertising
actions; management of loyalty programs, namely,
management of loyalty programs in the field of the air
transport industry; processing of goods and services
purchase orders via internet, intranet and extranet
networks; auctioneering, namely, auctioneering via
internet, intranet and extranet networks; shop window
dressing; demonstration of goods; marketing studies,
marketing research; economic forecasting; modelling
for advertising or sales promotion; commercial or
administrative management of bonus points and
incentive awards to promote customer

loyalty; commercial information, advertising and sales
promotion for others through the management of
merchant websites; retail of transport tickets, airplane

פרסום; פרסום באמצעות הזמנת דואר; פרסום ברדיו, פרסום
טלוויזיוני, פרסום בזמן אמיתי באמצעות רשתות האינטרנט,

האינטראנט והאקסטראנט; ניהול עסקי, אדמיניסטרציה עסקית;
תפקודי משרד; קידום שיווקי ומכירות עבור חברות תעופה;
ארגון מנויים לעיתונים, מגזינים, כתבי עת או לוחות מודעות

עבור אחרים, יעוץ ארגוני, יעוץ עסקי מקצועי, חוות דעת יעילות,
מידע עסקי, חקירות עסקיות; משלוח חשבון; אומדנים עסקיים;
סוכנויות מידע מסחרי; אבחון מחיר -  עלות; הפצה של דברי

דפוס; השכרת מכונות וציוד משרדי; נרתיקים; הנהלת
חשבונות; יעוץ ניהולי אישי, גיוס אישי; הכנת טורי פרסום;

פרסום בדיוור ישיר; סיוע ניהולי תעשייתי או מסחרי; עדכון של
חומר פרסומי; שחזור מסמך; ארגון של תצוגות למטרות
מסחריות או פרסומיות; ארגון של תחרויות (קידומי פרסום

ומכירות); איסוף וקביעת שיטה של מידע לתוך מאגרי נתונים
ממוחשבים; ניהול תיק ממוחשב, דהיינו ניהול תיק ממוחשב
ברשתות האינטרנט, האינטראנט והאקסטראנט; ניהול מאגר

נתונים, דהיינו ניהול מאגר נתונים ברשתות האינטרנט,
האינטראנט והאקסטראנט; השכרה של מקום פרסום; סקרי
דעת קהל; סיוע ניהולי עסקי; קידום מכירות עבור אחרים;

פרסום של טקסטים פרסומיים; יחסי ציבור; שרטוט של דו"חות
של חשבונות; שירותי מזכירות; מידע סטטיסטי; עריכה; ניהול
של גמול קידומי; פיתוח של נאמנות צרכנית ואישית דרך

פעילויות קידומיות ופרסומיות; ניהול של תוכניות נאמנות, דהיינו
של תוכניות נאמנות בתחום של תעשיית הובלה אווירית; עיבוד
של הזמנות רכישה של מוצרים ושירותים באמצעות רשתות
האינטרנט, האינטרנט והאקסטארנט; מכירה פומבית, דהיינו
מכירה פומבית באמצעות רשתות האינטרנט, האינטראנט
והאקסטארנט ; הלבשה בחלונות ראווה; הצגה של מוצרים;
ולימודי שיווק, מחקר שיווקי; חיזוי כלכלי; עיצוב עבור קידום
פרסומי או קידום מכירות; ניהול מסחרי או אדמנסטרטיבי של
נקודות בונוס ופרסי תמריץ לקידום נאמנות אישית; מידע

מסחרי, פרסום וקידום מכירות עבור אחרים באמצעות הניהול
של רשתות רכישה; קמעונאות של כרטיסי הובלה, כרטיסי
טיסה, כרטיסי נסיעה, דהיינו קמעונאות של כרטיסי הובלה
כרטיסי טיסה, כרטיסי נסיעה באמצעות רשתות האינטרנט,

האינטראנט והאקסטראנט; קמעונאות של שמירת כרטיסי מלון,
דהיינו קמעונאות של שמירת כרטיסי מלון באמצעות רשתות
האינטרנט, האינטראנט והאקסטראנט; קמעונאות של שמירת
כרטיסי מסעדה, דהיינו קמעונאות של שמירת כרטיסי מסעדה
באמצעות רשתות האינטרנט, האינטראנט והאקסטראנט;

קמעונאות של שמירת כרטיסי השכרת רכב, דהיינו קמעונאות
של שמירת כרטיסי השכרת רכב באמצעות רשתות האינטרנט,

האינטראנט והאקסטראנט; קמעונאות של בשמים, מוצרי
קוסמטיקה, ניירות; קמעונאות של כרטיסי זיכרון, כרטיסי מעגל
מסוכם, כרטיסים מגנטיים מקודדים, כרטיסי זיהוי מגנטיים,

כרטיסי נקודת בונוס מגנטיים, כרטיסי עונה מגנטיים, כרטיסים
מגנטיים, דהיינו כרטיסים מגנטיים לסיוע של נכים או מטיילים
בעלי ניידות מוגבלת, כרטיסי נאמנות מגנטיים, כרטיסי חברות
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tickets, travel tickets, namely retail of transport
tickets, airplane tickets, travel tickets via internet,
intranet and extranet networks; retail of hotel
reservation tickets, namely, retail of hotel reservation
tickets via internet, intranet and extranet networks;
retail of restaurant reservation tickets, namely, retail
of restaurant reservation tickets via internet, intranet
and extranet networks; retail of car rental tickets,
namely, retail of car rental tickets via internet, intranet
and extranet networks; retail of perfumes, cosmetics,
candles; retail of memory cards, integrated circuit
cards, encoded magnetic cards, identity magnetic
cards, bonus point magnetic cards, season magnetic
cards, magnetic cards, namely, magnetic cards for
the assistance of disabled or reduced mobility
travellers, loyalty magnetic cards, membership
magnetic cards, social networking magnetic cards,
payment magnetic cards, credit magnetic cards,
smart cards; retail of compact discs (audio-video),
compact discs (read-only memory), optical discs,
magnetic disks, video cassettes, audio cassettes,
video tapes, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, amusement
apparatus adapted for use with an independent
display screen or a monitor; retail of electronic labels
for goods and luggage; retail of calculating machines,
electronic pocket calculators, personal digital
assistant, MP3 players, USB flash drives, pocket
calculators, radios, signalling apparatus, namely,
signalling apparatus for travellers, checking
(supervision) apparatus, consoles of electronic
games adapted for use with a television set,
cameras; retail of razors, adapters of current; retail of
glasses, spectacles (optics), sunglasses, anti-glare
glasses, anti-glare visors, spectacle cases; retail of
jewellery, costume jewellery, amulets (jewellery),
rings (jewellery), earrings, necklaces (jewellery),
charms (jewellery), brooches (jewellery), bracelets
(jewellery), wristwatches, watches, clocks,
chronometers, small clocks, alarm clocks, cuff links,
hat ornaments of precious metal, key rings (trinkets),
tie pins, badges of precious metal, medals,
medallions (jewellery); retail of coats, overcoats,
parkas, waterproof clothing, suits, jackets (clothing),
waistcoats, pullovers, sweaters, shirts, trousers,
neckties, belts (clothing), sashes for wear, scarves,
dresses, skirts, overalls, bathing suits, bandanas
(neckerchiefs), headbands (clothing), bibs not of
paper, caps (headwear),

suspenders, hats, cap peaks, underwear, gloves
(clothing), socks, slippers, dressing gowns, pyjamas,
aprons (clothing), uniforms, shoes, boots, sandals;
retail of napkins, place mats, tablecloths, table
runners, tablemats, table napkins, face towels,
towels, bath sheets, beach towels, bath towels,
washing mitts; retail of tableware, services (dishes),
silver plate (tableware), glasses, goblets, glassware,
crystal (glassware), drinking vessels, table cutlery,
table plates, dishes, bowls, cups, tea services,
teapots, tea infusers, coffee services, coffeepots,
candlesticks, candelabra, bottles, bottle openers,
corkscrews, decanters, coasters, jugs, trays for
domestic purposes, trivets (table utensils), menu card
holders, name holders, egg cups, baskets for
domestic use, knife rests for the table, flasks, tidies,

מגנטיים, כרטיס רשת חברתית מגנטיים, כרטיסי תשלום
מגנטיים, כרטיסים חכמים;  קמעונאות של תקליטורים (אודיו –

וידאו), תקליטורים (כרטיסי זיכרון קריאה בלבד), דיסקים
אופטיים, דיסקים מגנטיים , קלטות וידאו, קלטות אודיו, סרטי

וידאו, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, התקני בידור
המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה עצמאי או משגוח;
קמעונאות של תוויות אלקטרוניות עבור מוצרים ומטענים;

קמעונאות של מכונות חישוב, מחשבוני כיס אלקטרוניים, עזרים
דיגיטאליים אישיים, מגנטי MP3 , מנגני פלאש USB, מחשבוני
כיס, מכשירי רדיו, התקני איתות, דהיינו, התקני איתות עבור
מטיילים, התקני בדיקה (פיקוח), קונסולות של משחקים

אלקטרוניים המותאמים לשימוש עם מערכת טלוויזיה, מצלמות;
קמעונאות של תערים, מתאמי זרם; קמעונאות של כוסות,
משקפיים (אופטיות), משקפי שמש, משקפיים נגד סינוור,

מסכות נגד סינוור, נרתיקי משקפיים; קמעונאות של תכשיטים,
תכשיטים לפי הזמנה, קמיעות (תכשיטים), טבעות (תכשיטים),
עגילים, מחרוזות (תכשיטים), קישוטים (תכשיטים), סיכות

(תכשיטים), צמידים (תכשיטים), שעוני יד, שעוני קיר, מכשירים
כרונומטריים, שעונים קטנים, שעוני אזעקה, כפתורי שרוול,
קישוטי כובע ממתכת יקרה, טבעות מפתח (קישוטים), סיכות
עניבה, תגים ממתכת יקרה, מדליות, מדליונים (תכשיטים);

קמעונאות של מעילים, מעילי רוח, מעילי פרווה, דברי הלבשה
חסיני מים, חליפות, ז'קטים (דברי הלבשה) , מקטרונים, סוודרי
פולאובר, אימוניות, חולצות, מכנסיים, עניבות, חגורות (דברי
הלבשה), אבנטים ללבוש, צעיפים, שמלות, חצאיות, אוברולים,
חליפות רחצה, בנדנות (צעיפים), סרטי ראש (דברי הלבשה),
סינרים שאינם מנייר, מלבושי ראש (כיסוי ראש), כתפיות,
כובעים, פונפוני כובע, לבוש תחתון, כפפות (דברי הלבשה,
גרביים, מלבושי שינה, חלוקים, פיג'מות, סינרים (דברי

הלבשה), מדים, דברי הנעלה, מגפיים, סנדלים; קמעונאות של
מפיות, שטיחונים, מפות שולחן, רנרים לשולחן, שטחוני שולחן,
מפיות שולחן, מגבות פנים, מגבות, סדיני רחצה, מגבות חוף,
מגבות רחצה, כסיות רחצה; קמעונאות של כלי שולחן, כלי
הגשה  (כלים), צלחת כסף (כלי שולחן), כוסות, גביעים, כלי
זכוכית, קריסטל (כלי זכוכית), כלי שתייה, סכו"ם שולחני,

צלחות שולחן, כלים, קערות, כוסות, כלי הגשת תה, קומקומי
תה, כלי מזיגת תה, כלי הגשת קפה, קומקומי קפה, פמוטים,
ארכובת נרות, בקבוקים, פותחני בקבוק, מחלצים, צלוחיות,
מגשי גלגלים, כדים, מגשים לשימוש ביתי, תלתי  רגל (כלי

שולחן), מחזיקי כרטיס תפריט, מחזיקי שם, כוסות ביצה, סלים
לשימוש ביתי, משענות סכין עבור השולחן, צפחות, שוטפנים,
דליי קרח, צנצנות שמן, מגרסות פלפל מופעלות יד, מגרסות
מלח מופעלות יד, צנצנות פלפל, קערות מלח, קערות סוכר,
מגשי פרורים, מגישי פשטידה, כלי חרס, צנצנות, פחי אשפה,

טבעות מפות, קערות סלט, אגרטלים, קומקומים שאינם
חשמליים, וזות; קמעונאות של בשר, דג, עוף, ציד, פירות

וירקות, חלב, מוצרי חלב, שמני ושומני מאכל, ביצים, דגנים,
תכשירים העשויים מדגנים, לחם, מאפים, דברי מתיקה,

סוכריות,  ממתקים, קפה, תה, קקאו, שוקו, סוכר, רטבים (נותני
טעם), דברי מזון ותבשילים העשויים מבשר, דג, עוף, ציד,

פירות וירקות, חלב, מוצרי חלב, שמני ושומני מאכל, ביצים או
דגנים; קמעונאות של משקאות שאינם אלכוהוליים, מים

מינראליים, מים מוגזים, מיצי פירות, מיצי ירקות, מי סודה,
משקאות העשויים מקפה, תה, שוקו, משקאות אלכוהוליים,
יינות, שמפניה, ינות תוססים, בירות, ספירטים, ליקרים;
קמעונאות של משחקים, צעצועים, כרטיסי משחק, לוחות

משחק, נרתיקי כרטיס משחק, מודלי עיצוב, מודלי עיצוב של כלי
טיס או כלי רכב, כלי רכב מופעלים מרחוק (צעצועים), צעצועי
קטיפה, בובות, מכונות אוטומטיות ומכונות מופעלות מטבע,
משחקים אוטומטיים, קונסולות של משחקים אלקטרוניים;

קמעונאות של טבק, גפרורים, קופסאות גפרורים, נרתיקי סיגר,
קופסאות סיגר, תיבות סיגר, נרתיקי סיגריות, קופסאות

סיגריות, תיבות סיגריות, מציתים עבור מעשנים, התקני חיתוך
סיגר, התקני אחזקת סיגר, התקני אחזקת סיגריות, צנצנות

טבק; כולם כלולים בסוג

כ"ד ניסן תשע"א - 7028/04/2011



Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

ice buckets, oil cruets, hand-operated pepper mills, 
hand-operated salt mills, pepper pots, salt cellars, 
sugar bowls, crumb trays, pie servers, pottery, pots, 
dustbins, napkin rings, salad bowls, epergnes, non-
electric kettles, vases; retail of meat, fish, poultry, 
game, fruits and vegetables, milk, milk products, 
edible oils and fats, eggs, cereals, preparations made 
from cereals, bread, pastry, confectionery, candies, 
condiments, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, 
sauces (condiments), foods and dishes prepared 
from meat, fish, poultry, game, fruits and vegetables, 
milk, milk products, edible oils and fats, eggs or 
cereals; retail of non alcoholic beverages, mineral 
waters, aerated waters, fruit juices, vegetable juices, 
soda waters, beverages made from coffee, tea, 
chocolate, alcoholic beverages, wines, champagne, 
sparkling wines, beers, spirits, liqueurs; retail of 
games, playthings, playing cards, game boards, 
playing card cases, scale models, scale models of 
airplanes or vehicles, remote controlled vehicles 
(toys), plush toys, dolls, automatic and coin-operated 
amusement machines, automatic games, consoles of 
electronic games; retail of tobacco, matches, match 
boxes, cigar cases, cigar boxes, cigar cabinets, 
cigarette cases, cigarette boxes, cigarette cabinets, 
lighters for smokers, ashtrays for smokers, cigar 
cutters, cigar holders, cigarette holders, tobacco jars; 
all included in class 35.

.35

כ"ד ניסן תשע"א - 7128/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224137 מספר סימן

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; financial 
analysis; insurance consultancy; insurance 
information; issuance and dissemination of tokens of 
value; savings banks; mutual funds, capital 
investments, capital management; credit card 
services, debit card services, payment card services; 
surety services; exchanging money; issuing of 
travellers' checks; issuing of gift tokens; financial 
consultancy; financial evaluation (insurance, 
banking); trusteeship; financing services; financial 
information; electronic funds transfer; banking; 
financial sponsorship; management of securities 
accounts; management of securities accounts within 
the context of customer loyalty in the field of financial 
affairs; management of securities accounts within the 
context of customer and personnel loyalty in the field 
of air transport or social network; customs brokerage; 
execution of customs formalities; real estate 
appraisal; real estate management; stock exchange 
quotations; all included in class 36.

ביטוח; ענייני פיננסים; עניינים כספיים; אבחון פיננסי; יעוץ
ביטוחי; מידע ביטוחי; הנפקה וחלוקה של מטבעות ערך; בנקי
חסכון; קרנות שיתוף, השקעות הון, ניהול הון; שירותי כרטיס
אשראי, שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס תשלום; שירותי

ערובה; החלפת כסף; הנפקה של המחאות נוסעים; הנפקה של
מטבעות מתנה; יעוץ פיננסי; הערכה פיננסית (ביטוח, בנקאות);

נאמנות; שירותים פיננסיים; מידע פיננסי; העברת כסף
אלקטרונית; בנקאות; מימון פיננסי; העברת כסף אלקטרונית;
בנקאות; מימון פיננסי; ניהול של חשבונות בטוחות; ניהול של

חשבונות בטוחות במסגרת ההקשר של נאמנות צרכנית בתחום
של עניינים פיננסיים; ניהול של חשבונות בטוחות במסגרת

ההקשר של נאמנות צרכנית ואישית בתחום של הובלה אווירית
או רשתות חברתיות; תיווך מכסים; חיתום של פורמאליות

מכסים; הערכת נדל"ן; ניהול נדל"ן; אומדני החלפת מניות; כולם
כלולים בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 7228/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224138 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building, maintenance, overhaul, cleaning, wash and 
repair of vehicles, air vehicles, transport vehicles and 
airplanes; construction, repair and cleaning of 
buildings, airports, airport ground installations, 
terminals, warehouses, garages, car parks, runways, 
airport roads; maintenance and cleaning of cabins, 
cockpits and baggage holds; maintenance and 
cleaning of floors, seats, tablets, storage trunks, 
luggage boots, ashtrays, dustbins, video-screens, 
namely on board airplanes and within airports; 
maintenance and cleaning of toilets; supervision and 
coordination of vehicle and building construction; 
supervision and coordination of vehicle and building 
maintenance; supervision and coordination of vehicle 
and building cleaning; supervision and coordination 
of vehicle and building repair; vehicle service stations 
(refuelling and maintenance of airplanes); de-icing 
and snow-clearing of roads, runways, vehicles and 
air vehicles; maintenance and cleaning of headrests, 
pillows, cushions, blankets, sheets, towels, table 
linen and toilet linen, namely those used on board 
airplanes and within airports; maintenance and 
cleaning of electric and electronic equipments and 
apparatus, namely those used on board airplanes 
and within airports; maintenance and cleaning of 
audio and video equipments and apparatus, namely 
those used on board airplanes and within airports; 
building and vehicle construction information; building 
and vehicle maintenance information; building and 
vehicle cleaning information; building and vehicle 
repair information; disinfecting of vehicles and 
buildings; washing of tableware, dishes, cutlery, 
glasses, glassware; fire alarm installation, 
maintenance and repair; all included in class 37.

בניה, אחזקה, שיפוץ, ניקוי, רחיצה ותיקון של כלי רכב, כלי רכב
אוויריים, רכבי הובלה ומטוסים; בניה, תיקון וניקוי של בניינים,
שדות תעופה, מתקנים יבשתיים בשדה תעופה, טרמינלים,

מחסנים, מוסכים, חניוני כלי רכב, מסילות, כבישי שדה תעופה;
אחזקה וניקוי של תאים, תאי טייס והתקני אחזקה מטען;
אחזקה וניקוי של קומות, מושבים, לוחות, מטעני אחסון,

מקומות קיבול למטען, מאפרות, פחי אשפה, מסכי וידאו, דהיינו
בתוך המטוסים ובשדות התעופה; אחזקה וניקוי של בתי

שימוש; השגחה ותיאום של בנית כלי רכב ובניינים; השגחה
ותיאום של אחזקת כלי רכב ובניינים; השגחה ותיאום של תיקון
כלי רכב ובניינים; תחנות שירות כל רכב (תדלוק מחדש ואחזקה
ואחזקה של מטוסים); הפשרת קרח וסילוק קרח של כבישים,
מסילות, כלי רכב וכלי רכב אוויריים; אחזקה וניקוי של משענות
ראש, כריות, כריות נוחות, שמיכות, סדינים, מגבות, מפות

שולחן ומפות טואלט, דהיינו אלה המשמשים במטוסים ובשדות
תעופה; אחזקה וניקוי של ציודי והתקני חשמל ואלקטרוניקה,

דהיינו אלה המשמשים במטוסים ובשדות תעופה; אחזקה וניקוי
של ציודי והתקני אודיו ווידאו, דהיינו אלה המשמשים במטוסים
ובשדות תעופה; מידע בנוגע לבניית בניינים וכלי רכב; מידע

בנוגע לאחזקת בניינים וכלי רכב; מידע בנוגע לניקוי בניינים וכלי
רכב; מידע בנוגע לתיקון בניינים וכלי רכב; חיטוי של כלי רכב
ובניינים; רחיצה של כלי שולחן, כלים, סכו"ם, כוסות, כלי

זכוכית; התקנה, אחזקה ותיקון של אזעקת אש; כולם כלולים
בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 7328/04/2011



Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 7428/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224139 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

טלקומיוניקציות; תקשורות באמצעות תחנות מחשב; שידור
רדיו; תקשורות באמצעות טלגרמות; תקשורות באמצעות

טלפון; שידור טלוויזיוני; מידע בנוגע לטלקומיוניקציות; השכרה
של מודמים; השכרה של מכשירי טלפון; דואר אלקטרוני, דואר
אלקטרוני עבור הובלה או עבור תקשורת או פגישות של אנשים,

ביתר פירוט במהלך טיולים, דואר אלקטרוני עבור קביעת
רשתות  חברתיות; העברה של מידע, דהיינו העברה של מידע
המתייחס לרשתות הובלה או חברתיות; העברת נתונים, דהיינו,
העברת נתונים בתחום של רשתות הובלה או חברתיות; שליחת
הודעה, דהיינו משלוח הודעה בתחום של רשתות הובלה או
חברתיות; העברה של דמויות וקולות, דהיינו, העברה של

דמויות וקולות בתחום של רשתות הובלה או חברתיות; העברה
נעזרת מחשב של הודעות ודמויות; תקשורת טלפון סלולארי;
העברה לוונית; שירותי טלפון; משלוח של טלגרמות; העברה

של מידע באמצעות רשתות האינטרנט , האינטראנט
והאקסטראנט; עברה של מידע ממערכת נתונים; העברת
נתונים באמצעות רשתות מחשב; העברה של נתונים בזמן
אמיתי; שירותי דואר אלקטרוני; החכרת זמן גישה לשרת

נתונים מרכזי המיועד עבור טלקומוניקציה; תצוגה אלקטרונית,
דהיינו תצוגה אלקטרונית בתחום של הובלה או של תקשורת
בין אנשים; הענקת גישה לאתרי אינטרנט ולמנועי חיפוש

(פורטלים); החכרת זמן גישה לרשתות; הענקת חדרי שיחה
באינטרנט, דהיינו, הענקת חדרי שיחה באינטרנט בתחום של
רשתות הובלה או חברתיות; שירותי טלקומוניקציה המאפשרים

את הגישה לקהילת התקשורת  וירטואלית; מרכזי שיחות
טלפון; שירותי טלפון בתפקיד; איסוף והעברה של מידע

באמצעות הטלפון ובאמצעות רשתות האינטרנט, האינטראנט
והאקסטראנט עבור השמירה של כרטיסי הובלה, כרטיסי נסיעה
או כרטיסי טיסה; העברה והפצה של נתונים באמצעות רשתות
האינטרנט, האינטראנט והאקסטראנט עבור השמירה של

כרטיס הובלה, כרטיסי נסיעה או כרטיסי טיסה; העברה והפצה
של הודעות באמצעות רשתות האינטרנט, האינטראנט

והאקסטראנט עבור השמירה של כרטיסי הובלה, כרטיסי נסיעה
או כרטיסי טיסה; העברה והפצה של דמויות וקולות באמצעות
רשתות האינטרנט, האינטראנט והאקסטראנט עבור השמירה
של כרטיסי הובלה, כרטיסי נסיעה או כרטיסי טיסה; הענקת

גישת משתמש לרשת מחשב גלובלית; הענקת גישת משתמש
לרשת מחשב עבור השמירה, המשלוח, ההדפסה או האיסוף
של כרטיסי הובלה, כרטיסי נסיעה, כרטיסי טיסה; הענקת גישת
משתמש לרשת מחשב עבור השמירה של חדרי מלון, מקומות
מסעדה, שולחנות מסעדה, כלי רכב; העברה של הזמנות

מרחוק באמצעות רשתות האינטרנט, האינטראנט
והאקסטראנט; כולם כלולים בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 7528/04/2011



Telecommunications; communications by computer 
terminals; radio broadcasting; communications by 
telegrams; communications by telephone; television 
broadcasting; information about telecommunication; 
rental of telecommunication equipment; rental of 
message sending apparatus; rental of modems; 
rental of telephones; electronic mail, electronic mail 
for transport or for the getting in touch or meeting of 
people, more particularly during travels, electronic 
mail for setting up a virtual community via internet, 
electronic mail for setting up social networks; 
transmission of information, namely, transmission of 
information relating to transport or social networking; 
data transmission, namely, data transmission in the 
field of transport or social networking; message 
sending, namely, message sending in the field of 
transport or social networking; transmission of 
images and sounds, namely, transmission of images 
and sounds in the field of transport or social 
networking; computer aided transmission of 
messages and images; cellular telephone 
communication; satellite transmission; telephone 
services; sending of telegrams; transmission of 
information via internet, intranet and extranet 
networks; transmission of information from a 
database system; data transmission via computer 
networks; on-line transmission of information; 
electronic mail services; leasing access time to a 
central database server intended for 
telecommunication; electronic display, namely, 
electronic display in the field of transport or of the 
getting in touch with people; providing access to 
websites and search engines (portals); leasing 
access time to networks; providing internet chat 
rooms, namely, providing internet chat rooms in the 
field of transport or social networking; 
telecommunications services allowing the access to a 
virtual exchange community; telephone call centres; 
on duty telephone services; collection and 
transmission of information by phone and via 
internet, intranet and extranet networks; transmission 
and dissemination of information via internet, intranet 
and extranet networks for the reservation of transport 
tickets, travel tickets or airplanes tickets; 
transmission and dissemination of data via internet, 
intranet and extranet networks for the reservation of 
transport tickets, travel tickets or airplanes tickets; 
transmission and dissemination of messages via 
internet, intranet and extranet networks for the 
reservation of transport tickets, travel tickets or 
airplanes tickets; transmission and dissemination of 
images and sounds via internet, intranet and extranet 
networks for the reservation of transport tickets, 
travel tickets or airplanes tickets; providing user 
access to a global computer network; providing user 
access to a computer network for the reservation, the 
delivery, the printing or the collection of transport 
tickets, travel tickets, airplane tickets; providing user 
access to a computer network for the reservation of 
hotel rooms, restaurant places, restaurant tables, 
vehicles; transmission of remote orders via internet, 
intranet and extranet networks; all included in class 
38.

כ"ד ניסן תשע"א - 7628/04/2011



Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 7728/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224140 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

כ"ד ניסן תשע"א - 7828/04/2011



Transport; packaging and storage of goods; transport 
of passengers; transport of travellers; transport of 
animals; travel arrangement; escorting of travellers; 
air hostess services (escorting of travellers); air 
transport; freighting; tourist agencies (except for hotel 
reservation and boarding houses booking); travel 
agencies; bus transport, car transport; chauffeur 
services; parcel delivery; packaging of goods; mail 
delivery, delivery of newspapers, delivery of 
magazines, delivery of pamphlets, delivery of safety 
instructions leaflets in airports or aboard airplanes; 
delivery of luggage; delivery of meals, delivery of 
drinks; delivery of goods; wrapping of goods; storage 
information; arranging of tours; freight forwarding; 
freight (shipping of goods); transportation 
information; travel information; vehicle rental 
information; passengers, goods and animals 
transport information; vehicle rental; courier services 
(messages or merchandise); car parking; travel ticket 
reservation, transport ticket reservation, airplane 
ticket reservation; taxi transport; sightseeing 
(tourism); transport reservation, passengers, goods 
and animals transport reservation; travel reservation; 
vehicle rental reservation; transport of valuables; car 
shuttle services; check-in of luggage, goods and 
passengers; loading and unloading or airplanes; 
putting airplanes at disposal; representation of 
airlines and vehicle rental companies; public 
transportation of passengers; vehicle towing; car 
rental; rental of storage containers; freight brokerage, 
transport brokerage; rental of warehouses; garage 
rental; rental of wheelchairs, putting wheelchairs at 
passengers' disposal in airports; parking place rental; 
piloting; salvaging; rescue operations (transport); 
lending and rental of air vehicles or airplanes; putting 
air vehicles or airplanes at disposal; professional 
consultancy in the field of air transport; forwarding of 
food, drink, meals or tray meals; loading and 
unloading of goods aboard airplanes for the 
equipping of cabins, cockpits and baggage holds of 
airplanes; handling of goods and luggage, namely, 
handling of goods and luggage in airports; handling 
of approach ramps or gangways; organization of 
transfers and of transits of passengers from an 
airport or from an airplane to another airport or 
another airplane; organization of transfers and of 
transits of crews from an airport or from an airplane 
to another airport or another airplane; organization of 
transfers and of transits of flying personnel from an 
airport or from an airplane to another airport or 
another airplane; organization of transfers and of 
transits of luggage from an airport or from an airplane 
to another airport or another airplane; distribution of 
energy, namely, distribution of energy aboard 
airplanes; all included in class 39.

הובלה; אריזה ואכסון של מוצרים; הובלה של נוסעים; הובלה
של מטיילים; הובלה של בעלי חיים; ארגון נסיעה; ליווי של
נוסעים; שירותי אירוח אווירי (ליווי של מטיילים); הובלה

אווירית; הובלת מטענים; סוכנויות תיירים (למעט עבור הזמנת
מקומות בבית מלון והזמנת מקומות בבתי אירוח); סוכנויות

מטיילים; הובלה באמצעות אוטובוס, הובלה באמצעות מכונית,
שירותי נהגות; משלוח חבילה; אריזה של מוצרים; משלוח
דואר, משלוח של עיתונים, משלוח של מגזינים, משלוח של
חוברות, משלוח של עלוני הדרכת בטיחות בשדות תעופה או
במטוסים; משלוח של מזוודות; משלוח של ארוחות, משלוח של
משקאות; משלוח של מוצרים; עטיפה של מוצרים; מידע בנוגע
לאכסון; ארגון של טיולים; העברת מטען; מטען (השטה של
מוצרים); מידע בנוגע לתעבורה; מידע בנוגע לנסיעה; מידע

בנוגע להשכרת כלי רכב; מידע בנוגע להובלת נוסעים, מוצרים
ובעלי חיים; השכרת כלי רכב; שירותי בלדרות (הודעות או

סחורה); חניית כלי רכב; שמירת כרטיס נסיעה, שמירת כרטיס
הובלה, שמירת כרטיס מטוס; הובלה באמצעות מונית; ביקור
אתרים (תיירים); שמירת מקומות הובלה, שמירת מקומות
נוסעים, מוצרים ובעלי חיים; שמירת מקום טיול; שמירת

השכרת כלי רכב; הובלה של דברי ערך; שירותי נהג מכונית;
קבלה ורישום של מזוודות, מוצרים ונוסעים; העמסה ופריקה

של מטוסים; השמת מטוסים בפיקוח; יצוג של חברות טיסה וכלי
רכב; הובלה ציבורית של נוסעים; גרירת כלי רכב; השכרת
מכונית; השכרה של מיכלי אכסון; תיווך מטען, תיווך הובלה;
השכרה של מחסנים; השכרת מוסך; השכרה של כסאות

גלגלים, מתן כסאות גלגלים בשדות תעופה לשימוש נוסעים;
השכרת מקום חניה; שירותי טיס; שירותי הצלה; פעולות הצלה
(הובלה); השאלה והשכרה של כלי רכב אוויריים או מטוסים;
מתן אפשרות שימוש בכלי רכב אוויריים או מטוסים; יעוץ

מקצועי בתחום של הובלה אווירית; העברה של מזון, משקה,
ארוחות או ארוחות מגש; העמסה ופריקה של מוצרים ממטוסים

עבור ציוד של תאים, תאי טייס והתקני אחזקת מטען של
מטוסים; ניהול של מוצרים ומזוודות, דהיינו ניהול של מוצרים
ומזוודות בשדות תעופה; ניהול של רמפות או מעברי גישה;
ארגון של העברות ושל ההסעות של נוסעים משדה תעופה או
ממטוס לשדה תעופה אחר או למטוס אחר; ארגון של העברות
ושל הסעות של צוותים משדה תעופה או ממטוס לשדה תעופה
אחרת או למטוס אחר; ארגון של העברות ושל הסעות של

פרסונלי תעופה משדה תעופה או ממטוס לשדה תעופה אחר
או למטוס אחר; ארגון של העברות ושל הסעות של מזוודות
משדה תעופה או ממטוס לשדה תעופה אחר או למטוס אחר;
הפצה של אנרגיה, דהיינו, הפצה של אנרגיה במטוסים; כולם

כלולים בסוג 39.

כ"ד ניסן תשע"א - 7928/04/2011



Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 8028/04/2011



Application Date 30/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224144 מספר סימן

MNM

Ownersבעלים

Name: Shmuel Reznik שם: שמואל רזניק

Address: 29 Ben Zion Blv., Tel Aviv, Israel כתובת : שד' בן ציון 29, תל אביב, ישראל

Identification No.: 24153637מספר זיהוי: 24153637

Name: Oren Rosenberg שם: אורן רוזנברג

Address: Raanana, Israel כתובת : רח' הכוכב 15, רעננה, ישראל

Identification No.: 280993980מספר זיהוי: 280993980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Resnik, Adv.

Address: 29 Ben Zion Blvd., Tel Aviv, 64286, Israel

שם: שמואל רזניק, עו"ד

כתובת : שדרות בן ציון 29, תל אביב, 64286, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertaiment activities, culture activities, production 
of events and shows; all included in class 41.

פעילות בידור, פעילות תרבות, פעילות של הפקת אירועים
ומופעים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 8128/04/2011



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224253 מספר סימן

GAZIT-GLOBE

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; financial affairs; development, 
financing, leasing, rental, operation and management 
of real estate properties, including shopping centers, 
office buildings, medical office buildings, medical 
research buildings, senior homes; financial and 
consulting services related to real estate; all included 
in class 36.

עסקי נדל"ן; עסקים פיננסיים; פיתוח, מימון, שכירה, השכרה,
תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל מרכזי קניות, בנייני משרדים,

בנייני משרדים רפואיים, בנייני מחקר רפואי, בתי אבות;
שירותים פיננסיים ושל יעוץ הקשורים לנדל"ן; הנכללים כולם

בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 8228/04/2011



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224275 מספר סימן

גזית-גלוב

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; financial affairs in the field of real 
estate; development, financing, leasing, rental, 
operation and management of real estate properties, 
including shopping centers, office buildings, medical 
office buildings, medical research buildings, senior 
homes; financial and consulting services related to 
real estate; all included in class 36.

עסקי נדל"ן; עסקים פיננסיים בתחום הנדל"ן; פיתוח, מימון,
שכירה, השכרה, תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל מרכזי
קניות, בנייני משרדים, בנייני משרדים רפואיים, בנייני מחקר

רפואי, בתי אבות; שירותים פיננסיים ושל יעוץ הקשורים לנדל"ן;
הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 8328/04/2011



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224294 מספר סימן

גזית-גלוב

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of real estate; 
business administration in the field of real estate; 
office functions and management and operation 
assistance to commercial businesses within 
commercials centers, shopping centers, office 
buildings, medical research and office and medical 
research buildings, senior homes and sheltered 
housing; real estate sales management; real estate 
marketing; management and operation assistance to 
real estate businesses; management and operation 
assistance to commercial businesses; all included in 
class 35.

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; אדמיניסטרציה עסקית בתחום
הנדל"ן; פונקציות משרדיות וסיוע בניהול ותפעול לעסקים
מסחריים במסגרת מרכזים מסחריים, מרכזי קניות, בנייני

משרדים, בנייני משרדים ומחקר רפואי, בתי אבות ודיור מוגן;
ניהול מכירות נדל"ן; שיווק נדל"ן; סיוע בניהול ותפעול לעסקי

נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 8428/04/2011



Application Date 21/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224298 מספר סימן

MAGIC MOUSE

Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer software; computer operating 
system software; computer utility software; computer 
hardware; computer peripherals; scanners; 
touchscreens; keyboards; computer mice; trackballs; 
trackpads; touchpads; light pens; joysticks; game 
controllers; graphics tablets; digitizers; cables and 
connectors; flash memory drives; USB drives; solid 
state storage devices; barcode readers; all included 
in class 9,

מחשבים; תוכנת מחשב; תוכנת הפעלת מערכת מחשב;
תוכנות תפעול למחשב; חומרת מחשב; אביזרי מחשב; סורקים;
מסכי מגע; מקלדות; עכברי מחשב; כדורי עקיבה; לוחות מגע;
עטי אור; ידיות משחק; בקרי משחק; טבלאות גרפיקה; ממירי
;USB דיגיטציה; כבלים ומחברים; כונני זיכרון הבזק; כונני
רכיבי זיכרון קשיח; קוראי בר-קוד; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 25/06/2009, No. 41113 טרינידד וטובגו, 25/06/2009, מספר 41113

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 8528/04/2011



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224315 מספר סימן

GAZIT-GLOBE

Ownersבעלים

Name: GAZIT-GLOBE LTD. שם:  גזית-גלוב בע"מ

Address: 1 Derech Hashalom St., Tel-Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 1, תל אביב-יפו, 67892, ישראל

Identification No.: 520033234מספר זיהוי: 520033234

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of real estate; 
business administration in the field of real estate; 
office functions and management and operation 
assistance to commercial businesses within 
commercials centers, shopping centers, office 
buildings, medical research and office and medical 
research buildings, senior homes and sheltered 
housing; real estate sales management; real estate 
marketing; management and operation assistance to 
real estate businesses; management and operation 
assistance to commercial businesses; all included in 
class 35.

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; אדמיניסטרציה עסקית בתחום
הנדל"ן; פונקציות משרדיות וסיוע בניהול ותפעול לעסקים
מסחריים במסגרת מרכזים מסחריים, מרכזי קניות, בנייני

משרדים, בנייני משרדים ומחקר רפואי, בתי אבות ודיור מוגן;
ניהול מכירות נדל"ן; שיווק נדל"ן; סיוע בניהול ותפעול לעסקי

נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 8628/04/2011



Application Date 11/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224376 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Sarit Goshen-Fanti שם: שרית גושן-פנטי

Address: Salit, 45885, Israel כתובת : מושב סלעית, סלעית, 45885, ישראל

Identification No.: 057225666מספר זיהוי: 057225666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny Ofir, Adv.

Address: Beit Hatextile, 14th Floor, 2 Koyfman St., Tel 
Aviv, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : בית הטקסטיל, קומה 14, רח' קויפמן 2, תל אביב,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan עושים סדר בחיים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא עושים סדר
בחיים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Arrangement of houses and offices; arranging the 
contents, arrangement of home and office 
paperwork; creating an infrastructure for 
arrangement; all included in class 45.

סידור בתים ומשרדים; סידור התכולה, סידור ניירת ביתית
ומשרדית, יצירת תשתית לסדר; הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ד ניסן תשע"א - 8728/04/2011



Application Date 22/10/2009 תאריך הגשה

Merged with 224604 224609 אוחד עם 224604 224609

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

VAPOZINC

Trade Mark No. 224603 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments (not of 
metal), in particular gravestones; building glass; 
insulating glass [building]; concrete; cement; statues 
and statuettes of stone, concrete or marble; windows 
(not of metal); window casements, not of metal; 
window glass; wood for building; all goods included in 
class 19.

חומרי בנייה (שאינם ממתכת); צינורות קשיחים שאינם ממתכת
לבנייה; אספלט, זפת וביטומן; מבנים הניתנים להעברה שאינם
ממתכת; אנדרטות (שאינם ממתכת), במיוחד מצבות; מבנה
זכוכית; זכוכית מבודדת  [מבנה]; בטון; מלט; פסלים ופיסלונים
מאבן, בטון או שיש; חלונות (שאינם ממתכת); חלון צרפתי,
שאינו ממתכת; זגוגית לחלון; עץ לבניין; כל הסחורות נכללות

בסוג 19.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; air-conditioning 
installations; freezing cabinets; torches; electric 
coffee percolators; lamps and lights for vehicles; 
heating or air conditioning installations for vehicles; 
air and water purifying apparatus; all goods included 
in class 11.

מתקן לתאורה, חימום, ייצור אדים, בישול, קירור, ייבוש,
איוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; התקנות מיזוג אוויר;
תאי הקפאה; לפידים; פרקולטורים חשמליים לקפה; מנורות
ותאורה לכלי רכב; התקנות חימום או מיזוג אוויר לכלי רכב;
מתקן לטיהור אוויר ומים; כל הסחורות נכללות בסוג 11.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal included in class 6; ores, 
semi-finished goods and goods of common metals, in 
particular of zinc and zinc  alloys, namely plates, 
sheets, boards, corner pieces, bands, bars and 
strips, profiled and non-profiled, including surface-
treated; roofing assemblages of metal and roofing 
sheets; gutters of metal; frameworks of metal; 
metallic containers; packaging containers of metal; 
statues and figurines of metal; metal number plates; 
all goods included in class 6.

מתכות מצויות וסגסגותיהם; חומרי בנייה ממתכת; מבנים
ממתכת הניתנים להעברה; חומרים ממתכת עבור מסלולי
מסילת רכבת; כבלים שאינם חשמליים וחוטי תיל ממתכת

מצוייה; פריטים קטנים מכלי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת;
כספות; טובין ממתכת מצוייה הנכללים בסוג 6; מחצבים, טובין
גמורים למחצה וטובין ממתכות מצויות, במיוחד אבץ, סגסוגות,
כלומר משטחים, לוחיות, יריעות, לוחות, חלקי זוויות, רצועות,

בריחים ופסים, פרופילים ושאינם פרופילים, כולל משטח
מעובד; רכיבי כיסויי גג ממתכת ויריעות כיסוי ממתכת; ביובים
ממתכת; מסגרות ממתכת; מיכלי מתכת; מיכלי אריזה ממתכת;

פסלים ופיסלונים ממתכת; לוחיות מספרים ממתכת; כל
הסחורות נכללות בסוג 6.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 08/04/2009 איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/04/2009

Class: 11 סוג: 11

כ"ד ניסן תשע"א - 8828/04/2011



Owners

Name: RHEINZINK GmbH & Co. KG

Address: Datteln, Germany

Identification No.: 57071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 8928/04/2011



Application Date 05/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224683 מספר סימן

BABY LIPS

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale, Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי מייק אפ; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 9028/04/2011



Application Date 01/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224737 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Barnoi Brothers Ltd שם: האחים ברנוי בע"מ

Address: Haruts 6, Tel Aviv, 67060, Israel כתובת : חרוץ 6, תל אביב, 67060, ישראל

Identification No.: 514071604מספר זיהוי: 514071604

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery and watches; all included in class 14. שעונים ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 9128/04/2011



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224758 מספר סימן

Owners

Name: Jtag Technologies B.V.

Address: Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 800727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of electric 
machines and machinery, tools and precision 
instruments; all included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של מכונות חשמליות ומיכון, כלי עבודה
וכלים מדויקים; הכל כלול בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 9228/04/2011



Application Date 09/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225015 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Silvergate Technologies Ltd. שם: סילברגייט טכנולוגיות בע"מ

Address: Hapetel 5, Pardesia, Israel כתובת : הפטל 5, פרדסיה, ישראל

Identification No.: 514343862מספר זיהוי: 514343862

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, for water 
supply, and for sanitary purposes; all included in 
class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; נכללים

בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 9328/04/2011



Application Date 23/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225023 מספר סימן

TWEET PEUGEOT

Owners

Name: PEUGEOT MOTOCYCLES (Societe Anonyme)

Address: 103, rue du 17 Novembre, Mandeure, France

Identification No.: 53180

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two-wheeled motorized vehicles, mopeds, scooters; 
all included in class 12.

רכבים ממונעים דו-גלגליים, טוסטוסים, קטנועים; הנכללים כולם
בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 9428/04/2011



Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225150 מספר סימן

Owners

Name: Ever Spirit Ltd.

Address: Harbour City, 17 Canton Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, Hong Kong

Identification No.: 70722

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 9528/04/2011



Application Date 26/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225167 מספר סימן

Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 800772

Taiwanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

hats; tee shirts; jackets [clothing]; sport coats; 
singlets; all included in class 25

כובעים; חולצות טי; מקטורנים [הלבשה]; מעילי ספורט; גופיות;
הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 9628/04/2011



Application Date 26/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225171 מספר סימן

GO OC

Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 800772

Taiwanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

hats; tee shirts; jackets [clothing]; sport coats; 
singlets; all included in class 25

כובעים; חולצות טי; מקטורנים [הלבשה]; מעילי ספורט; גופיות;
הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 9728/04/2011



Application Date 03/12/2009 תאריך הגשה

Dated 01/05/1995 (Section 16) מיום 01/05/1995 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2019476 ממלכה מאוחדת מספר: 2019476

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

OPTIMA

Trade Mark No. 225360 מספר סימן

Owners

Name: Preciosa a.s.

Address: 3197 Opletalova, Jablonec nad Nisou, 46667, 
Czech Republic

Identification No.: 800785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; imitaion jewellery; glass stones for 
jewellery; precious stones; pearls; borts; all included 
in class 14.

תכשיטים; תכשיטי חיקוי; אבני זכוכית לתכשיטים; אבנים יקרות
ואבנים חצי יקרות; פנינים; שברי יהלומים; הנכללים כולם בסוג

.14

כ"ד ניסן תשע"א - 9828/04/2011



Application Date 01/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225421 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: S.H.L. - ALUBIN LTD שם: ס.ה.ל. - אלובין בע"מ

Address: Yosef Levi 36, P.O.B. 1188, Kiriat Bialik, 27112, 
Israel

כתובת : יוסף לוי 36, א.ת., ת.ד. 1188, קרית ביאליק, 27112,
ישראל

Identification No.: 510732142מספר זיהוי: 510732142

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue, Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50, חיפה, 34572, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium profiles for use in manufacture and 
building; all included in class 6.

פרופילים מאלומיניום לשימוש בייצור ובבניה; נכללים בסוג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 9928/04/2011



Application Date 01/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225422 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: S.H.L. - ALUBIN LTD שם: ס.ה.ל. - אלובין בע"מ

Address: Yosef Levi 36, P.O.B. 1188, Kiriat Bialik, 27112, 
Israel

כתובת : יוסף לוי 36, א.ת., ת.ד. 1188, קרית ביאליק, 27112,
ישראל

Identification No.: 510732142מספר זיהוי: 510732142

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue, Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50, חיפה, 34572, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium profiles for use in manufacture and 
building; all included in class 6.

פרופילים מאלומיניום לשימוש בייצור ובבניה; נכללים בסוג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 10028/04/2011



Application Date 08/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225428 מספר סימן

ETOIMS

Owners

Name: JusJas, LLC

Address: 2 Barrister Court, Haverford, PA 19041-1137, 
U.S.A.

Identification No.: 800789

a Pennsylvania Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Therapeutic medical treatment services to relieve 
nerve-related pain; all included in class 44.

שירותי טיפול רפואי תרפיוטי להקלת כאב הקשור לעצבים;
הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 10128/04/2011



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225530 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד. 127, נתניה, 42107, ישראל

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods included in Class 32 כל הטובין הנכללים בסוג 32

כ"ד ניסן תשע"א - 10228/04/2011



Application Date 15/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225559 מספר סימן

Owners

Name: International Biocentric Foundation Limited

Address: Hume House, 7th Floor Ballsbridge, Dublin, 
Ireland

Identification No.: 64637

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Dance instruction, by integrating dance, movement, 
singing and/or music with psychoanalytical and/or 
psychotherapeutic aspects; arranging seminars and 
collective meetings for educational purposes; training 
of professional teachers; education; education and 
arranging of shows; education centers (education) for 
individuals and groups; entertainment and leisure 
services; publication and edition of books, magazines 
and brochures, also by electronic means; all included 
in class 41.

הדרכת מחול, דרך שילוב מחול, תנועה, שירה, ו/או מוסיקה עם
אספקטים פסיכואלניטיים ו/או פסיכוטרפיותיים; ארגון סמינרים
ומפגשים קולקטיביים למטרות חינוכיות; הכשרה של מורים

מקצועיים; חינוך; חינוך וארגון הופעות; מרכזים חינוכיים (חינוך)
עבור בודדים וקבוצות; שירותי בידור ופנאי; פרסום והוצאה של
ספרים, מגזינים וחוברות, גם באמצעים אלקטרוניים; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 10328/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225690 מספר סימן

PURE MAN

Owners

Name: Procter and Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhem-Mauser- Strasse 40, Koeln, 59827, 
Germany

Identification No.: 68625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; all for 
men; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים לשיער, משחות שיניים; כולם עבור גברים; הנכללים

כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 10428/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225692 מספר סימן

PURE WOMAN

Owners

Name: Procter and Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH

Address: Wilhem-Mauser- Strasse 40, Koeln, 59827, 
Germany

Identification No.: 68625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; all for 
women; all included in class 3..

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים  לטיפוח הגוף
והיופי, תרחצים לשיער, משחות שיניים; הכל עבור נשים; הכל

נכלל בסוג 3ץ

כ"ד ניסן תשע"א - 10528/04/2011



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225734 מספר סימן

PEUGEOT CITYSTAR

Owners

Name: PEUGEOT MOTOCYCLES (Societe Anonyme)

Address: 103, rue du 17 Novembre, Mandeure, France

Identification No.: 53180

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two-wheeled motorized vehicles, mopeds, scooters; 
all included in class 12.

רכבים ממונעים דו-גלגליים, טוסטוסים, קטנועים; הנכללים כולם
בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 21/07/2009, No. 09/3665448 צרפת, 21/07/2009, מספר 09/3665448

Class: 12 סוג: 12

כ"ד ניסן תשע"א - 10628/04/2011



Application Date 21/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225738 מספר סימן

PEUGEOT STARCITY

Owners

Name: PEUGEOT MOTOCYCLES (Societe Anonyme)

Address: 103, rue du 17 Novembre, Mandeure, France

Identification No.: 53180

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two-wheeled motorized vehicles, mopeds, scooters; 
all included in class 12.

רכבים ממונעים דו-גלגליים, טוסטוסים, קטנועים; הנכללים כולם
בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 21/07/2009, No. 09/3665447 צרפת, 21/07/2009, מספר 09/3665447

Class: 12 סוג: 12

כ"ד ניסן תשע"א - 10728/04/2011



Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225801 מספר סימן

JTAG Live

Owners

Name: Jtag Technologies B.V.

Address: Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Netherlands

Identification No.: 800727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of electric 
machines and machinery, tools and precision 
instruments; all included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של מכונות חשמליות ומיכון, כלי עבודה
וכלים מדויקים; הכל כלול בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 10828/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225841 מספר סימן

MARNI

Owners

Name: MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 
PAZZALLO BRANCH

Address: Torre Delta - Quartiere La Sguancia 23, 
Lugano, 6902, Switzerland

Identification No.: 800858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus, glasses, sunglasses, spectacles, 
spectacle frames; all included in class 9.

התקנים אופטיים, משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראיה,
מסגרות למשקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 10928/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225843 מספר סימן

MARNI

Owners

Name: MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 
PAZZALLO BRANCH

Address: Torre Delta - Quartiere La Sguancia 23, 
Lugano, 6902, Switzerland

Identification No.: 800858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 11028/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225848 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: AQUA SPRING LTD. שם: אקווה ספרינג בע"מ

Address: Derech Hamacabim 14, Rishon Le Zion, 75359, 
Israel

כתובת : דרך המכבים 14, ראשון לציון, 75359, ישראל

Identification No.: 512233883מספר זיהוי: 512233883

512233883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water treatment, namely: water 
softeners, scale treatment systems, water purification 
systems, water filtration systems; all included in 
Class 11.

התקנים לטיפול במים, דהיינו: מרככי מים, מערכות לטיפול
באבנית, מערכות לטיפול מים, מערכות לסינון מים;  הכל כלול

בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 11128/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225855 מספר סימן

NANOOPTIC

Owners

Name: Ruud Lighting, Inc.

Address: 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, U.S.A.

Identification No.: 800808

a Wisconsin Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electrical lighting fixtures using LEDs, namely, area 
lights, canopy lights, street lights, parking lot lights, 
wall-mounted lights and walkway lights; all included 
in class 11.

מתקני תאורה חשמליים המשתמשים ב-LEDs, דהיינו, אורות
אזור, אורות גג, אורות רחוב, אורות מגרש חנייה, אורות

המורכבים על קיר ואורות מדרכה; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 11228/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225858 מספר סימן

MILES

Owners

Name: KANGARO INDUSTRIES (REGD.)

Address: Ludhiana, India

Identification No.: 40183

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, scissors, staple tackers, gun tackers, 
industrial staplers, pneumatic tools namely 
pneumatic staplers and pneumatic tackers; all 
included in class 8.

כלים לשימוש ביד, מספריים, שדכן סיכות, אקדח סיכות,
שדכנים תעשייתים, כלים העושים שימוש בלחץ אויר, דהיינו
מהדקים, שדכניום ונעצים פנאומטיים; הכלולים כולם בסוג 8.

כ"ד ניסן תשע"א - 11328/04/2011



Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225859 מספר סימן

MILES

Owners

Name: KANGARO INDUSTRIES (REGD.)

Address: Ludhiana, India

Identification No.: 40183

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Staplers, staples, staple removers, perforators, office 
requisites, paper punches; all included in class 16.

שדכנים, סיכות, מסירי סיכות, מחוררים, צרכי משרד, מחוררים
לנייר; הכלולים כולם בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 11428/04/2011



Application Date 14/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225913 מספר סימן

Owners

Name: CPG

Address: 4 rue de Buci, 75006 Paris, France

Identification No.: 70765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, pastry and confectionery, ices 
and ice-creams, ice for refreshment; sorbet, sherbet, 
ice-cream, frozen confections and ice-cream made 
with yogurt, frozen dessert cakes made with ice-
cream; included in Class 30.

קפה, תה, קקאו, מאפים וממתקים, שלגונים וגלידות, קרח
לכיבוד; סורבה, שרבט, גלידה, ממתקים קפואים וגלידה עשויה
מיוגורט, עוגות קינוח קפואות העשויות מגלידה; הנכללים בסוג

.30

כ"ד ניסן תשע"א - 11528/04/2011



Application Date 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225940 מספר סימן

ViMiQ

Owners

Name: Ginsana SA

Address: Via Mulini, CH-6934 Bioggio, Switzerland

Identification No.: 800716

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Combination of vitamins and minerals for medical 
purposes; dietetic preparation based on vitamins and 
minerals adapted for medical use; all included in 
class 5.

תערובת של ויטאמינים ומינרלים למטרות רפואיות; תכשיר
דיאטטי המבוסס על ויטמינים ומינרלים המותאם לשימוש

רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 11628/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225974 מספר סימן

SMART Sync

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus; mobile phones; MP3 
players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; universal serial bus (USB) drive; 
digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; electronic albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images for telecommunication; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound 
and images; computer application software for mobile 
phones; digital versatile disc (DVD) players for home 
theater; speaker for home theater; AV receiver for 
home theater; projector for home theater; integrated 
circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit 
television (CCTV); cameras for monitoring network 
system; digital signage; all included in class 9.

מכשירי טלפון חוטיים; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני
תקשורות ניידים; מכשירי טלפון ניידים; נגני MP3 ; התקני

קליטת טלוויזיה (מערכות טלוויזיה); התקני בקרה מרחוק; מנגן
יציאה טורית אוניברסאלית (USB); מנגני שידור מולטימדיה
דיגיטאלי (DMB); מערכות ראש טלפון נייד; מטענים  ניידים

עבור מכשירי טלפון נייד; אלבומים אלקטרוניים; מסגרות תמונה
דיגיטאלית; התקני השגחת מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD); מנגן דיסק קשיח

חיצוני עבור מחשב; התקנים להקלטה, העברה ו/או שחזור של
קול ודמויות עבור טלקומוניקציה; התקנים עבור הקלטה העברה

ו/או שחזור של קול ודמויות; תוכנות מחשב יישומיות עבור
מכשירי טלפון נייד; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור מכשירי
טלוויזיה; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור משגוחי מחשב;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD) עבור קולנוע ביתי;
רמקול עבור קולנוע ביתי; מקלט AV עבור קולנוע ביתי; מקרן
עבור קולנוע ביתי; מעגל סוכם; מקלטי אודיו; תחנות עבור
איסוף צלצול אלקטרוני; תחנות עבור עסקאות אלקטרוניות
המותקנות בכלי רכב; מצלמות עבור טלוויזיות במעגל סגור
(CCTV); מצלמות להשגחת מערכת רשת; שילוט דיגיטלי;

כולם כלולים בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 11728/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225998 מספר סימן

פלאקארד

Ownersבעלים

Name: MABAT D.S. LTD. שם: מבט ד.ש. בע"מ

Address: כתובת : אופנהיימר 7, רחובות, 76701, פארק המדע, ישראל

Identification No.: 512842162מספר זיהוי: 512842162

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moreh, Mamou, Shahal, Adv.

Address: Elimelech 3, Ramat Gan, 52415, Israel

שם: מורה, מאמו, שחל, עו"ד

כתובת : אלימלך 3, רמת גן, 52415, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of charging, identifying, controlling and 
supervision software for credit cards transactions; 
included in class 42.

פיתוח מערכות לחיוב, זיהוי, בקרת וסליקת כרטיסי אשראי;
הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 11828/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225999 מספר סימן

PeleCard

Ownersבעלים

Name: MABAT D.S. LTD. שם: מבט ד.ש. בע"מ

Address:  פארק המדע, ישראל76701, רחובות, 7אופנהיימר , כתובת : אופנהיימר 7, רחובות, 76701, פארק המדע, ישראל

Identification No.: 512842162מספר זיהוי: 512842162

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moreh, Mamou, Shahal, Adv.

Address: Elimelech 3, Ramat Gan, 52415, Israel

שם: מורה, מאמו, שחל, עו"ד

כתובת : אלימלך 3, רמת גן, 52415, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of charging, identifying, controlling and 
supervision software for credit cards transactions; 
included in class 42.

פיתוח מערכות לחיוב, זיהוי, בקרת וסליקת כרטיסי אשראי;
הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 11928/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226000 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: MABAT D.S. LTD. שם: מבט ד.ש. בע"מ

Address:  פארק המדע, ישראל76701, רחובות, 7אופנהיימר , כתובת : אופנהיימר 7, רחובות, 76701, פארק המדע, ישראל

Identification No.: 512842162מספר זיהוי: 512842162

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moreh, Mamou, Shahal, Adv.

Address: Elimelech 3, Ramat Gan, 52415, Israel

שם: מורה, מאמו, שחל, עו"ד

כתובת : אלימלך 3, רמת גן, 52415, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of charging, identifying, controlling and 
supervision software for credit cards transactions; 
included in class 42.

פיתוח מערכות לחיוב, זיהוי, בקרת וסליקת כרטיסי אשראי;
הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 12028/04/2011



Application Date 20/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226001 מספר סימן

מבט ד.ש.

Ownersבעלים

Name: MABAT D.S. LTD. שם: מבט ד.ש. בע"מ

Address:  פארק המדע, ישראל76701, רחובות, 7אופנהיימר , כתובת : אופנהיימר 7, רחובות, 76701, פארק המדע, ישראל

Identification No.: 512842162מספר זיהוי: 512842162

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moreh, Mamou, Shahal, Adv.

Address: Elimelech 3, Ramat Gan, 52415, Israel

שם: מורה, מאמו, שחל, עו"ד

כתובת : אלימלך 3, רמת גן, 52415, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development of charging, identifying, controlling and 
supervision software for credit cards transactions; 
included in class 42.

פיתוח מערכות לחיוב, זיהוי, בקרת וסליקת כרטיסי אשראי;
הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 12128/04/2011



Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226049 מספר סימן

NOBILI

Owners

Name: Nobili S.p.A.

Address: Via Circonvallazione Sud, 46, Molinella (BO), I-
40062, Italy

Identification No.: 800872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines, namely, (tractor mounted and 
trailed) machines for the treatment for plants and 
cultivations, for spraying, for irrigation, for weed 
eradication, for mulching; pumps, spraying pumps 
and sprayers (sprayers and tractor mounted mist 
blower and trailed mist blower, tractor mounted and 
trailed integral control sprayers); mulchers for cutting 
grass, pruning wood, stalks, foliages, straw, 
embankments; bush cutter; mulchers (agricultural 
machines) for cleaning ditches; tractor mounted 
forklift. All included in class 7.

מכונות חקלאיות בעיקר (מורכבות על טרקטורים וכנגררים)
מכונות לטיפול בצמחים ובגידולים, לריסוס, להשקיה, להשמדת
עשביה, לחיפוי (שורשי צמחים); משאבות, משאבות ריסוס

ומרססים (מרססים ומרסס מפוח המורכב על טרקטור, ומרסס
מפוח נגרר, מרססים בעלי שליטה אינטגרלית המותקנים על

טרקטורים ומרססים בעלי שליטה אינטגרלית נגררים); מכסחות
דשא, מרסקות לגזם עצים, מרסקות לקיצוץ גבעולים, עלים,
תבן, לצמחיית גדות (נחלים); מכונות לגזימת שיחים; מכסחות
(מכונות חקלאיות) לניקוי שוחות; מלגזות; כולם הכלולים בסוג

.7

כ"ד ניסן תשע"א - 12228/04/2011



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226179 מספר סימן

DENNEMEYER

Owners

Name: Dennemeyer S.A.

Address: 55 rue des Bruyere, L-1274 Howald, 
Luxembourg

Identification No.: 70783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Intellectual property consultancy; property watching 
services; licensing of intellectual property; intellectual 
property services; management of intellectual 
property, copyrights and domain names; intellectual 
property portfolio management; legal services 
relating to the management of intellectual rights; 
services for the exploitation of intellectual property 
rights; all included in class 45.

ייעוץ בנושא קניין רוחני; שירותי מעקב של קניין רוחני; רישוי
קניין רוחני; שירותי קניין רוחני, לרבות ניהול קניין רוחני, זכויות
יוצרים ושמות מתחם; ניהול תיקים של קניין רוחני; שירותים
משפטיים בנוגע לניהול של זכויות קניין רוחני; שירותים לניצול

זכויות קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 04/08/2009, No. 1186186 בנלוקס, 04/08/2009, מספר 1186186

Class: 45 סוג: 45

כ"ד ניסן תשע"א - 12328/04/2011



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226180 מספר סימן

DENNEMEYER

Owners

Name: Dennemeyer S.A.

Address: 55 rue des Bruyere, L-1274 Howald, 
Luxembourg

Identification No.: 70783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outsourcing services; consultancy servcies; 
management services; all included in class 35.

שירותי מיקור חוץ (אאוטסורסינג); שירותי ייעוץ; שירותי ניהול;
הנכללים כולם בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 04/08/2009, No. 1186186 בנלוקס, 04/08/2009, מספר 1186186

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 12428/04/2011



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226183 מספר סימן

DENNEMEYER & ASSOCIATES

Owners

Name: Dennemeyer & Associates S.A.

Address: 55 rue desvBruyeres, L-1274 Howald, 
Luxembourg

Identification No.: 70784

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; representation in legal matters' 
consultancy services relating to intellectual property 
including patents, trade marks, designs and domain 
names; copyright management services; intellectual 
property licensing services; legal services with regard 
to intellectual property services; management of 
intellectual property rights, in particular relating to 
searches, the establishment, maintenance, 
enforcement and exploitation of patents, trade marks, 
domain names and other such rights; legal 
information services; services of a lawyer; services of 
a patent attorney; all included in class 45.

שירותים משפטיים; ייצוג בעניינים משפטיים; שירותי יעוץ
בקשר לזכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר,
מדגמים ושמות מתחם; שירותי ניהול זכויות יוצרים; שירותי

רישוי קניין רוחני; שירותים משפטיים בעניין שירותי קניין רוחני;
ניהול זכויות קניין רוחני, במיוחד בקשר לחיפושים, יצירה,

תחזוקה, אכיפה וניצול של פטנטים, סימני מסחר, שמות מתחם
וזכויות דומות אחרות; שירותי מידע משפטי; שירותים של עורך

דין; שירותים של עורך פטנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 04/08/2009, No. 1186187 בנלוקס, 04/08/2009, מספר 1186187

Class: 45 סוג: 45

כ"ד ניסן תשע"א - 12528/04/2011



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226188 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SEO Simple Ltd. שם: סאו סימפל בע"מ

Address: 18 Na'aman, P.O.B. 1452, Kfar Vardim, Israel כתובת : נעמן 18, ת.ד. 1452, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 14147974מספר זיהוי: 14147974

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shalom Lampert - Patentic -IP Portfolio 
Management

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: שלום למפרט

כתובת : פטנתיק -ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה,
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, search engine 
optimization.

שירותי מחשוב, דהיינו, קידום אתרי אינטרנט.

Class: 35 סוג: 35

Marketing services through the Internet. שירתי שיווק באמצעות האינטרנט.

כ"ד ניסן תשע"א - 12628/04/2011



Application Date 29/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226189 מספר סימן

סאו סימפל

Ownersבעלים

Name: SEO Simple Ltd. שם: סאו סימפל בע"מ

Address:  18נעמן, P.O.B. 1452,  ,ישראל25147כפר ורדים , כתובת : נעמן 18, ת.ד. 1452, כפר ורדים, 25147, ישראל

Identification No.: 14147974מספר זיהוי: 14147974

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shalom Lampert - Patentic -IP Portfolio 
Management

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: שלום למפרט

כתובת : פטנתיק -ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה,
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, search engine 
optimization.

שירותי מחשוב, דהיינו, קידום אתרי אינטרנט.

Class: 35 סוג: 35

Marketing services through the Internet. שירתי שיווק באמצעות האינטרנט.

כ"ד ניסן תשע"א - 12728/04/2011



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226202 מספר סימן

APPUP

Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for use in 
searching for, browsing, and purchasing software; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב המשמשת לחיפוש של, דפדוף,
ורכישת תוכנה; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 12/11/2009, No. RM2009C006463 RM2009C006463 איטליה, 12/11/2009, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 12828/04/2011



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226205 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ASSUTA MEDICAL CENTERS LTD. שם: אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

Address: 62 Jabotinsky Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 62, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511043457מספר זיהוי: 511043457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan סטנדרט של בריאות, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא סטנדרט
של בריאות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical servicrs; included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 12928/04/2011



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226214 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ran Ben Yishay שם: רן בן ישי

Address: 11/16 Meir Yarry St., Beer Sheba, 84484, Israel כתובת : מאיר יערי 11/16, באר שבע, 84484, ישראל

Identification No.: 046252078מספר זיהוי: 046252078

Name: Yoram Levy שם: יורם לוי

Address: 9/23 Ein Gedi St., Beer Sheba, 84810, Israel כתובת : עין גדי 9/23, באר שבע, 84810, ישראל

Identification No.: 040878704מספר זיהוי: 040878704

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Gonen, adv.

Address: 23 Seifan St., Lehavim, 85338, Israel

שם: אייל גונן, עו"ד

כתובת : רח' סיפן 23, להבים, 85338, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan MY ACADEMIC 
DESKTOP, but in the combination of the mark.

MY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
ACADEMIC DESKTOP, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Internet web site that will be used as a portal and 
cyberspace gathering place for students; included in 
class 38.

אתר אינטרנט המשמש כמקום מפגש במרחב הקיברנטי וכשער
כניסה (portal) לסטודנטים; הנכלל בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 13028/04/2011



Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226216 מספר סימן

PCMATRIX

Ownersבעלים

Name: ELKRIEF, Yossi שם: יוסי אלקיראף

Address: 94/1 Hashalom street, Beer Sheba, 84436, 
Israel

כתובת : רח' השלום 94/1, באר שבע, 84436, ישראל

Identification No.: 066039736מספר זיהוי: 066039736

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Gonen, adv.

Address: 23 Seifan St., Lehavim, 85338, Israel

שם: אייל גונן, עו"ד

כתובת : רח' סיפן 23, להבים, 85338, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming included in class 42. שירותי תכנות הנכללים בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 13128/04/2011



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226240 מספר סימן

MÜLLER SIMPLY FRUIT

Owners

Name: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other nonalcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות
מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ד ניסן תשע"א - 13228/04/2011



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226241 מספר סימן

MÜLLER SIMPLY FRUIT

Owners

Name: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות,
לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים

כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 13328/04/2011



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226242 מספר סימן

MÜLLER SIMPLY FRUIT

Owners

Name: Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG

Address: Aretsried, Germany

Identification No.: 63329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 13428/04/2011



Application Date 08/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226260 מספר סימן

BLEU DE CHANEL

Owners

Name: CHANEL

Address: ,Neuilly Sur Seine Cedex, France

Identification No.: 1465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions, 
dentifrices, soaps; all included in class 3.

בשמים, קוסמטיקה, שמנים אתריים, תרחיצי שיער, משחות
שיניים, סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 16/07/2009, No. 093664532 צרפת, 16/07/2009, מספר 093664532

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 13528/04/2011



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226271 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 13628/04/2011



Advertisement planning; Advertising agencies; 
Demonstration of goods; Opinion polling; Providing 
services for publicity material; Employment agencies; 
Auctioneering; Commercial information agency; 
Sales arranging services for portable 
communications apparatus; On-line auctioneering 
services via computer networks; On-line employment 
agencies via global computer networks; Link services 
of website for sale on Computer Networks; Provision 
of consumer information via global computer 
network; Provision of commercial information via 
global internet; Arrangement and operation of 
advertising material on Computer network and Global 
communication network; Consumer purchase 
assistance for goods and services via global 
computer network; Business management; 
Advertising services by means of mobile telephones 
for business management; Advertising via electronic 
media and the internet for business management; 
Sales promotion for others via Computer Network; 
Provision of commercial information via computer 
network; Provision of advertising information via 
global computer network; Office machines and 
equipment rental; Commercial intermediary services 
for information communication machines and 
apparatus, Computers, Office machines and 
equipment, Electric tools and equipment for 
household purposes, Apparatus for food and drink 
processing, Pneumatic or hydraulic machines and 
instruments, Chemical apparatus and machines, 
Telecommunication machines and implements, 
Electronic machines, apparatus and their parts, 
Electric Heat apparatus and equipment for household 
purposes, Heating apparatus, Refrigerating machines 
and apparatus, Heaters, Dish disinfectant apparatus; 
Sales arranging services for information 
communication machines and apparatus, Computers, 
Office machines and equipment, Electric tools and 
equipment for household purposes, Apparatus for 
food and drink processing, Pneumatic or hydraulic 
machines and instruments, Chemical apparatus and 
machines, Telecommunication machines and 
implements, Electronic machines, apparatus and 
their parts, Electric heat apparatus and equipment for 
household purposes, Heating apparatus, 
Refrigerating machines and apparatus, Heaters, Dish 
disinfectant apparatus; all ecological; all included in 
class 35.

תכנון פרסום; סוכנויות פרסום; הדגמת טובין; סקרי דעות;
אספקת שירותים לחומר פרסום; סוכנויות תעסוקה; מכירות
פומביות; סוכנות מידע עסקי; שירותי ארגון מכירות להתקן
תקשורת נייד; שירותי מכירה פומבית מקוונת דרך רשתות

מחשב; סוכנויות תעסוקה מקוונות דרך רשתות מחשב עולמיות;
שירותי קישור אתר למכירה ברשתות מחשב; אספקת מידע
לצרכן דרך רשת מחשב עולמית; אספקת מידע עסקי דרך

אינטרנט עולמי; ארגון והפעלה של חומר פרסום ברשת מחשב
ורשת תקשורת עולמית; סיוע קניית טובין ושירותים על ידי צרכן
דרך רשת מחשב עולמית; מנהל עסקים; שירותי פרסום על ידי
טלפונים ניידים למנהל עסקים; פרסום דרך מדיה חשמלית
והאינטרנט למנהל עסקים; קידום מכירות לאחרים דרך רשת
מחשב; אספקת מידע עסקי דרך רשת מחשב; אספקת מידע

פרסומי דרן רשת מחשב עולמית; השכרת מכונות וציוד
משרדיים; שירותי תיווך עסקי למכונות והתקני תקשורת מידע,
מחשבים, מכונות וציוד משרדיים, מכשירים וציוד חשמליים

לשימוש ביתי, התקנים לעיבוד מזון ושתייה, מכונות ומכשירים
פניאומטיים והידראוליים, התקנים ומכונות כימיים, מכונות

והתקני תקשורת, מכונות והתקנים חשמליים וחלקיהם, התקני
וציוד חימום חשמליים לשימוש ביתי; התקני חימום; מכונות
והתקני קירור, מחממים, התקני טיהור כלים; שירותי ארגון

מכירות למכונות והתקני תקשורת מידע, מחשבים, מכונות וציוד
משרדיים, מכשירים וציוד חשמליים לשימוש ביתי, התקנים

לעיבוד מזון ושתייה, מכונות ומכשירים פניאומטיים
והידראוליים, התקנים ומכונות כימיים, מכונות והתקני תקשורת,

מכונות והתקנים חשמליים וחלקיהם, התקני וציוד חימום
חשמליים לשימוש ביתי; התקני חימום; מכונות והתקני קירור,
מחממים, התקני טיהור כלים; כולם אקולוגיים; הכל כלול בסוג

.35

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 17/08/2009, No. 45-2009-
0003000

דרום קוריאה, 17/08/2009, מספר 45-2009-0003000

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 13728/04/2011



Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Life's good, when it's 
green separately, but in the combination of the mark.

Life's רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
good, when it's green בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 13828/04/2011



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226272 מספר סימן

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Life's good, when it's 
green separately, but in the combination of the mark.

Life's רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
good, when it's green בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; all ecologic; 
all included in class 7.

מכונות כביסה חשמליות; מדיחי כלים אוטומטיים; שואבי אבק
חשמליים; כולם אקולוגיים; הכל כלול בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 17/08/2009, 
No. 45-2009-0003000

צפון קוריאה, 17/08/2009, מספר 45-2009-0003000

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 13928/04/2011



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226273 מספר סימן

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Life's good, when it's 
green separately, but in the combination of the mark.

Life's רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבסיסמא
good, when it's green בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ecologic massage apparatus; all included in Class 
10.

התקנים אקולוגיים למסאג'; הכל כלול בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 17/08/2009, 
No. 45-2009-0003000

צפון קוריאה, 17/08/2009, מספר 45-2009-0003000

Class: 10 סוג: 10

כ"ד ניסן תשע"א - 14028/04/2011



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226274 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; Wireless Telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, Walki-
Talkies, Satellite Telephones and Personal digital 
assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio layer-
3 [MP3] players; Televisions receivers; Television 
remote controllers; Universal Serial Bus [USB] drives; 
Digital Media Broadcasting [DMB] players; Headsets 
for mobile phones; Portable Chargers for batteries; 
Electronic Picture Frames; Electronic Albums; Digital 
Picture Frames; Monitors for computer; Lap Top 
computers; Computers; Digital Versatile Disc [DVD] 
players; Portable hard disk drives; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Computer software for mobile phone; Digital 
Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
Speakers for home theaters; Audio-Video [AV] 
receivers for home theaters; Projectors for home 
theaters; Integrated circuits; Audio Receivers; 
Electronics toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals 
for electronic transactions equipped in vehicle; closed
-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; all ecologic; all included in class 
9.

מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני תקשורת
ניידים, בעיקר, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני לוויין ומכשירי

כף; טלפוניים ניידים; נגני MP3; מקליטי טלויזיה; שלטי
טלויזיה; כונני USB; נגני DMB; אזניות לטלפונים ניידים;

מטענים ניידים לסוללות; מסגרות תמונה חשמליות; אלבומים
חשמליים; מסגרות תמונה דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים
ניידים; מחשבים; נגני DVD; כונני דיסק קשיח ניידים; התקן
להקלטה, שידור או העתקה של קולות או תמונות לשימוש
בתקשורת; התקן להקלטה, שידור או העתקה של קולות או
תמונות; תכנת מחשב לטלפון נייד; נגני DVD לקולנוע ביתי;
רמקולים לקולנוע ביתי; מגברי אודיו-וידאו לקולנוע ביתי;

מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים משולבים; מגברי אודיו; מערכות
חשמליות לגביית אגרות הכוללות יחידות מובנות ברכב, כרטיס

חשמלי וטרמינל; טרמינלים לעסקאות חשמליות מותקנים
ברכבים; מצלמות טלויזיה במעגל סגור; מצלמות לפיקוח רשת;

כולם אקולוגיים; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Qatar, 17/08/2009, No. 45-2009-0003000 קטאר, 17/08/2009, מספר 45-2009-0003000

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 14128/04/2011



Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Life's good, when it's 
green separately, but in the combination of the mark.

Life's רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
good, when it's green בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 14228/04/2011



Application Date 10/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226275 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric Refrigerators; Refrigerators for kimchi; 
Lightwave ovens; temperature controlled electric 
wine cellars; Electric ovens; Electric freezers; Electric 
laundry dryers; Gas ranges; Microwave ranges; Gas 
Cooktop; Electric ranges for household use; Air 
purifiers; air conditioners; Water purifiers for 
household purposes; hot air apparatus; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; all ecologic; 
all included in class 11.

מקררים חשמליים; מקררים לקימצ'י; תנורי גלי אור; מרתפי יין
חשמליים מבוקרי טמפרטורה; תנורים חשמליים; מקפיאים
חשמליים; מייבשים חשמליים; תנורי גז; תנורי מיקרוגל; כיריי
גז; כיריים חשמליים לשימוש ביתי; מטהרי אוויר; מזגנים;
מטהרי מים לשימוש ביתי; התקני אוויר חם; מכשירי אדים;
מסיר לחות חשמלי לשימוש ביתי; כולם אקולוגיים; הכל כלול

בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 17/08/2009, 
No. 45-2009-0003000

צפון קוריאה, 17/08/2009, מספר 45-2009-0003000

Class: 11 סוג: 11

כ"ד ניסן תשע"א - 14328/04/2011



Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Life's good, when it's 
green separately, but in the combination of the mark.

Life's רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
good, when it's green בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 14428/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226284 מספר סימן

AQUAPHERESIS

Owners

Name: CHF Solutions, Inc.

Address: 7601 Northland Drive, Suite 170, Brooklyn Park, 
Minnesota, 55428, U.S.A.

Identification No.: 800889

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for extracorporeal blood treatment, 
namely, filtration, ultrafiltration, blood filters, 
disposable blood circuits, blood pumps and blood 
pump controllers; all included in class 10.

מכשירים רפואיים לטיפול חוץ-גופני בדם, דהיינו, סינון, סינון
במידה רבה יותר, מסננים לדם, מעגלי דם חד-פעמיים, משאבי

דם ובקרים למשאבי דם; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 14528/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226291 מספר סימן

Evokin

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: 53 Arlozorov St., Tel Aviv, 62646, Israel כתובת : רח' ארלוזרוב 53, תל אביב, 62646, ישראל

Identification No.: 513617258מספר זיהוי: 513617258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 88 Hahashmonaim St.., Tel Aviv, 67133, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 88, תל אביב, 67133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment of the hair; hair 
preparations; preparations for smoothing of hair; 
preparations for restoration of hair; gels, sprays and 
mousses and preparations for hair styling and hair 
care; hair conditioners and lotions; preparations for 
coloring hair; hair dyes and tints; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לשיער; תכשירים להחלקת
שיער; תכשירים לשיקום שיער; ג'ל, תרסיסים, מוסים ותכשירים
לעיצוב ולטיפוח שיער; מייצבי ותחליבי שיער; תכשירים לצביעת

שיער; צבעים וגוונים ושיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 14628/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226297 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Infant food, namely, fruit juices which are specially 
formulated for babies; cereal formulated for infants 
and toddlers; infant formula; powdered milk for 
infants and babies;  nutritional snack bars for use as 
a meal substitute; biscuits for babies and toddlers; 
antibacterial alcohol skin sanitizer gel; and sanitizing 
wipes; all included in class 5.

מזון לעוללים, דהיינו, מיצי פירות שפותחו במיוחד לתינוקות;
דגנים שפותחו לעוללים ופעוטות; פורמולת עוללים; אבקת חלב
לעוללים ותינוקות; חטיפים תזונתיים לשימוש כתחליף לארוחה;

ביסקוויטים לתינוקות ופעוטות; ג'ל חיטוי אנטי בקטריאלי
אלכוהולי לעור; ומגבוני חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 14728/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226301 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Disposable diapers, disposable training pants and 
disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds; all included in class 16.

חיתולים חד-פעמיים, תחתוני גמילה חד-פעמיים ומגבונים חד-
פעמיים שאינם ספוגים עם כימיקלים או תרכובות; הנכללים

כולם בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 14828/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226303 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Fruit drinks and juices; all included in class 32. משקאות ומיצי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ד ניסן תשע"א - 14928/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226304 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Applesauce; soups; milk; yogurt based snack bars; 
fruit based snack bars; prepared meals consisting 
primarily of meat, poultry, fruits or vegetables; all 
included in class 29.

מחית תפוחים; מרקים; חלב; חטיפים המבוססים על יוגורט;
חטיפים המבוססים על פירות; ארוחות מוכנות המורכבות

בעיקר מבשר, עופות, פירות או ירקות; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 15028/04/2011



Application Date 11/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226305 מספר סימן

EARTH'S BEST

Owners

Name: The Hain Celestial Group, Inc.

Address: 58 South Service Road, Melville, New York, 
11747, U.S.A.

Identification No.: 45037

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Prepared and packaged meals consisting primarily of 
pasta, semolina or rice; grain based snack foods; 
cereal based snack foods; cookies; crackers; 
biscuits; breakfast cereals; instant oatmeal; cereal 
based snack bars; granola based snack bars; soy 
based snack bars; rice based snack bars; grain 
based food bars; and pasta or noodles and sauce 
combined in unitary packages; all included in class 
30.

ארוחות מוכנות וארוזות המכילות בעיקר פסטה, סולת או אורז;
מזונות חטיף המבוססים על תבואה; מזונות חטיף המבוססים
על דגנים; עוגיות; קרקרים; ביסקוויטים; דגני בוקר; שיבולת
שועל להכנה מיידית; חטיפים המבוססים על דגנים; חטיפים
המבוססים על גרנולה; חטיפים המבוססים על סויה; חטיפים
המבוססים על אורז; חטיפי מזון המבוססים על תבואה; ופסטה
או אטריות ורוטב משולבים בחבילות יחידתיות; הנכללים כולם

בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 15128/04/2011



Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226349 מספר סימן

L'OFFICIER

Owners

Name: Cartier International AG

Address: Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 
Steinhausen, 6312, Switzerland

Identification No.: 62053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leatherware, namely briefcases, traveling sets 
(leatherware), vanity cases (not fitted), key cases 
(leatherware), goods made of leather and imitations 
of leather (not included in other classes), namely 
attache-cases, wallets, handbags, shopping bags, 
belt bags, backpacks, travelling bags, wheeled bags, 
trunks, suitcases, purses (not of precious metal), 
card cases, pouches; bands of leather, umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips and saddlery; all 
included in class 18.

דברי עור, דהיינו תיקי מסמכים, סטים לנסיעות (דברי עור),
נרתיקי איפור (לא מותאמים), נרתיקי מפתחות (דברי עור),
סחורות העשויות מעור וחיקויי עור (שאינם נכללים בסוגים

אחרים), דהיינו נרתיקי נספחים, ארנקים, תיקי יד, תיקי קניות,
תיקי חגורה, תרמילים, תיקי נסיעה, תיקים על גלגלים, תיבות,
מזוודות, ארנקי נשים (שאינם ממתכת יקרה), נרתיקי כרטיסים,

פאוצ'ים; רצועות מעור, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה,
שוטים ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Netherlands Antilles, 03/08/2009, No. D-900348 D-900348 אנטילים ההולנדיים, 03/08/2009, מספר

Class: 18 סוג: 18

כ"ד ניסן תשע"א - 15228/04/2011



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226388 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GURI A.A.O. LTD שם: גורי ע.ע.ע. בע"מ

Address: P.O.B. 5060, Rishon Lezion, 75105, Israel כתובת : ת.ד. 5060, ראשון לציון, 75105, ישראל

Identification No.: 514197813מספר זיהוי: 514197813

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Bachar & Co., Adv.

Address: 4 Marmurek St, Tel Aviv, 64254, Israel

שם: י. בכר ושות', עו"ד

כתובת : מרמורק 4, תל אביב, 64254, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and products made of cereals, baked goods 
and sweets; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים;
הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 15328/04/2011



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226389 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: GURI A.A.O. LTD שם: גורי ע.ע.ע. בע"מ

Address: P.O.B. 5060,  ,ישראל75105ראשון לציון , כתובת : ת.ד. 5060, ראשון לציון, 75105, ישראל

Identification No.: 514197813מספר זיהוי: 514197813

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Bachar & Co., Adv.

Address: 4 Marmurek St, Tel Aviv, 64254, Israel

שם: י. בכר ושות', עו"ד

כתובת : מרמורק 4, תל אביב, 64254, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soda water and non-alcoholic beverages, beverages 
made of fruit and fruit juices; all included in class 32.

מי-סודה ומשקאות לא כוהליים, משקאות מפירות ומיצי פירות;
הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ד ניסן תשע"א - 15428/04/2011



Application Date 05/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226394 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hedva Sade שם: חדוה שדה

Address: 27 Ha'hita St., Givat Ada, Israel כתובת : רח' החיטה 27, גבעת עדה, ישראל

Identification No.: 29747441מספר זיהוי: 29747441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AOHAD

Address:

שם: עו"ד אוהד מרחב

כתובת : רח' הרברט סמואל 59, חדרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, cafe; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, בית קפה; הנכללים כולם בסוג
.43

כ"ד ניסן תשע"א - 15528/04/2011



Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226414 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd.

שם: הדקלאים, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

Address: 6 Hacharutz Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החרוץ 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 570028001מספר זיהוי: 570028001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dates; Included in class 31. תמרים; הנכללים בסוג 31.

כ"ד ניסן תשע"א - 15628/04/2011



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226418 מספר סימן

IPAD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; games and playthings; playing cards; 
electronic hand-held game units; musical toys, 
games and playthings; toy audio apparatus; toy 
musical boxes; toy musical instruments; toy record 
players for playing tunes and cassettes; musical 
games; battery operated toys; electronic toys; electric 
computer games, other than those adapted for use 
with television receivers; electrical and electronic 
amusement apparatus (automatic, coin/counter 
freed); electronic games being automatic, coin-freed 
or counter-freed (other than those adapted for use 
with television receivers); hand-held electronic 
games and apparatus (other than those adapted for 
use with television receiver only); video games other 
than those adapted for use with television receivers 
only; automatic and coin-operated amusement 
machines; computer game apparatus other than coin 
operated or those adapted for use with television 
receivers; video output toys and games; 
electronically operated toys; interactive computer 
toys and games; musical toys and games; stand 
alone video game machines incorporating a means 
of display; toy handheld electronic devices; toy 
computers (not working); toy mobile telephones (not 
working); parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 28.

צעצועים; משחקים ודברי משחק; קלפי משחק; יחידות משחק
אלקטרוני נישאות; צעצועים, משחקים ודברי משחק מוזיקליים;
צעצועי מערכות אודיו; צעצועי תיבות מוזיקה; צעצועי כלים
מוזיקליים; צעצועי נגני הקלטות לניגון מנגינות וקלטות;
משחקים מוזיקליים; צעצועים מופעלי סוללה; צעצועים

אלקטרוניים; משחקי מחשב חשמליים, למעט אלה המותאמים
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה; מערכות שעשוע חשמליות
ואלקטרוניות (אוטומטיות, ללא מטבע/דוכן); משחקים

אלקטרוניים אוטומטיים, ללא מטבע או ללא דוכן (למעט אלה
המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה); משחקים ומתקנים
אלקטרוניים נישאים (למעט אלה המותאמים לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה בלבד); משחקי וידאו למעט אלה המותאמים
לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; מכונות שעשוע אוטומטיות
והמופעלות באמצעות מטבע; מערכות משחק מחשב למעט
אלה המופעלים באמצעות מטבע או המותאמים לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה; צעצועי ומשחקי פלט וידאו; צעצועים
המופעלים אלקטרונית; צעצועי ומשחקי מחשב אינטראקטיביים;
צעצועים ומשחקים מוזיקליים; מכונות משחק וידאו עצמאיות
הכוללות אמצעי תצוגה; צעצועים הנשלטים בידי מתקנים

אלקטרוניים; מחשבי צעצוע (שאינם פועלים); טלפונים ניידים
למשחק (שאינם פועלים); חלקים ואביזרים עבור כל הטובין

האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 16/07/2009, No. 41168 טרינידד וטובגו, 16/07/2009, מספר 41168

Class: 28 סוג: 28

כ"ד ניסן תשע"א - 15728/04/2011



Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226419 מספר סימן

IPAD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer peripheral devices, computer 
terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; computer software 
and firmware, namely, operating system programs, 
data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; pre-recorded computer 
programs for personal information management, 
database management software, character 
recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; 
database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer hardware and software 
for providing integrated telephone communication 
with computerized global information networks; 
handheld digital electronic devices and software 
related thereto; MP3 and other digital format audio 
players; hand held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices, 
global positioning system (GPS) devices, telephones; 
handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and 
accessories for mobile telephones; facsimile 
machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval 
software and hardware; electronic handheld units for 
the wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages, and electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal 
information; electronic communication equipment and 
instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; computer software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, and/or other data to one 
or more electronic handheld devices from a data 
store on or associated with a personal computer or a 
server; computer software for the synchronization of 
data between a remote station or device and a fixed 
or remote station or device; fonts, typefaces, type 
designs and symbols in the form of recorded data; 
chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; random access 
memory, read only memory; solid state memory 
apparatus; computer and electronic games; computer 
equipment for use with any of the aforesaid goods; 
electronic apparatus with multimedia functions for

מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מסופי מחשב; חומרת מחשב;
מכונות משחק מחשב, מיקרו-מעבדים, לוחות זיכרון, מסכים,

צגים, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני מחשב,
מתאמים, כרטיסי הרחבה, מחברים ומנהלי התקנים; מדיית
אחסון ריקה למחשב; נשאי מידע מגנטיים; תוכנת וקושחת

מחשב, שהן, תוכניות מערכת הפעלה, תוכניות סינכרון מידע,
ותוכניות כלי פיתוח אפליקציה למחשבים אישיים ונישאים;
תוכניות מחשב מוקלטות מראש לניהול מידע אישי, תוכנת

ניהול מאגר נתונים, תוכנת זיהוי תווים, תוכנת ניהול טלפוניה,
תוכנת דואר אלקטרוני והודעות, תוכנת זימון, תוכנת טלפון נייד;
תוכנת סינכרון מאגר נתונים, תוכניות מחשב לגישה, שיטוט
וחיפוש במאגר נתונים מקוון, חומרת ותוכנת מחשב לאספקת
תקשורת טלפון משולבת עם  ערוצי מידע גלובלי ממוחשב;
מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים נישאים ותוכנה הקשורה

אליהם; נגני MP3 ופורמטי אודיו דיגיטליים אחרים; מחשבים
נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, ארגוניות אלקטרוניות,
פנקסי רשימות אלקטרוניים; מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים
ניידים, מתקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), טלפונים;

מתקנים דיגיטליים אלקטרוניים נישאים וניידים לשליחה וקבלה
של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ומידע דיגיטלי אחר;
טלפונים אלחוטיים; טלפונים ניידים; חלקים ועזרים לטלפונים
ניידים; מכונות פקסימיליה, משיבונים, מצלמות, מכשירי

וידאופון, תוכנה וחומרה מבוססות-טלפון לאחזור מידע; מתקנים
אלקטרוניים נישאים לקבלה, אחסון ו/או תמסורת אלחוטיים של
מידע והודעות, ומתקנים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש

מעקב או ניהול של מידע אישי; ציוד ומכשירי תקשורת
אלקטרונית; מתקני ומכשירי טלקומוניקציה; תוכנת מחשב
להכוונה מחדש של הודעות, דואר אלקטרוני באינטרנט, ו/או
מידע אחר למתקן אלקטרוני נישא אחד או יותר ממידע

המאוחסן על או הקשור למחשב אישי או שרת; תוכנת מחשב
לסינכרון מידע בין תחנה או מתקן מרוחקים לבין תחנה או

מתקן קבועים או מרוחקים; פונטים, גופנים, עיצובי גופן וסמלים
בצורת מידע מוקלט; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או
מיועדים להקלטת תוכניות ותוכנות מחשב; זיכרון גישה

אקראית, זיכרון לקריאה בלבד; מערכות אחסון מידע; משחקי
מחשב ומשחקים אלקטרוניים; ציוד מחשב לשימוש עם כל

הטובין האמורים לעיל; מערכות אלקטרוניות בעלות פונקציות
מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמורים לעיל; מערכות
אלקטרוניות בעלות פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל
הטובין האמורים לעיל; עזרים, חלקים, מתאמים, והתקני בחינה

עבור כל הטובין האמורים לעיל; מדריכי משתמש בצורה
הניתנת לקריאה אלקטרונית, קריאת מכונה או קריאת מחשב
לשימוש עם, והנמכרים כיחידה עם, כל הטובין האמורים לעיל;
מערכות לאחסון מידע; כוננים קשיחים; יחידות אחסון כונן קשיח

ממוזערות; תקליטי ויניל, קלטות אודיו, קלטות אודיו-וידאו,
קסטות אודיו-וידאו, דיסקי אודיו-וידאו מוקלטים מראש; קלטות
;CD-ROM אודיו (הנמכרות כולן יחד עם חוברות); תקליטורי
דיסקים דיגיטליים רב-תכליתיים; רפידות לעכבר; סוללות;
סוללות נטענות; מטענים; מטעני סוללות חשמליות; אוזניות;
אוזניות סטריאו; אוזניות תוך-אוזניות; רמקולי סטריאו; רמקולי
אודיו; רמקולי אודיו לבית; רמקולי מסך; רמקולים למחשב;

מערכות רמקול סטריאו אישיות; מקלטי רדיו, מגברים, מערכות
הקלטת צליל ושחזור, מקולים חשמליים, פטיפונים, מערכות
סטריאו בהקלטה מדוייקת, רשמקולים ומערכות שחזור,

כ"ד ניסן תשע"א - 15928/04/2011



use with any of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with interactive functions for use with any 
of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, 
and testing apparatus for all the aforementioned 
goods; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; pre-recorded 
vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs; audio tapes (all 
being sold together with booklets); CD-ROMs; digital 
versatile discs; mouse pads; batteries; rechargeable 
batteries; chargers; chargers for electric batteries; 
headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for 
computers; personal stereo speaker apparatus; radio 
receivers, amplifiers, sound recording and 
reproducing apparatus, electric phonographs, record 
players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders 
and reproducing apparatus, loudspeakers, multiple 
speaker units, microphones; digital audio and video 
devices; audio cassette recorders and players, video 
cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, 
digital audio tape recorders and players; digital music 
and/or video players; radios; video cameras; audio, 
video, and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; bags and cases adapted or shaped to contain 
cameras and/or video cameras; mobile telephone 
covers; mobile telephone cases; mobile telephone 
cases made of leather or imitations of leather; mobile 
telephone covers made of cloth or textile materials; 
bags and cases adapted or shaped to contain MP3 
players, hand held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, global positioning system 
(GPS) devices, electronic organizers and electronic 
notepads; all included in class 9.

רמקולים, יחידות רמקול מרובה, מיקרופונים; מתקני אודיו
ווידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו, נגני ומקליטי

קלטות וידאו, נגני תקליטורים, מקליטי ונגני דיסקים דיגיטליים
רב-תכליתיים, מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; נגני מוזיקה

ו/או וידאו דיגיטליים; מכשירי רדיו; מצלמות וידאו; מערבלי
אודיו, וידאו ומערבלים דיגיטליים; משדרי רדיו; מערכות אודיו
לרכב; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים לעיל; תיקים
ונרתיקים המותאמים או מעוצבים להכיל מצלמות ו/או מצלמות
וידאו; כיסויי טלפון נייד; נרתיקי טלפון נייד; נרתיקי טלפון נייד
העשויים עור או חיקויי עור; נרתיקי טלפון נייד העשויים אריג או
חומרי טקסטיל; תיקים ונרתיקים המותאמים או מעוצבים להכיל

נגני MP3, מחשבים נישאים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד,
מתקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), ארגוניות אלקטרוניות

ופנקסי רשימות אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 16/07/2009, No. 41168 טרינידד וטובגו, 16/07/2009, מספר 41168

Class: 9 סוג: 9
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Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 16128/04/2011



Application Date 17/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226421 מספר סימן

IPAD

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; 
stationery; stickers; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; printed publications; periodicals; books; 
magazines; newsletters; brochures; booklets; 
pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting 
cards; advertising and promotional material; 
catalogues relating to computer software; computer 
brochures; computer handbooks; computer hardware 
publications; computer hardware reference manuals; 
computer hardware users guide; computer instruction 
manuals; computer manuals; publications relating to 
technology, digital technology and gadgets; 
catalogues relating to musical apparatus and 
instruments; music books; music instruction manuals; 
music magazines; excluding adhesives, adhesive 
tape and sheets; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינן נכללות
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכת ספרים; תצלומים;
מכשירי כתיבה; מדבקות; חומרים לאמנים; מברשות צבע;
מכונות כתיבה וחפצי משרד (למעט ריהוט); חומר הדרכה
והוראה (למעט מתקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינן
נכללים בסוגים אחרים); אותיות לדפוס; גלופות הדפסה;
פרסומים מודפסים; כתבי עת; ספרים; מגזינים; דפי מידע;
עלונים; חוברות; פמפלטים; הוראות שימוש; ביטאונים; דפי

פרסומת; כרטיסי ברכה; חומר פרסום וקידום מכירות; קטלוגים
הקשורים לתוכנת מחשב; עלוני מחשב; מדריכים למחשב;
פרסומי חומרת מחשב; הוראות שימוש לחומרת מחשב;

מדריכים למשתמשי חומרת מחשב; הוראות שימוש להדרכת
מחשב; הוראות שימוש למחשב; פרסומים הקשורים

לטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית וחפיצים; קטלוגים הקשורים
למתקנים וכלים מוסיקליים; חוברות תווים; הוראות שימוש
למוסיקה; מגזיני מוסיקה; לא כולל דבקים, סרטים וגיליונות

דביקים; הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 16/07/2009, No. 41168 טרינידד וטובגו, 16/07/2009, מספר 41168

Class: 16 סוג: 16
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Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 06/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226426 מספר סימן

zhuti

זכותי

Ownersבעלים

Name: ZHUTI-REALIZATION OF MEDICAL RIGHTS 
LTD.

שם: זכותי- מימוש זכויות רפואיות בע"מ

Address: 12 Yehudit Blvd, Tel-Aviv, 77016, Israel כתובת : שד' יהודית 12, תל אביב, 77016, ישראל

Identification No.: 512909177מספר זיהוי: 512909177

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Consultation services relating to realization of rights 
for health deficiencies; all included in class 45.

מתן שירותי יעוץ לצורך מימוש זכויות עקב מצב רפואי לקוי;
הנכללים כולם בסוג 45.

כ"ד ניסן תשע"א - 16428/04/2011



Application Date 18/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226495 מספר סימן

AIRWAVES EXTREME

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה,
סוכריות ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 16528/04/2011



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226501 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines and pharmaceutical preparations for the 
treatment of mental illness; all included in class 5.

תרופות ותכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נפש; הנכללים
כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 16628/04/2011



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226526 מספר סימן

MYFUNGAR

Owners

Name: Polichem S.A.

Address: Val Fleuri, Luxembourg

Identification No.: 58088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations indicated 
for the topical treatment of nail disorders; sanitary 
preparations for medical purposes, designed to 
protect from microbiological, physical and chemical 
agents; plasters, materials for dressings; 
disinfectants for the skin; preparations for destroying 
vermin, namely, microbiological, physical and 
chemical agents; fungicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים למטרות טיפול בהפרעות של
הציפורניים; תכשירים סניטריים למטרות רפואיות, המיועדים
להגנה מגורמים מיקרוביולוגיים, פיזיים וכימיים; אספלניות,

חומרי חבישה; חומרי חיטוי לעור; תכשירים להשמדת רמשים,
דהיינו גורמים מיקרוביולוגיים, פיזיים וכימיים; קוטלי פטריות;

הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 16728/04/2011



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226527 מספר סימן

GYNOMUNAL

Owners

Name: Polichem S.A.

Address: Val Fleuri, Luxembourg

Identification No.: 58088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations indicated 
for the topical treatment of vagina; sanitary 
preparations for medical purposes, namely 
disinfections and antisepsis; plasters, materials for 
dressings; disinfectants for internal and external use; 
preparations for destroying vermin; fungicides; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינרייםלמטרות טיפול וגינלי מקומי;
תכשירים סניטריים למטרות רפואיות, דהיינו חיטוי; אספלניות,
חומרי חבישה; חומרי חיטוי לשימוש פנימי וחיצוני; תכשירים
להשמדת רמשים; קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 16828/04/2011



Application Date 19/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226528 מספר סימן

SILILEVO

Owners

Name: Polichem S.A.

Address: Val Fleuri, Luxembourg

Identification No.: 58088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations indicated 
for the topical treatment of nail disorders; sanitary 
preparations for medical purposes, namely 
disinfections and antisepsis; plasters, materials for 
dressings; disinfectants for internal use; preparations 
for destroying vermin; fungicides; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים למטרות טיפול בהפרעות של
הציפורניים; תכשירים סניטריים למטרות רפואיות, דהיינו
מחטאים; אספלניות, חומרי חבישה; חומרי חיטוי לשימוש
חיצוני; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 16928/04/2011



Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226567 מספר סימן

LEAD

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8556, Japan

Identification No.: 57594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles, scooters, vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water and structural parts 
therefor; all included in class 12.

אופנועים, קטנועים, כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר
או במים וחלקים מובנים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 17028/04/2011



Application Date 21/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226570 מספר סימן

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment, 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך, הקניית הכשרה; פעילות בידור, ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 06/10/2009, No. 61028/2009 שוויץ, 06/10/2009, מספר 61028/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ד ניסן תשע"א - 17128/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226632 מספר סימן

STOLI GALA APPLIK

Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: Strassen, Luxembourg

Identification No.: 45553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, 
included in Class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות, הנכללים בסוג 32

כ"ד ניסן תשע"א - 17228/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226633 מספר סימן

STOLI GALA APPLIK

Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: Strassen, Luxembourg

Identification No.: 45553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer), included in Class 
33

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה), הנכללים בסוג 33

כ"ד ניסן תשע"א - 17328/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226643 מספר סימן

BOFA

Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, U.S.A.

Identification No.: 45685

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking services; financial services; 
financial analysis; management  and consulting; 
capital investment services; brokerage services; 
transacting and trading of financial instruments; 
providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; financial 
services in the nature of investment services; credit 
and debit card services; financial research; and 
provision of these services through an online global 
computer network; all included in class 36.

ביטוח; ענייני פיננסים; ענייני כספים; ענייני נדל"ן; שירותי
בנקאות; שירותים פיננסים; אבחון ניהול ויעוץ פיננסי; שירותי
השקעת הון; שירותי תיווך; עסקאות ומסחר של מכשירים
פיננסיים; הענקת מידע פיננסי; שירותי המרה פיננסיים,

בטחונות וסחורות; שירותים פיננסיים מסוג של שירותי השקעה;
שירותי כרטיס אשראי וחיוב; מחקר פיננסי; והענקה של

שירותים אלה באמצעות רשת מחשב גלובלית בזמן אמיתי;
כולם כלולים בסוג 36.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Iceland, 16/07/2009 איסלנד, 16/07/2009

Class: 36 סוג: 36

כ"ד ניסן תשע"א - 17428/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226644 מספר סימן

BOFA

Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, U.S.A.

Identification No.: 45685

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; computer software consultancy; 
computer systems analysis; provision of online 
computer software; provision of online computer 
software for accessing financial information and 
services through an online global computer network; 
all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ופיתוח המתייחסים
אליהם; שירותי אבחון ומחקר תעשייתים; תכנון ופיתוח של
חומרות ותוכנות מחשב; תכנות מחשבים; ייעוץ בתחום של
תוכנות מחשב; אבחון מערכת מחשב; הענקה של תוכנות
מחשב בזמן אמיתי; הענקה של תוכנות מחשב בזמן אמיתי

עבור גישה למידע ולשירותים פיננסיים באמצעות רשת מחשב
גלובלית בזמן אמיתי; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Iceland, 16/07/2009 איסלנד, 16/07/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 17528/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226650 מספר סימן

CICLOPOLI

Owners

Name: Polichem S.A.

Address: Val Fleuri, Luxembourg

Identification No.: 58088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
antimycotic and antibacterial purposes, preparations 
that inhibit the growth of pathogenic 
dermatophytes,yeast, malassezia, molds and 
bacteria; sanitary preparations for medical purposes, 
namely synthetic, broad-spectrum, antifungal agent; 
plasters, materials for dressings; disinfectants for the 
skin; preparations for destroying vermin, namely, 
microbiological, physical and chemical agents; 
fungicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים למטרות אנטימיקוטיות
ואנטיבקטריאליות, תכשירים למניעת פטרת פתוגנית, פטריות,

מלסזיה, עובש ובקטריות; תכשירים סניטריים למטרות
רפואיות, דהיינו תכשירים סינטטיים לשימושים נרחבים נגד

פטרת; אספלניות, חומרי חבישה; חומרי חיטוי לעור; תכשירים
להשמדת רמשים, דהיינו תכשירים מיקרוביולוגיים, פיזים

וכימים; קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 17628/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226699 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertisement designing; business 
management assistance; import-export services 
relating to clothing; import-export services relating to 
toys; import-export services relating to textiles; import
-export services relating to children's products; sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
systemization of information into computer 
databases; accounting; rental of vending machines; 
all included in class 35.

פרסום; עיצוב פרסומי; סיוע בניהול עסקים; שירותי ייבוא-ייצוא
הקשורים לביגוד; שירותי ייבוא-ייצוא הקשורים לצעצועים;
שירותי ייבוא-ייצוא הקשורים לטקסטיל; שירותי ייבוא-ייצוא

הקשורים למוצרי ילדים; קידום מכירות עבור אחרים; ייעוץ ניהול
צוות; שירותי השמה לעסקים; עריכה של מידע למאגר נתונים
ממוחשב; הנהלת חשבונות; השכרת מכונת מכירה אוטומטיות;

הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 17728/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226700 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games; electromotive entertainment vehicles; toys; 
chess; balls for games; stationary exercise bicycles; 
archery implements; bar-bells; swimming pools, 
being play articles; plastic racetrack; wristers; ice 
skates; Christmas trees of synthetic material; toy 
cars; dolls; fishing tackle; all included in class 28.

משחקים; רכבי משחק מונעים אלקטרונית; צעצועים; שחמט;
כדורים למשחקים; אופניים נייחים לאימון; כלי קשתות;

משקולות; ברכות שחייה, דברי משחק; מסלול מירוץ מפלסטיק;
כיסויים לפרקי ידיים; נעלי החלקה על קרח; עצי אשוח מחומר
סינטטי; מכוניות משחק; בובות; ציוד לדייג; הנכללים כולם בסוג

.28

כ"ד ניסן תשע"א - 17828/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226705 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bassinettes; cots; furniture; beds; high chairs for 
babies; infant walkers; mirrors [looking glasses]; 
furniture fittings, not of metal; cushions; locks, other 
than electric, not of metal; bakers’ bread baskets; 
playpens for babies; display boards; decorations of 
plastic for foodstuffs; kennels for household pets; all 
included in class 20.

עריסות; מיטות לתינוקות; ריהוט; מיטות; כיסאות גבוהים
לתינוקות; הליכונים לילדים; מראות (מראות זכוכית); מתאמים
לריהוט, לא ממתכת; כריות; מנעולים, מלבד חשמליים, לא

ממתכת; סלסלות לחם של אופה; לולי פעוטות; לוחות לתצוגה;
קישוטים מפלסטיק לדברי מאכל; מלונות לבעלי חיים; הנכללים

כולם בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 17928/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226709 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs; trolleys; safety seats for children, for 
vehicles; aerial conveyors; tires for vehicle wheels; 
bicycles; foldable luggage barrows; tricycles; electric 
vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; electric bicycles; all included in class 12.

עגלות ילדים; עגלות; כיסאות בטיחות לילדים, לרכבים; מובילים
אוויריים; צמיגים עבור גלגלי רכבים; אופניים; נשאי מזוודות
הניתנים לקיפול; תלת אופניים; רכבים חשמליים; רכבים
לניידות ביבשה, באוויר, במים או על מסילות; אופניים

חשמליות; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 18028/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226710 מספר סימן

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Feeding bottles; medical apparatus and instruments 
for use in surgery; medical apparatus and 
instruments for treating cardiovascular disease; 
dental apparatus; roentgen apparatus for medical 
purposes; cushions for medical purposes; 
contraceptives, non-chemical; hair prostheses; 
orthopedic articles; suture materials; feeding bottle 
nipples; all included in class 10.

בקבוקי הזנה; מתקנים ומכשירים רפואיים לשימוש בניתוח;
מתקנים ומכשירים רפואיים לטיפול במחלת לב וכלי דם; מתקני

דנטלים; מתקני רנטגן למטרות רפואיות; כריות למטרות
רפואיות; אמצעי מניעה, לא כימיים; פאות; פריטים אורטופדיים;
ציוד תפירה; פטמות בקבוקים להזנה; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 18128/04/2011



Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226711 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoo; bath lotion; soap; dentifrices; talcum 
powder for body; prickly-heat powder; laundry 
bleaching preparations; fabric softeners for laundry 
use; hair conditioner; cosmetics; cream for 
preventing and removing stretch marks, non-
medicated; body moisturizing lotion, cream and oil; 
mouth washes, not for medical purposes; lip balm; 
skin lotion for female body; baby cleaning 
preparations for babies; protection lotion for babies; 
non-medicated diaper rash cream; hand and foot 
cream for babies; massage cream for female 
mammilla and breast; massage gel for female leg 
and foot; antifreezing cream; cleaning preparations; 
laundry detergent for babies; laundry powder for 
babies; baby clothing tending preparations; cleaning 
preparations for feeding bottles; cleaning 
preparations for vegetables and fruits for babies; 
baby toilet water; bacteria remover for babies’ 
clothing; softeners for babies’ clothing; stain-
removing preparations for babies’ clothing; cleaning 
preparations for babies’ tableware; hair lotions; all 
included in class 3.

שמפו; תרחיץ אמבט; סבון; משחות שיניים; אבקת טלק לגוף;
אבקה כנגד גירויי עור; תכשירי הלבנת כביסה; מרככי בד
לשימוש בכביסה; מרכך שיער; קוסמטיקה; משחה למניעה

והסרת סימני מתיחה, לא רפואי; תחליב לחות, קרם ושמן לגוף,
מי פה, לא לשימוש רפואי; משחה לשפתיים; תחליב לעור

לנשים; תכשירי ניקויי לתינוק; תחליב הגנה לתינוקות; משחה
לא רפואית לפריחת חיתולים; תחליב תינוקות לידיים ולרגליים;
קרם עיסוי לנשים לחזה ולפטמות; ג'ל עיסוי לנשים לרגליים
וכפות רגליים; משחה נגד קפיאה; תכשירי ניקוי ללבוש

תינוקות; תכשירי ניקוי לבקבוקי הזנה; תכשירי ניקוי לירקות
ופירות עבור תינוקות; מי טואלט לתינוקות; מרככי לבוש

תינוקות; תכשירי הסרת כתמים ללבוש תינוקות תכשירי הסרת
בקטריה עבור לבוש תינוקות; תכשירי ניקוי לכלי שולחן של

תינוקת; תחליבי שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 18228/04/2011



Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liji Road, Kunshan Economic & Technical 
Development Zone, 215331, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 18328/04/2011



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226725 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared frozen entrees consisting primarily of meat; 
poultry, vegetables and/or fruits; ready prepared 
entrees consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and/or fruits; packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry, vegetables and/or fruits; 
soups; all included in class 29.

מתאבנים מוכנים קפואים המכילים בעיקר בשר, עופות, ירקות
ו/או פירות; מתאבנים מוכנים עשויים המכילים בעיקר בשר,
עופות, ירקות ו/או פירות; מתאבנים ארוזים המכילים בעיקר
בשר, עופות, ירקות ו/או פירות; מרקים; הנכללים כולם בסוג

.29

כ"ד ניסן תשע"א - 18428/04/2011



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226726 מספר סימן

Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli-Societa Per Azioni

Address: Parma, Italy

Identification No.: 12650

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared frozen entrees consisting primarily of meat; 
poultry, vegetables and/or fruits; ready prepared 
entrees consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and/or fruits; packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry, vegetables and/or fruits; 
soups; all included in class 29.

מתאבנים מוכנים קפואים המכילים בעיקר בשר, עופות, ירקות
ו/או פירות; מתאבנים מוכנים עשויים המכילים בעיקר בשר,
עופות, ירקות ו/או פירות; מתאבנים ארוזים המכילים בעיקר
בשר, עופות, ירקות ו/או פירות; מרקים; הנכללים כולם בסוג

.29

כ"ד ניסן תשע"א - 18528/04/2011



Application Date 25/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226727 מספר סימן

Owners

Name: CRUCELL HOLLAND B.V.

Address: Archimedesweg 4, 2333 CN, Leiden, 
Netherlands

Identification No.: 58008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products; genetically 
modified materials for pharmaceutical and/or medical 
use for the preparation of pharmaceutical products 
and for research purposes; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים ווטרינריים; חומרים ששונו באופן גנטי לשימוש
רוקחי ו\או רפואי להכנה של מוצרים רוקחיים ולמטרות

מחקריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 18628/04/2011



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226747 מספר סימן

ASANA

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in task and project management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in document management; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in calendaring and scheduling; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for electronic communications, including chats, email 
and discussions; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for facilitating the 
exchange of information via the internet featuring 
collaboration tools; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for use in sharing 
information for the facilitation of collaborative working 
and interactive discussions; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for conducting 
opinion polls; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for customer relationship 
management; providing temporary use of on-line non
-downloadable software for enterprise resource 
planning; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for human resources 
management; providing temporary use of on-line non
-downloadable software for recruiting; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for performance reviews; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software platform for 
creating, storing, managing, and retrieving structured 
data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for defining schemas for data 
types not already present; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for application 
development, deployment and management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for utilizing abstracted functionality for 
identity, access control, subscriptions, notifications, 
and editing of data; all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
לשימוש בניהול משימות ופרויקטים; אספקת שימוש זמני
בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש בניהול

מסמכים; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה לשימוש בניהול רשימות ותכנון זמן; אספקת שימוש
זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך תקשורת
אלקטרונית, כולל צ'ט (רב-שיח אינטראקטיבי באינטרנט),
דוא"ל ודיונים; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה

ניתנת להורדה לצורך סיוע בהחלפת אינפורמציה באמצעות כלי
שיתוף פעולה באינטרנט; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת
שאינה ניתנת להורדה לצורך שיתוף מידע עבור סיוע  בעבודה

משותפת ובדיונים אינטראקטיביים; אספקת שימוש זמני
בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך ביצוע סקרי דעת

קהל; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה לצורך ניהול יחסים עם לקוחות; אספקת שימוש זמני
בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך תכנון משאבים
במיזמים; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה לצורך ניהול משאבי אנוש; אספקת שימוש זמני

בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך גיוס; אספקת
שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך

הערכת ביצועים; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה
ניתנת להורדה לצורך יצירה, אחסון, ניהול ואחזור של מידע
מובנה; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת

להורדה לצורך הגדרת סכמות (תרשימים) לסוגי מידע שעדיין
לא נוכחים; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת

להורדה לצורך פיתוח, פריסה וניהול אפליקציה;  אספקת
שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך
שימוש בפונקציונאליות מופשטת עבור זהות, פיקוח גישה,
מנויים, הודעות ועריכת מידע;  הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/07/2009, No. 77/791,714 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77/791,714

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 18728/04/2011



Owners

Name: Asana, Inc., a Delaware corporation

Address: 3180 18th St.  Suite 302, 3rd Floor, San 
Francisco, 94110, U.S.A.

Identification No.: 800932

Asana, Inc., a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 18828/04/2011



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226748 מספר סימן

ASANA

Owners

Name: Asana, Inc., a Delaware corporation

Address: 3180 18th St.  Suite 302, 3rd Floor, San 
Francisco, 94110, U.S.A.

Identification No.: 800932

Asana, Inc., a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for use in task and project management; 
software for use in document management; software 
for use in calendaring and scheduling; software for 
electronic communications, including chats, email 
and discussions; software for facilitating the 
exchange of information via the internet featuring 
collaboration tools; software for use in sharing 
information for the facilitation of collaborative working 
and interactive discussions; software for conducting 
opinion polls; software for customer relationship 
management; software for enterprise resource 
planning; software for human resources 
management; software for recruiting; software for 
performance reviews; software platform for creating, 
storing, managing, and retrieving structured data; 
software for providing means for defining schemas 
for data types not already present; software for 
providing means for application development, 
deployment and management; software for providing 
means for utilizing abstracted functionality for 
identity, access control, subscriptions, notifications, 
and editing of data; all included in class 9.

תוכנה לשימוש בניהול משימות ופרויקטים; תוכנה לשימוש
בניהול מסמכים; תוכנה לשימוש בניהול רשימות ותכנון זמן;

תוכנה לתקשורת אלקטרונית, כולל צ'ט (רב-שיח אינטראקטיבי
באינטרנט), דוא"ל ודיונים; תוכנה לסיוע בהחלפת אינפורמציה

באמצעות כלי שיתוף פעולה באינטרנט; תוכנה לשימוש
בשיתוף מידע עבור סיוע  בעבודה משותפת ובדיונים

אינטראקטיביים; תוכנה לביצוע סקרי דעת קהל; תוכנה לניהול
יחסים עם לקוחות; תוכנה לתכנון משאבים במיזמים; תוכנה
לניהול משאבי אנוש; תוכנה לגיוס; תוכנה להערכת ביצועים;
פלטפורמה לתוכנה ליצירה, אחסון, ניהול ואחזור של מידע
מובנה; תוכנה לצורך אספקת אמצעים להגדרת סכמות
(תרשימים) לסוגי מידע שעדיין לא נוכחים; תוכנה לצורך

אספקת אמצעים לפיתוח, פריסה וניהול אפליקציה;  תוכנה
לאספקת אמצעים לשימוש בפונקציונאליות מופשטת עבור
זהות, פיקוח גישה, מנויים, הודעות ועריכת מידע;  הנכללים

כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/07/2009, No. 77/791,715 ארה"ב, 28/07/2009, מספר 77/791,715

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 18928/04/2011



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226754 מספר סימן

Owners

Name: Polygiene AB

Address: Stadiongatan 65, MALMO, 21762, Sweden

Identification No.: 800933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Stay Fresh separately, 
but in the combination of the mark.

Stay רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Fresh בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-microbial additives for objects intended for 
dermal contact; anti-microbial additives for use in 
post-treatment of textiles; anti-microbial preparations 
for use in textiles, shoes and gear; anti-microbial 
additives for use in products made of polymer 
materials; all included in class 5.

תוספים נוגדי חיידקים לעצמים המיועדים למגע העור; תוספים
נוגדי חיידקים לשימוש באריגים שלאחר טיפול; תכשירים נוגדי
חיידקים לשימוש באריגים, נעלים וציוד; תוספים נוגדי חיידקים
לשימוש במוצרים העשויים מחומרים פולימרים; כולם נכללים

בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 19028/04/2011



Application Date 27/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226779 מספר סימן

Owners

Name: VICINI S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 28, San Mauro Pascoli, Italy

Identification No.: 61456

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments, trinkets; all included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות העשויות ממתכות יקרות או
המצופות בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים, תכשיטים זולים;

הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 19128/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226798 מספר סימן

Owners

Name: Aetrex Worldwide, Inc.

Address: 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey, 
07666, U.S.A.

Identification No.: 70660

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Customizable orthopedic insoles for footwear, 
namely, pressure relief insoles; orthotic inserts for 
footwear; all included in class 10.

מדרסים אורתופדיים מותאמים אישית להנעלה, דהיינו,
מדרסים להקלה בלחץ; תוספות אורטופדיות להנעלה; הנכללים

בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 19228/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226799 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Noach Ark Import & Marketing of Shoes Ltd. שם: תיבת נח יבוא ושיווק נעליים בע"מ

Address: Meshek 66, Moshav Ginaton, Israel כתובת : משק 66, מושב גינתון, ישראל

Identification No.: 513512327מספר זיהוי: 513512327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Karity, Adv.

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: ניר קריטי, עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan נח לי בטבע separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא נח לי
בטבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All kind of footwear, dressing and head cover; all 
included in class 25.

דברי הנעלה מכל הסוגים, הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 19328/04/2011



Application Date 24/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226803 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Abraham Doron שם: אברהם דורון

Address: כתובת : רח' בן יהודה 34, ת.ד. 73, ירושלים, ישראל

Identification No.: 321060782מספר זיהוי: 321060782

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gutglick, Shifman, Adv.

Address: Jerusalem, 94583, Israel

שם: גוטגליק, שיפמן, משרד עו"ד

כתובת : בית הדפוס 11, בניין לב הגבעה, ירושלים, 94583,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Music school; included in class 41. בית ספר למוסיקה; הנכלל כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 19428/04/2011



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226875 מספר סימן

אוטרימר

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for treating nasal congestion; all 
included in class 10

מתקן רפואי לטיפול בגודש באף; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 19528/04/2011



Application Date 31/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226876 מספר סימן

אוטרימר

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
coughs, colds and allergies; all included in class 10

תכשירי רוקחות לטיפול בשיעול, הצטננות ואלרגיות; הנכללים
כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 19628/04/2011



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226882 מספר סימן

ITRON

Owners

Name: Itron, Inc.

Address: 2111 North Molter Road, Liberty Lake, WA 
99019, U.S.A.

Identification No.: 53243

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Recording in a computer file of data relating to water, 
gas, thermal energy and/or electricity meters; 
automatic billing service;  all included in class 35.

רישום בקובץ מחשב של מידע הנוגע למונים של מים, גז,
אנרגיה טרמית ו/או חשמל; שירותי חיוב אוטומטיים; הנכללים

כולם בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,314 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,314

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 19728/04/2011



Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226884 מספר סימן

ITRON

Owners

Name: Itron, Inc.

Address: 2111 North Molter Road, Liberty Lake, WA 
99019, U.S.A.

Identification No.: 53243

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; providing technical 
information and advice relating to remote meter 
reading and automatic billing; scientific, 
technological, research and design services related 
to remote meter reading and automatic billing; design 
and development of computer hardware and 
software; computer related services and consulting 
for the utilities industries, namely computer-related 
consulting for electric, gas and water facilities 
management; utility meters reading services, namely, 
reading of data relating to water, gas, thermal energy 
and/or electricity meters; remote utility meter reading; 
all included in class 42.

תכנות מחשבים; הספקת מידע טכני וייעוץ הקשורים לקריאת
מונים מרחוק וחיוב אוטומטי; שירותי מחקר ועיצוב מדעי

וטכנולוגי הקשורים לקריאת מונים מרחוק וחיוב אוטומטי; עיצוב
ופיתוח של תוכנות וחומרות מחשב; שירותי מיחשוב וייעוץ

לתעשיות השירותים הציבוריים, דהיינו, ייעוץ בנוגע למיחשוב
של ניהול מתקני חשמל, גז ומים; מתן שירותים לקריאת מונים,

דהיינו קריאה של מידע הנוגע למונים של מים,גז, אנרגיה
טרמית ו/או חשמל; קריאת מונים מרחוק; הנכללים כולם בסוג

.42

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/08/2009, No. 77/797,314 ארה"ב, 05/08/2009, מספר 77/797,314

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 19828/04/2011



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226927 מספר סימן

תפוז

Ownersבעלים

Name: TAPUZ Fuelling services Ltd. שם: תפוז שירותי תדלוק בע"מ

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : באר שבע, ישראל

Identification No.: 55156מספר זיהוי: 55156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 19928/04/2011



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226946 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research services in the field of science and 
technology; industrial analysis and research, namely, 
analysis and research of business trends; design and 
development of computer hardware and software; 
biological research; chemical analysis; chemical 
research; chemistry services, namely, chemistry 
consultation and research in the field of chemistry; 
recovery of computer data; computer programming; 
duplication of computer programs; computer rental; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; 
computer system design; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data; industrial 
design; hosting web sites; mechanical research; 
quality control for others; research and development 
of new products for others; rental of computer 
software; all included in class 42.

שירותי מחקר בתחום המדע והטכנולוגיה; ניתוח תעשייתי
ומחקרי, שהוא, ניתוח ומחקר של מגמות עסקיות; עיצוב ופיתוח
של קושחת ותוכנת מחשב; מחקר ביולוגי; ניתוח כימי; מחקר
כימי; שירותי כימיה, שהם, ייעוץ ומחקר כימי בתחום הכימיה;
אחזור מידע מחשב; תכנות מחשבים; שכפול תוכניות מחשב;
השכרת מחשבים; התקנת תוכנת מחשב; אחזקת תוכנת
מחשב; עדכון תוכנת מחשב; עיצוב מערכת מחשב; המרת
מידע או מסמכים ממדיה פיזית למדיה אלקטרונית; יצירה

ואחזקה של אתרי רשת עבור אחרים; המרת מידע של תוכניות
מחשב ונתונים; עיצוב תעשייתי; אירוח אתרי רשת; מחקר מכני;
בקרת איכות עבור אחרים; השכרת תוכנת מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 20028/04/2011



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 20128/04/2011



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226947 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Data transmission and reception services via 
telecommunication means; computer aided 
transmission of messages and images; 
communications by computer terminals; cellular 
telephone communication; telex services; television 
broadcasting; teleconferencing services; facsimile 
transmission; rental of facsimile apparatus; message 
sending; rental of message sending apparatus; rental 
of modems; radio broadcasting; satellite 
transmission; communications by fiber optic 
networks; telecommunications routing and junction 
services; information about telecommunications; 
rental of telecommunication equipment; electronic 
mail; providing on-line electronic bulletin boards for 
the transmission of messages among computer 
users in the field of entertainment, business, the 
economy, history and cooking; providing user access 
to a global computer network; communications by 
telegrams; communications by telephone: rental of 
telephones; paging services; cable television 
broadcasting; electronic transmission of streamed 
and downloadable audio and video files and movies 
via computers and other communication networks; 
electronic transmission of movies, photographs, 
music and video information via an internet-based 
database; all included in class 38.

שירותי תמסורת וקבלה של מידע באמצעים טלקומוניקטיביים;
תמסורת הודעות ודמויות בעזרת מחשב; תקשורות באמצעות
מסופי מחשב; תקשורת טלפון סלולרית; שירותי טלקס; שידורי
טלוויזיה; שירותי ניהול ועידת-רחק; תמסורת פקסימיליה;

השכרת התקני פקסימיליה; משלוח הודעות; השכרת התקני
שליחת הודעות; השכרת מודמים; שידורי רדיו; תמסורת לוויין;
תקשורות באמצעות רשתות סיבים אופטיים; שירותי ניתוב
וחיבור טלקומוניקציות; מידע על טלקומוניקציות; השכרה של
ציוד טלקומוניקציה; דואר אלקטרוני; אספקת לוחות מודעות

אלקטרוניים מקוונים לתמסורת הודעות בקרב משתמשי מחשב
בתחום הבידור, העסקים, הכלכלה, ההיסטוריה והבישול;
אספקת גישת משתמש לרשת מחשב גלובלית; תקשורות
באמצעות מברקים; תקשורות באמצעות טלפון; השכרת

מכשירי טלפון; שירותי זימון; שידורי טלוויזיה בכבלים; תמסורת
אלקטרונית של קבצי אודיו ווידאו וסרטים להעברה והורדה
באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת אחרות; תמסורת

אלקטרונית של סרטים, תמונות, מוסיקה ומידע וידאו באמצעות
בסיס נתונים מבוסס אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 38 סוג: 38

כ"ד ניסן תשע"א - 20228/04/2011



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 20328/04/2011



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226950 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education in the field of music, mathematics, 
language, science and history; providing of training in 
any and all fields; entertainment in the field of music, 
cinema and theater; sporting and cultural activities, 
namely, tennis, golf, windsurfing, skiing, and 
literature; rental of audio equipment; game services 
provided on-line from a computer network, namely, 
providing online computer games; providing on-line 
electronic publications, not downloadable, in the 
nature of books, newsletters, journals, magazines, 
leaflets, brochures, pamphlets, catalogues, 
directories, circulars and instruction manuals in the 
field of entertainment, sports, fashion and computer 
games; providing amusement arcade services; 
electronic desktop publishing; digital imaging 
services; television entertainment, namely, providing 
ongoing television programs separately in the fields 
of comedy, news, documentaries, games, sporting 
events and shows; rental of camcorders; videotape 
film production; rental of video cassette recorders; 
microfilming for others; production of radio and 
television programs; rental of radio and television 
sets; radio entertainment, namely, providing ongoing 
radio programs separately in the fields of comedy, 
news, documentaries, games, sporting events and 
shows; providing recreation facilities; recreation 
information; providing sports facilities; movie studios; 
film production; rental of Cine-films; movie theatres; 
rental of movie projectors and accessories; 
presentation of live shows and live musical 
performances; educational examination; organization 
of automobile, fashion, music and dance shows; 
entertainment information; photography. Teaching in 
the fields of music, remedial reading, science, 
mathematics, history, languages, literature, music 
and art; rental of lighting apparatus for theatrical sets 
or television studios; translation; rental of sound 
recordings; dubbing; recording studio services; rental 
of videotapes; all included in class 41.

חינוך בתחום המוזיקה, המתמטיקה, השפה, המדעים
וההיסטוריה; מתן הדרכות בכל התחומים; בידור בתחום

המוזיקה, הקולנוע והתיאטרון; פעילויות ספורט ותרבות, שהם,
טניס, גולף, גלישת רוח, סקי, וספרות; השכרה של ציוד אודיו;
שירותי משחק הניתנים במקוון מרשת מחשב, שהם, אספקת
משחקי מחשב מקוונים; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים,

לא להורדה, בצורת ספרים, דפי מידע, עיתונים, מגזינים,
עלונים, חוברות, פמפלטים, קטלוגים, מדריכים, דפי פרסומת
והוראות שימוש בתחום הבידור, הספורט, האופנה ומשחקי
המחשב; מתן שירותי ארקייד בידוריים; פרסום שולחן עבודה
אלקטרוני; שירותי הדמיה דיגיטלית; בידור טלוויזיוני, שהוא,
אספקת תוכניות טלוויזיה ממשיכות בנפרד בתחומי הקומדיה,
החדשות, התיעוד, המשחקים, אירועי הספורט והמופעים;
השכרת מצלמות וידאו; הפקת סרטי וידאו; השכרת מקליטי
וידאו; צילום במיקרופילם עבור אחרים; הפקת תוכניות רדיו
וטלוויזיה; השכרת מערכות רדיו וטלוויזיה; בידור רדיו, שהוא,
אספקת תוכניות רדיו ממשיכות בנפרד בתחומי הקומדיה,
החדשות, התיעוד, המשחקים, אירועי הספורט והמופעים;

אספקת מתקני בידור; אספקת מתקני ספורט; אולפני סרטים;
הפקת סרטים; השכרת סרטים; אולמות קולנוע; השכרת מקרני
סרטים ואביזרים; הגשת מופעים חיים והופעות מוזיקה חיות;

בחינות חינוכיות; ארגון מופעי מכוניות, אופנה, מוזיקה
וריקודים; מידע בידורי; צילום. הוראה בתחומי המוזיקה, קריאה
מתקנת, מדע, מתמטיקה, היסטוריה, שפה, ספרות, מוזיקה
ואמנות; השכרת התקני תאורה לתפאורות תיאטרון או אולפני
טלוויזיה; תרגום; השכרת הקלטות קול; דיבוב; שירותי אולפן
הקלטות; השכרת קלטות וידאו; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ד ניסן תשע"א - 20428/04/2011



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 41 סוג: 41

כ"ד ניסן תשע"א - 20528/04/2011



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226951 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, namely, card games and parlor games; 
playthings, namely, metal toys, toy clocks and 
watches, roller toys, electrically-driven toys, flywheel-
driven toys, toy brooches, toy whistler, lever action 
toys, wood or bamboo toys, toys made out of wooden 
boards or planks, wooden toys shaped by jigsaws, 
hollow toy-models of plywood or veneer, wooden 
toys shaped by turning lathes, paper toys, assorted 
pieces of colored paper, transfer-pictures, assorted 
pieces of folding paper, paper balloons, plush toys, 
stuffed toys, plastic toys, clockwork toys, hollow 
celluloid toys, rubber toys and musical toys; 
gymnastic and sporting articles, such as articles for 
baseball and softball use, articles for ball game use, 
articles for track and field events use, articles for 
tennis and badminton use, articles for table tennis 
use, articles for hockey, articles for golf, articles for 
bowling, articles for skiing, articles for skating, 
articles for boxing, articles for archery, articles for 
fencing and articles for gymnastic use; decorations 
for Christmas trees; hand-held units for playing 
electronic games; automatic and coin-operated 
amusement machines; board games; playing cards; 
golf clubs; darts; dolls; dolls' clothes; fairground 
amusement ride apparatus; fishing tackle; tables for 
indoor football; games; gloves for games, namely, 
golf gloves, baseball gloves, baseball batting gloves, 
handball gloves, fencing gloves, gloves for playing 
video games; appliances for gymnastics; machines 
for physical exercises; rackets, namely, tennis 
rackets, badminton rackets, squash rackets and 
racquetball rackets; radio-controlled toy vehicles; 
skis; surf boards. Toys, namely, metal toys, toy 
clocks and watches, roller toys, electrically-driven 
toys, flywheel-driven toys, toy brooches, toy whistler, 
lever action toys, wooden or bamboo toys, toys made 
out of wooden board or planks, wooden toys shaped 
by jigsaws, hollow toy-models of plywood or veneer, 
wooden toys shaped by turning lathes, paper toys, 
assorted pieces of colored paper, transfer-pictures, 
assorted pieces of folding paper, paper balloons, 
coloring books, plush toys, stuffed toys, plastic toys, 
clockwork toys, hollow celluloid toys, rubber toys, 
musical toys; all included in class 28.

משחקים, שהם, משחקי קלפים ומשחקי טרקלין; צעצועים,
שהם, צעצועי מתכת, צעצועי שעוני קיר ושעוני יד, צעצועים על
גלגלים, צעצועים מונעים חשמלית, צעצועים המונעים על גלגלי
תנופה, מכבנות צעצוע, משרוקיות צעצוע, צעצועי תנועת מנוף,
צעצועי עץ או במבוק, צעצועים עשויים לוחות או קרשי עץ,
צעצועי עץ שעוצבו על ידי מסורים, צעצועי דגמים חלולים
מדיקט או לבד, צעצועי עץ שעוצבו על ידי מחרטות, צעצועי
נייר, פיסות מעורבות מנייר צבוע, תמונות להחלפה, פיסות
מעורבות מנייר מקופל, בלוני נייר, צעצועי קטיפה, צעצועים

ממולאים, צעצועי פלסטיק, צעצועי מנוע-שעון, צעצועי צלולואיד
חלולים, צעצועי גומי וצעצועים מוזיקליים; פרטי התעמלות
וספורט, כגון פריטים לשימוש בבייסבול וסופטבול, פריטים

לשימוש במשחקי כדור, פריטים לשימוש באירועי מסלול ושטח,
פריטים לשימוש בטניס ובדמינטון, פריטים לשימוש בטניס

שולחן, פריטים להוקי, פריטים לגולף, פריטים לכדורת, פריטים
לסקי, פריטים להחלקה, פריטים לאגרוף, פריטים לחץ וקשת,
פריטים לסיף ופריטים לשימוש בהתעמלות; קישוטים לעצי חג
מולד; יחידות להחזקה ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים;
מכונות שעשוע אוטומטיות ומופעלות על ידי מטבע; משחקי
לוח; קלפי משחק; אלות גולף; חצים; בובות; בגדי בובות;
התקני רכיבה למגרשי ירידים; ציוד דיג; שולחנות למשחק

פוטבול בתוך הבית; משחקים; כפפות למשחקים, שהם, כפפות
גולף, כפפות בייסבול, כפפות לחבטה בבייסבול, כפפות כדור-

יד, כפפות סיף, כפפות למשחק במשחקי וידאו; מתקנים
להתעמלות;  מכונות לתרגילי התעמלות; מחבטים, שהם,

מחבטי טניס, מחבטי בדמינטון, מחבטי סקווש ומחבטי משחק
כדור; רכבי צעצוע הנשלטים על ידי רדיו; מגלשיים; גלשנים.
צעצועים, שהם, צעצועי מתכת, צעצועי שעוני קיר ושעוני יד,
צעצועים על גלגלים, צעצועים מונעים חשמלית, צעצועים

המונעים על גלגלי תנופה, מכבנות צעצוע, משרוקיות צעצוע,
צעצועי תנועת מנוף, צעצועי עץ או במבוק, צעצועים עשויים
לוחות או קרשי עץ, צעצועי עץ שעוצבו על ידי מסורים, צעצועי

דגמים חלולים מדיקט או לבד, צעצועי עץ שעוצבו על ידי
מחרטות, צעצועי נייר, פיסות מעורבות מנייר צבוע, תמונות
להחלפה, פיסות מעורבות מנייר מקופל, בלוני נייר, חוברות
צביעה, צעצועי קטיפה, צעצועים ממולאים, צעצועי פלסטיק,
צעצועי מנוע-שעון, צעצועי צלולואיד חלולים, צעצועי גומי

וצעצועים מוזיקליים; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 20628/04/2011



Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/12/2009, No. 77/901137 ארה"ב, 27/12/2009, מספר 77/901137

Class: 28 סוג: 28

כ"ד ניסן תשע"א - 20728/04/2011



Application Date 03/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226959 מספר סימן

Owners

Name: El NIŇO, a.s.

Address: Ovocný trh 572/11, Praha 1, 11000, 11000, 
Czech Republic

Identification No.: 800953

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Isotonic and ionic drinks, vitamin drinks, energy 
drinks and other non-alcoholic beverages, non-
alcoholic aperitifs, beer wort, malt beer, beers, light 
beers and lager beers, ginger beers, table waters, 
effervescing beverages; all included in Class 32.

משקאות איזוטוניים ויוניים, משקאות ויטמינים, משקאות
אנרגיה ומשקאות קלים אחרים, אפריטיפים לא-אלכוהוליים,
וורט בירה, בירה שחורה, בירות, בירות בהירות ובירות לאגר,
בירות זנגביל, מי שולחן, משקאות מבעבעים; הכל כלול בסוג

.32

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Czech Republic, 03/08/2009, No. 469868 הרפובליקה הצ'כית, 03/08/2009, מספר 469868

Class: 32 סוג: 32

כ"ד ניסן תשע"א - 20828/04/2011



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227001 מספר סימן

Arrow ECS

Owners

Name: Arrow Central Europe GmbH

Address: Im Gefierth 13 a, Dreieich, 63303, Germany

Identification No.: 800957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Whole sale and retail services with computers, 
computer networks and computer programs; 
collection of data in a master file, organisation of data 
in a master file, computerised file management, data 
searches in computerised files for others, word 
processing, transcription; business management 
assistance, dissemination of advertisements, in 
particular on the Internet, market studies, opinion 
polling; all included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי וסיטונאי במחשבים, רשתות ותוכנות
מחשב; איסוף מידע בקובץ אב, ארגון מידע בקובץ אב, ניהול
קובץ ממוחשב, חיפוש מידע בקבצי מחשב עבור אחרים, עיבוד
תמלילים, תמלול; סיוע לניהול עסקי, הפצת פרסומות, בייחוד
באינטרנט, מחקרי שוק, עריכת סקרי דעת קהל; הנכללים כולם

בסימן 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 05/08/2009, No. 385.4 047 2009 30 גרמניה, 05/08/2009, מספר 30 2009 047 385.4

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 20928/04/2011



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227005 מספר סימן

Arrow ECS

Owners

Name: Arrow Central Europe GmbH

Address: Im Gefierth 13 a, Dreieich, 63303, Germany

Identification No.: 800957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; analysis for computer system installation, 
reconstruction of databases, design of computer 
systems, consultancy concerning computers, 
conversion of data and computer programs (except 
physical conversion), conversion of data or 
documents from a physical medium to an electronic 
medium, creation and maintaining websites, for 
others, duplication of computer programs, hosting of 
computer sites (websites), software installation, 
rental of computer software, rental of computers, 
maintenance of computer software, updating of 
computer software, computer programming; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; ניתוח להתקנת
מערכת מחשב, בנייה מחדש של מסדי נתונים, עיצוב מערכות
מחשב, ייעוץ הנוגע למחשבים, המרת מידע ותוכנות מחשב
(למעט המרה פיזית), המרת מידע או מסמכים ממדיה פיזית

למדיה אלקטרונית, יצירה ואחזקה של אתרי אינטרנט, לאחרים,
שכפול תוכנות מחשב, אירוח אתרי מחשב (אתרי אינטרנט),
התקנת תוכנה, השכרת תוכנות מחשב, השכרת מחשבים,
אחזקת תוכנות מחשב, עדכון תוכנות מחשב, תכנות מחשב;

הנכללים כולם בסימן 42

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 05/08/2009, No. 385.4 047 2009 30 גרמניה, 05/08/2009, מספר 30 2009 047 385.4

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 21028/04/2011



Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227060 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ALONIM HOLDINGS AGRICULTURAL 
COOPERATIVE SOCIETY LTD.

שם: אלונים אחזקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Alonim, 30040, Israel כתובת : קיבוץ אלונים, 30040, ישראל

Identification No.: 57003884מספר זיהוי: 57003884

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen,dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29

כ"ד ניסן תשע"א - 21128/04/2011



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227064 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Battery operated action toys; electronic action toys; 
fantasy character toys; modeled plastic toy figurines; 
molded toy figures; musical toys; non-electronic toy 
vehicles; plastic character toys; plush toys; radio 
controlled toy vehicles; remote control toys, namely, 
motorized plush animals; stuffed and plush toys; 
stuffed toy animals; stuffed toy bears; stuffed toys; 
talking electronic press-down toy; talking toys; toy 
action figures; toy action figures and accessories 
therefor; toy building structures and toy vehicle 
tracks; toy buildings and accessories therefor; toy 
construction sets; toy vehicle track sets and 
roadways and accessories therefor; toy vehicles; toy, 
namely, battery-powered computer game with LCD 
screen which features animation and sound effects; 
all included in class 28

צעצועי פעולה (action toys) המופעלים באמצעות בטריות;
צעצועי פעולה (action toys) אלקטרוניים; צעצועי דמויות

פנטזיה; מודלים של פסלוני צעצוע העשויים פלסטיק; מודלים
של דמויות צעצוע; צעצועים מוסיקליים; צעצועי כלי רכב לא
אלקטרוניים; דמויות צעצוע העשויות פלסטיק; צעצועים

קטיפתיים; צעצועי כלי רכב הנשלטים באמצעות רדיו; צעצועים
בשלט רחוק, דהיינו, בעלי חיים קטיפתיים ממונעים; צעצועים
ממולאים וקטיפתיים; צעצועי בעלי חיים ממולאים; דובי צעצוע
ממולאים; צעצועים ממולאים; צעצוע לחיצה אלקטרוני מדבר;
צעצועים מדברים; צעצועי דמויות פעולה; צעצועי דמויות פעולה
ואביזרים עבורם; צעצועי מבנים לבנייה וצעצועי מסלולי כלי
רכב; מבני צעצוע ואביזרים עבורם; צעצועי סטים לבנייה;

צעצועי סטים של מסלולים וכבישים לכלי רכב ואביזרים עבורם;
צעצועי כלי רכב; צעצוע, דהיינו, משחק מחשב המונע באמצעות

בטריות עם מסך LCD המציג אפקטים של אנימציה וקול;
הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 21228/04/2011



Owners

Name: CEPIA, LLC

Address: 121 Hunter Ave., Suite 103, St. Louis, Missouri, 
63124, U.S.A.

Identification No.: 800887

(Missouri Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 38th. 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות - עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן,
52520, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan הגיע הזמן לזוזו, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא הגיע הזמן
לזוזו, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 21328/04/2011



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227065 מספר סימן

SMART PoP

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus; mobile phones; MP3 
players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; universal serial bus (USB) drive; 
digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; electronic albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images for telecommunication; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound 
and images; computer application software for mobile 
phones; digital versatile disc (DVD) players for home 
theater; speaker for home theater; AV receiver for 
home theater; projector for home theater; integrated 
circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit 
television (CCTV); cameras for monitoring network 
system; digital signage; all included in class 9.

מכשירי טלפון חוטיים; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני
תקשורות ניידים; מכשירי טלפון ניידים; נגני MP3 ; התקני

קליטת טלוויזיה (מערכות טלוויזיה); התקני בקרה מרחוק; מנגן
יציאה טורית אוניברסאלית (USB); מנגני שידור מולטימדיה
דיגיטאלי (DMB); מערכות ראש טלפון נייד; מטענים ניידים

עבור מכשירי טלפון נייד; אלבומים אלקטרוניים; מסגרות תמונה
דיגיטאלית; התקני השגחת מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD); מנגן דיסק קשיח

חיצוני עבור מחשב; התקנים להקלטה, העברה ו/או שחזור של
קול ודמויות עבור טלקומוניקציה; התקנים עבור הקלטה העברה

ו/או שחזור של קול ודמויות; תוכנות מחשב יישומיות עבור
מכשירי טלפון נייד; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור מכשירי
טלוויזיה; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור משגוחי מחשב;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD) עבור קולנוע ביתי;
רמקול עבור קולנוע ביתי; מקלט AV עבור קולנוע ביתי; מקרן
עבור קולנוע ביתי; מעגל סוכם; מקלטי אודיו; תחנות עבור
איסוף צלצול אלקטרוני; תחנות עבור עסקאות אלקטרוניות
המותקנות בכלי רכב; מצלמות עבור טלוויזיות במעגל סגור
(CCTV); מצלמות להשגחת מערכת רשת; שילוט דיגיטלי;

כולם כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 09/11/2009 צפון קוריאה, 09/11/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 21428/04/2011



Application Date 02/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227066 מספר סימן

PoP

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus; mobile phones; MP3 
players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; universal serial bus (USB) drive; 
digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; electronic albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images for telecommunication; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound 
and images; computer application software for mobile 
phones; digital versatile disc (DVD) players for home 
theater; speaker for home theater; AV receiver for 
home theater; projector for home theater; integrated 
circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit 
television (CCTV); cameras for monitoring network 
system; digital signage; all included in class 9.

מכשירי טלפון חוטיים; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני
תקשורות ניידים; מכשירי טלפון ניידים; נגני MP3 ; התקני

קליטת טלוויזיה (מערכות טלוויזיה); התקני בקרה מרחוק; מנגן
יציאה טורית אוניברסאלית (USB); מנגני שידור מולטימדיה
דיגיטאלי (DMB); מערכות ראש טלפון נייד; מטענים ניידים

עבור מכשירי טלפון נייד; אלבומים אלקטרוניים; מסגרות תמונה
דיגיטאלית; התקני השגחת מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD); מנגן דיסק קשיח

חיצוני עבור מחשב; התקנים להקלטה, העברה ו/או שחזור של
קול ודמויות עבור טלקומוניקציה; התקנים עבור הקלטה העברה

ו/או שחזור של קול ודמויות; תוכנות מחשב יישומיות עבור
מכשירי טלפון נייד; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור מכשירי
טלוויזיה; תוכנות יישומיות ממוחשבות עבור משגוחי מחשב;
מנגני דיסק רב תכליתי דיגיטאלי (DVD) עבור קולנוע ביתי;
רמקול עבור קולנוע ביתי; מקלט AV עבור קולנוע ביתי; מקרן
עבור קולנוע ביתי; מעגל סוכם; מקלטי אודיו; תחנות עבור
איסוף צלצול אלקטרוני; תחנות עבור עסקאות אלקטרוניות
המותקנות בכלי רכב; מצלמות עבור טלוויזיות במעגל סגור
(CCTV); מצלמות להשגחת מערכת רשת; שילוט דיגיטלי;

כולם כלולים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Democratic People's Republic of Korea, 09/11/2009 צפון קוריאה, 09/11/2009

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 21528/04/2011



Application Date 08/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227076 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: David Kramer שם: דוד קרמר

Address: 8/4 Ben Gamla Street, Jerusalem, 93188, Israel כתובת : 8/4 רח' בן גמלא, ירושלים, 93188, ישראל

Identification No.: 317799229מספר זיהוי: 317799229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Worn with Passion  
separately, but in the combination of the mark.

Worn רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
with Passion בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear and footwear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, כיסויי ראש ודברי הנעלה; כולם נכללים בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 21628/04/2011



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227086 מספר סימן

S.I.T. Systematic Inventive Thinking

אס.איי.טי. חשיבה המצאתית שיטתית

Ownersבעלים

Name: SIT Systematic Inventive Thinking שם: SIT חשיבה אמצאתית שיטתית

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 51512מספר זיהוי: 51512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Biton, Mor, Adv.

Address: 25a Lilinblum St., Tel Aviv, 65133, Israel

שם: ביטון, מור, עו"ד

כתובת : רח' לילינבלום 25 א', תל אביב, 65133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and consaltation; business 
consultation services in the nature of training 
advertising agencies to work more creatively; 
consultation and training in the field of client - 
advertising agencies relationship; advertising 
services by methods and products for creating 
innovative advertisings; advertising analising 
services; marketing services and marketing 
communication services; all included in class 35

שירותי ייעוץ וניהול עסקי; ייעוץ עסקי בקשר עם הכשרת
סוכנויות פרסום ליצירתיות; ייעוץ ואימון בקשר עם יחסי לקוח-
סוכניות פרסום; שרותי פרסום באמצעות כלים, עקרונות ושיטות
ליצירת פרסומות חדשניות; שרותי ניתוח פרסומות; שירותי

שיווק ותקשורת שיווקית; הנכללים כולם בסוג 35

כ"ד ניסן תשע"א - 21728/04/2011



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227098 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; casings for 
computers; liquid crystal displays; computer 
monitors; notebook computers; notebook computer 
cooling pads; cooling fans for electronic components; 
internal cooling fans for computers; heat sinks for 
conducting heat away from electronic components; 
central processing unit (CPU) fans; central 
processing unit (CPU) coolers; computer memory 
hardware; computer keyboards; dust covers for 
computer keyboards; wrist rests for use with 
computers; computer mouse; mouse pads [computer 
peripheral]; audio speakers for use with computers; 
computer interface boards; computer cables; ear 
phones; goggles for use with televisions and 
computers; apparatus for joining electric cables; 
electrical and electronic connectors; cable 
connectors; connectors for optical fiber cables; video 
game machines for use with televisions; video game 
cartridges; stands for electrical and electronic 
equipment; joysticks for video games; dust covers for 
video game machines; power supplies [electrical]; 
electric power storage apparatus; Power adapter, 
power charger, power bank for notebook; mobile 
phones and personal digital devices; all included in 
class 9

;LCD מחשבים; חומרת מחשב; מארזים למחשבים; מסכי
מסכי מחשב; מחשבי מחברת; משטחי קירור למחשבי מחברת;

מאווררי קירור לחלקים אלקטרוניים; מאווררים פנימיים
למחשבים; כיורי חימום להובלת חימום מחלפים אלקטרוניים;
מאווררים ליחידת עיבוד מרכזית (CPU); יחידות קירור ליחידת
עיבוד מרכזית; חומרת זיכרון למחשב; מקלדות למחשבים;
כיסויים למניעת הצטברות אבק למקלדות מחשב; מוצרים

למנוחה של פרק כף היד לשימוש עם מחשבים; עכברי מחשב;
משטחים לעכבר [מחשב פריפריאלי]; רמקולים לשימוש עם
מחשבים; לוחות ממשק למחשב; כבלים למחשב; אוזניות;

משקפות לשימוש עם טלוויזיות ומחשבים; מכשירים לאיסוף של
כבלים חשמליים; מחברים חשמליים ואלקטרוניים; מחברים
לכבלים; מחברים לכבלי סיבים אופטיים; מכשירים למשחקי
וידאו לשימוש עם טלוויזיות; מחסניות/קלטות של משחקי

מחשב; מעמדים לציוד חשמלי ואלקטרוני; ג'ויסטיקים למשחקי
מחשב; כיסויי למניעת הצטברות אבק במכשירים למשחקי

וידאו; ספקי כח [חשמלי]; מכשירים לאחסון כח חשמלי; מתאם
כח, מטען כח, מטען לאחסון כח למחשבי מחברת; טלפונים

סלולאריים ומכשירים דיגיטליים אישיים; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ד ניסן תשע"א - 21828/04/2011



Owners

Name: COOLER MASTER CO., LTD.

Address: Chung-Ho City, Taipei Hsien, Taiwan

Identification No.: 64694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 21928/04/2011



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227111 מספר סימן

TORAYCON

Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 800965

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals, unprocessed plastics [plastics in 
primary form]; all included in class 1.

כימיקלים תעשייתיים,פלסטיקים לא מעובדים [פלסטיקים
בצורה ראשונית]; הכל כלול בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 22028/04/2011



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227117 מספר סימן

370Z

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sport 
cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefore, tractors, anti-theft alarms for vehicles, 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in class 12.

כלי רכב, כרכרות, משאיות, טנדרים, רכבים לתועלת ספורט,
אוטובוסים, רכבים לפנאי (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ,

משאיות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים גוררים
( טרקטורים), וחלקים ואביזרים מבניים עבורם, טרקטורים,
אזעקות נגד גניבה לרכבים, טלאי גומי דביקים לתיקון צינורות

או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 22128/04/2011



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227121 מספר סימן

KAZA

Ownersבעלים

Name: Home Collection Ltd. שם: הום קולקשיין בע"מ

Address: 59 Salame Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב סלמה 59, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513204883מספר זיהוי: 513204883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Home and garden furniture accessories for home and 
garden decorations; all included in class 20.

"רהיטים לבית ולגן; אביזרי ריהוט ועיצוב לבית ולגן; הנכללים
כולם בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 22228/04/2011



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227122 מספר סימן

KAZA

Ownersבעלים

Name: Home Collection Ltd. שם: הום קולקשיין בע"מ

Address: 59 Salame Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב סלמה 59, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513204883מספר זיהוי: 513204883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; marketing, advertising, 
publicity and sales promotion; import and export; 
stores; all in relation to furniture, styling and 
decoration items, ornaments and accessories; all 
included in class 35.

"ניהול עסקים; שיווק, פרסום וקידום מכירות; יבוא וייצוא;
חנויות; כולם בנוגע לרהיטים, פרטי עיצוב ודקורציה, חפצי נוי

ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 22328/04/2011



Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227123 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ASSUTA MEDICAL CENTERS LTD. שם: אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

Address: 62 Jabotinsky Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 62, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511043457מספר זיהוי: 511043457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

medical services; all included in class 44. שרותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 22428/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227149 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; charms; clocks; 
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch 
cases; watch chains; watch straps; watches; wedding 
bands; wristwatches; all included in class 14.

שעונים מעוררים; עניבות בולו עם קצוות ממתכת יקרה;
צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; שעונים; עגילים;
תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; שרשראות;

תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות לדש הבגד;
שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; מטבעות לא

כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים עבור עניבות
בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; נעצי עניבות;
שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; שרשראות לשעונים;
רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין;  שעוני יד; הנכללים

כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 22528/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227152 מספר סימן

TANGLED

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; applique's in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children’s 
activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil 
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתון; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות;
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי
כדור בסיס; כורכנים; מאחוזת ספרים; סימניות; ספרים;

מדבקות פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; כרטיסי חג
מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; תחתיות

העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות
צבעוניים; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; ספרי קופונים;

מדבקות שקופות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים;
חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות כתיבה
עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; כרטיסיות לימוד;
כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה;
ספרי אורחים; כתבי עט; מפות; פנקסי תזכורת; חמר לכיור;
עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת;
ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה
מנייר; קישוטי מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר;
משקולות נייר; סרטי אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מחצלות
שולחן מנייר; מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות;

עפרונות; מחדדי עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות;
עטים; ירחונים; אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים;

ספרי תמונות; חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים
אחרים); דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות
מודפסות; הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי

מתכונים; חותמות גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי
בולים; נייר מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה;

סרגלים לא מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותחני מכתבים
ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 22628/04/2011



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 22728/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227153 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות;
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג;
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי
מחנאות; תיקי ישבן; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב;
נרתיקים למפתחות; מחזיקי מפתחות מעור; מזוודות; תגים

למזוודות; תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים
לנשיאת חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים

כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 22828/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227154 מספר סימן

TANGLED

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; 
coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags 
for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat
-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; all included in class 21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות;
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי
הגשה לעוגה;  מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות;
מערכות כלי אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא
מפות שולחן; קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות
לעוגיות; חותכני עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; תיקים

דקורטיביים לממתקים; מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית
דקורטיבית; צלחות דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים

מחרסינה, קריסטל, חרס, זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים;
מברשות שיער; מסרקים לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי
בידוד עבור מיכלי שתייה; קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי
מפיות; טבעות למפיות לא ממתכות יקרות; כפפות לתנור;
כוסות נייר; צלחות נייר; מחבתות לפשטידות; כלי הגשה

לפשטידות; כוסות פלסטיק; בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות;
כלים לסבון; קומקומי תה; מערכות תה; מיכלים מבודדי חום
עבור אוכל ומשקאות; מברשות שיניים; מגשים; חצובות;

בקבוקי ואקום; סלי אשפה; מכבי נרות ממתכת יקרה; מחזיקי
נרות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ד ניסן תשע"א - 22928/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227163 מספר סימן

GOOGLE LATITUDE

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services; all included in 
class 45

שירותים מקוונים של רשת חברתית; הכל כלול בסיווג 45

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/09/2009, No. 77835616 ארה"ב, 25/09/2009, מספר 77835616

Class: 45 סוג: 45

כ"ד ניסן תשע"א - 23028/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227164 מספר סימן

GOOGLE LATITUDE

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a users 
location and finding, locating, and interacting with 
other users; all included in class 9.

תוכנות הניתנות להורדה מהסוג של יישום נייד עבור תצוגה
ושיתוף של מיקום משתמש וחיפוש, איתור, ואינטראקציה עם

משתמשים אחרים; הכל כלול בסיווג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/09/2009, No. 77835616 ארה"ב, 25/09/2009, מספר 77835616

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 23128/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227165 מספר סימן

GOOGLE LATITUDE

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a users location and finding, 
locating, and interacting with other users; all included 
in class 42

אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה עבור תצוגה
ושיתוף של מיקום משתמש וחיפוש, איתור, ואינטראקציה עם

משתמשים אחרים; הכל כלול בסיווג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/09/2009, No. 77835616 ארה"ב, 25/09/2009, מספר 77835616

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 23228/04/2011



Application Date 14/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227246 מספר סימן

נקודה פסיק

Ownersבעלים

Name: Amir Bar-Hadas שם: אמיר בר-הדס

Address: 9 Hever St., Ramat Gan, 52322, Israel כתובת : רחוב חבר 9, רמת גן, 52322, ישראל

Identification No.: 057180416מספר זיהוי: 057180416

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing life coaching services, personal and group 
coaching services; providing learning forums; 
providing one-on-one mentoring; providing classes, 
seminars, workshops, tutoring, and mentoring; 
business training consultancy services; consulting 
services; education services; arrangement of 
professional classes, courses, seminars and 
workshops; providing training services; developing 
training systems and learning methodologies; 
publication of books; all included in class 41.

מתן שירותי אימון והדרכה לחיים, שירותי אימון והדרכה
ליחידים ולקבוצות; אספקת פורומים ללימודים; אספקת הכוונה

אחד-על-אחד; אספקת כיתות, סמינרים, סדנאות, חניכה
והדרכה; שירותי ייעוץ והדרכה לעסקים; שירותי ייעוץ; שירותי
חינוך; ארגון כיתות, קורסים, סמינרים וסדנאות מקצועיים; מתן
שירותי אימון; פיתוח שיטות אימון ומתודולוגיות למידה; הוצאה

לאור של ספרים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 23328/04/2011



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227283 מספר סימן

CARWINGS

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular telephone communication; communication by 
computer terminals; communication by telephone; 
paging services; news services for communication 
media; information about data communication 
(including information by cable and radio 
communication networks); communication by 
satellite; communication by e-mail; information about 
communication networks by computer terminals; 
communications by VAN (value added network); data 
communication with letters, image and sound by e-
mail and computers;providing access through a 
wireless telecommunication system to information of 
newspaper articles; providing user access to global 
computer network; Providing user access to global 
positioning signals for navigation purposes; Internet 
portal services; Providing user access to the internet; 
all included in class 38.

תקשורת טלפונים סלולריים; תקשורת במסופי מחשב; תקשורת
בטלפון; שירותי זימון; שירותי חדשות למדיית תקשורת; מידע
לגבי תקשורת נתונים (כולל מידע ברשתות תקשורת בכבלים
ורדיו); תקשורת בלוויין; תקשורת בדואר אלקטרוני; מידע לגבי
רשתות תקשורת במסופי מחשב; תקשורת ב-VAN (רשת ערך

מוסף); תקשורת נתונים עם אותיות, דמות וקול בדואר
אלקטרוני ומחשבים; מתן גישה דרך מערכת תקשורת אלחוטית
למידע של כתבות עיתונאיות; אספקת גישת משתמש לרשת
מחשבים גלובלית; אספקת גישת משתמש לאותות מיקום

גלובליות למטרות ניווט; שירותי פורטל אינטרנט; אספקת גישת
משתמש לאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 23428/04/2011



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227289 מספר סימן

נקודה פסיק

Ownersבעלים

Name: Amir Bar-Hadas שם: אמיר בר-הדס

Address: 9 Hever St., Ramat Gan, 52322, Israel כתובת : רחוב חבר 9, רמת גן, 52322, ישראל

Identification No.: 057180416מספר זיהוי: 057180416

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Self help books, guidance books, text books; all 
included in class 16.

ספרי עזרה עצמית, ספרי הדרכה, ספרי לימוד; הנכללים כולם
בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 23528/04/2011



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227313 מספר סימן

MAMAS & PAPAS

Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 800222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Sun canopies of textile materials, quilts, blankets, 
sheets, bed linen, textile fabrics, textile wall 
hangings, tablecloths, curtains and pelmets; textiles 
and textile goods, not included in other classes; bed 
and table covers; all included in class 24.

אפריוני שמש מחומרי טקסטיל, שמיכות פוך, שמיכות, סדינים,
מצעים למיטה, בדי טקסטיל, מתלים לקיר מטקסטיל, מפות,
וילונות ומסגרות להסתרת מתקני וילון; טקסטילים וסחורות
טקסטיל, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי מיטה ושולחן;

הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ד ניסן תשע"א - 23628/04/2011



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227314 מספר סימן

MAMAS & PAPAS

Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, United Kingdom

Identification No.: 800222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings, toy vehicles, cars, bikes 
and tricycles; swings; soft toys and teddy bears; 
dolls; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, רכבי צעצוע, מכוניות, אופניים
ותלתי-אופן; נדנדות; צעצועים רכים ודובונים; בובות; הנכללים

כולם בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 23728/04/2011



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227316 מספר סימן

Owners

Name: Meridiana S.p.A.

Address: Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, 
Olbia (OT), 07026, Italy

Identification No.: 72214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair and installation services 
for aircrafts and components thereof; all included in 
class 37.

שירותי בניית מבנה; שירותי תיקון והתקנה עבור כלי טיס
ורכיביהם; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 23828/04/2011



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227318 מספר סימן

MERIDIANA

Owners

Name: Meridiana S.p.A.

Address: Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, 
Olbia (OT), 07026, Italy

Identification No.: 72214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Air transportation services for passengers and goods; 
operating of airports; rental of air transportation 
vehicles; information relating to the applicant's travels 
and transport of goods and passengers; information 
concerning tariffs, timetable and types of 
transportation; services relating to the checking of 
aircrafts and goods before transportation; reservation 
of travel seats; all included in class 39.

שירותי תחבורה אווירית עבור נוסעים וסחורות; תפעול שדות
תעופה; השכרת רכבים לתחבורה אווירית; מידע לגבי נסיעות
המבקש והובלת סחורות ונוסעים; מידע עבור תעריפים, לוחות
זמנים וסוגי תובלה; שירותים הנוגעים לבדיקת כלי טיס וסחורות
טרם הובלה; הזמנת מקומות טיסה; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ד ניסן תשע"א - 23928/04/2011



Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227330 מספר סימן

SEASONIQUE

סיזוניק

Owners

Name: Teva Women's Health Inc.

Address: 400 Chestnut ridge Road, Woodcliff Lake, New 
Jersey, 07677, U.S.A.

Identification No.: 70855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, contraceptives, hormone 
replacement therapies and homonal agents for 
treating disorders and conditions related to women's 
health, in international class 5.

מוצרים פרמצבטיים, דהיינו למניעת הריון, טיפולים הורמונליים
חליפיים וחומרים הורמונליים לטיפול במחלות ובמצבים
הקשורים לבריאות האישה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 24028/04/2011



Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227360 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

Address: 29 Lehi Street, Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בבעיות הורמונאליות; הכלולים בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 24128/04/2011



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227388 מספר סימן

Owners

Name: S.T. DUPONT S.A.

Address: Route de la Glane 107, 1752 VILLARS-sur-
GLANE, Switzerland

Identification No.: 800990

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, soaps, cosmetics; all included in 
class 3.

מוצרי פרפומריה, סבונים, תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 24228/04/2011



Application Date 18/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227390 מספר סימן

ROMANTEX

רומנטקס

Ownersבעלים

Name: Roman Berg שם: רומן ברג

Address: Hapeled 26, Holon, Israel כתובת : הפלד 26, חולון, ישראל

Identification No.: 12349593מספר זיהוי: 12349593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Habonim House, 4th Floor, 2 Habonim St., 
Ramat Gan, 52462, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הבונים, קומה 4, רח' הבונים 2, רמת גן, 52462,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers ; all included in class 
24

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן ; הנכללים כולם בסוג 24

כ"ד ניסן תשע"א - 24328/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227394 מספר סימן

ACADEMYTOGO

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable mobile application featuring 
educational content for eyecare practitioners; all 
included in class 9.

יישום סלולארי הניתן להורדה המאופיין בתוכן חינוכי לבעלי
מקצוע בתחום הטיפול בעין; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 24428/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227416 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Bottles; nipples for bottles; coverings for bottles 
(made of textile); pacifiers; holders and clips for 
pacifiers; breast milk pumps; bags bottles and 
containers for sorting breast milk; all included in class 
10.

בקבוקים; פטמות לבקבוקים; כיסויים לבקבוקים (עשויים
מטקסטיל); מוצצים; מחזיקים ואטבים למוצצים; משאבות חלב
אם; שקיות, בקבוקים ומכלים לאכסון חלב אם; הנכללים כולם

בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 24528/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227419 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; washing preparations; soaps and 
preparations without soap; shampo; conditioner; 
preparations, lotions, emulsions, oils and creams for 
facial, body and hair care; sun screens; tooth pastes; 
all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה; תכשירי רחצה; סבונים ותכשירים ללא סבון;
שמפו; מרכך; תכשירים, תרחיצים, תחליבים, שמנים וקרמים
לטיפוח הפנים, הגוף והשיער; מסנני קרינה; משחות שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 24628/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227422 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Linen; curtains; towels; bath robes; sleeping bags; 
blankets; washing mitts; bed canopies; decorative 
cloths around beds; nylon sheets; all inlcuded in 
class 24.

מצעים; וילונות; מגבות; חלוקי רחצה; שקי שינה; שמיכות,
כפפות רחצה; חופות למיטות; בדי קישוט סביב מיטות; סדיני

ניילון; הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ד ניסן תשע"א - 24728/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227423 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings for babies, toddlers and 
childrens; swings; bicycles included in this class; 
tents included in this class; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק לתינוקות, פעוטות וילדים;
נדנדות; אופניים הנכללים בסוג זה; אוהלים הנכללים בסוג זה;

הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 24828/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227424 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; chairs for feeding babies, toddlers and 
childrens; booster chairs (not for use in a vehicle); 
pillows; mattresses; bases for mattresses; lids for 
bottles (not of metal); daiper changing pads, diaper 
changing stands; safety gates for babies, toddlers 
and childrens (not of metal); feeding pillows; portable 
seats for use in the toilet; safety accessories for 
furniture (not of metal); bed protectors not from 
metal; stools; trampolines; walkers for babies, 
toddlers and children; all included in class 20.

רהיטים; כסאות אוכל לתינוקות, פעוטות וילדים, כסאות הגבהה
(לא לשימוש ברכב);כריות; מזרנים; בסיסים למזרנים; מכסים
לבקבוקים(לא ממתכת); משטחי החתלה, עמדות החתלה;
שערי בטיחות לתינוקות, פעוטות וילדים (לא ממתכת); כריות
הנקה; מושבים נישאים לשימוש בשירותים; אביזרי בטיחות

לרהיטים (לא ממתכת); מגיני מיטה שאינם ממתכת; שרפרפים;
טרמפולינות; הליכונים לצינוקות, פעוטות וילדים; הנכללים כולם

בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 24928/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227425 מספר סימן

Owners

Name: CYTOO

Address: 7 parvis Louis Neel BHT, 38000 GRENOBLE, 
France

Identification No.: 800998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory equipment and instruments namely, 
culture substrates for cellular analysis, high-content 
analysis and cell screening intended for the Life 
sciences and Pharmaceutical Industry research 
market; Software for cellular and molecular analysis, 
high-content analysis and cell screening; all included 
in class 9.

ציוד וכלי מעבדה דהיינו, מצעי תרבית לניתוח תאי, ניתוח תוכן
גבוה וניפוי תאים המיועדים לשוק המחקר של מדעי החיים ושל
תעשיית הרוקחות; תכנה לניתוח תאי ומולקולארי, ניתוח תוכן

גבוה וניפוי תאים; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 23/11/2009, No. 093693005 צרפת, 23/11/2009, מספר 093693005

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 25028/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227426 מספר סימן

Owners

Name: GROUPE PSYCHOLOGIES

Address: 149 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, 
France

Identification No.: 800997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines, books and magazine compilations; all 
included in class 16.

מגזינים, ספרים וקומפילציות של מגזינים; הנכללים כולם בסוג
.16

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 21/08/2009, No. 093671676 צרפת, 21/08/2009, מספר 093671676

Class: 16 סוג: 16

כ"ד ניסן תשע"א - 25128/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227427 מספר סימן

שילב

Ownersבעלים

Name: Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd. שם: שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

Address: 1 Kineret Street, Airport City, Lod, 70151, Israel כתובת : רחוב כנרת 1, קרית שדה התעופה, לוד, 70151, ישראל

Identification No.: 510722291מספר זיהוי: 510722291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All goods included in this class. כל הסחורות הנכללות בסוג זה.

כ"ד ניסן תשע"א - 25228/04/2011



Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227429 מספר סימן

HERANEU

Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070, 
Switzerland

Identification No.: 157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical oncology preparations; all included in 
class 5.

תכשירי אונקולוגיה רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 25328/04/2011



Application Date 15/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227484 מספר סימן

WWE NXT

Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

Address: 1241 East Main Street, Stamford, CT, 06902, 
U.S.A.

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
exhibition of professional wrestling events rendered 
live and through the media of television; providing 
wrestling news and information via a global computer 
network; all included in class 41.

שרותי בידור, דהיינו, הפקה והצגה של אירועי האבקות
מקצועית המוגשים בשידור חי ודרך מדיית הטלוויזיה; אספקת
חדשות האבקות ואינפורמציה ברשמות מחשב גלובליות;

הנכללים כולם בסוג41.

כ"ד ניסן תשע"א - 25428/04/2011



Application Date 10/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227502 מספר סימן

דנית השכרת יאכטות

Ownersבעלים

Name: DANIT COHEN-ZORBIN שם: דנית כהן ז'ורבין

Address: P.O.B. 16285, Tel Aviv, 61162, Israel כתובת : ת.ד. 16285, תל אביב, 61162, ישראל

Identification No.: 054164124מספר זיהוי: 054164124

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Yacht renting for events, for fishing, for romantic 
sailing, for parties on board; all included in class 39.

השכרת יאכטות לאירועים, להפלגות דייג, להפלגות רומנטיות,
לעריכת מסיבות על יאכטה; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ד ניסן תשע"א - 25528/04/2011



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227515 מספר סימן

ALLPRESAN

Owners

Name: Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG

Address: Mergenthalerstrasse 40, Greven, 48268, 
Germany

Identification No.: 801008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations namely, for the 
treatment of diabetes, dermatology, skin disorders, 
neurodermatitis, eczema, psoriasis, decubitus, 
stoma, incontinence, napkin dermatitis, hyperhidrosis 
of feet, corns, calluses, athlete's foot and dry foot 
skin; sanitary preparations for medical use; medical 
plasters; dressings for wounds, burns, and surgery 
dressings; self adhesive dressings; adhesive 
bandages for the treatment of skin diseases, namely, 
diabetes, dermatology, skin disorders, 
neurodermatitis, eczema, psoriasis, decubitus, 
stoma, incontinence, napkin dermatitis, hyperhidrosis 
of feet, corns, calluses, athlete's foot and dry foot 
skin; antibacterial substances for medical purposes; 
medicated preparations, namely, medicated creams, 
gels, lotions, foams, powders, oils, balsams, 
peelings, unguents and sprays for hand, foot, skin 
and body care; disinfecting preparations for the 
hands, feet, skin, and body for sanitary purposes.

תכשירים רוקחיים דהיינו, לטיפול בסוכרת, מחלות עור, ליקויי
עור, נוירודרמטיטיס, אקזמה, פסוריאזיס, פצעי לחץ, פיום,

חוסר שליטה על סוגרים, דלקת עור מחיתולים, הזעת יתר של
הרגליים, יבלות, יבלות בעור, גזזת רגליים ועור רגליים יבש;
תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; אספלניות רפואיות; חומרי
חבישה לפציעות, כוויות וחומרי חבישה כירורגיים; חומרי

חבישה דביקים; תחבושות דביקות לטיפול במחלות עור, דהיינו,
בסוכרת, מחלות עור, ליקויי עור, נוירודרמטיטיס, אקזמה,

פסוריאזיס, פצעי לחץ, פיום, חוסר שליטה על סוגרים, דלקת
עור מחיתולים, הזעת יתר של הרגליים, יבלות, יבלות בעור,
גזזת רגליים ועור רגליים יבש; חומרים אנטיבקטריאליים
למטרות רפואיות; תכשירים תרופתיים, דהיינו, משחות

תרופתיות, ג'לים, תרחיצים, קצפים, אבקות, שמנים, בשמים
(בלסמים), תקליפים, משחות ותרסיסים לטיפול לידיים,

לרגליים, לעור ולגוף; תכשירי חיטוי עבור הידיים, רגליים, עור
וגוף למטרות סניטריות.

כ"ד ניסן תשע"א - 25628/04/2011



Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227534 מספר סימן

VÖGELE

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Levelling systems and control devices and software 
for road finishers, feeding vehicles, mixing 
assemblies and dosing devices, emulsion spraying 
systems;  oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and controlling devices for 
lubrication assemblies and hydro-assemblies;  
scales;  dosing devices;  control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods;  stationary and mobile 
dosing assemblies for producing paving material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, 
dosing devices, scales, conveying devices for 
additive substances, control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
piston and piston rods, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, 
hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and 
hydraulic medium containers, pressure reducing 
valves for air, oil and grease,  filters for pressurised 
air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers;  filling level sensors, over-
filling sensors;  displays, joysticks, sensors, 
proportional amplifiers, CAN modules, circuit boards, 
cable harnesses, operation consoles;  software for 
machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, for road pavers, paving 
screeds for road pavers, feeding vehicles as well as 
for mixing machines, dosing devices, scales, 
conveying devices for additive substances, for control 
devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-
motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for 
lubricants as well as pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking 
valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, for pressure reducing valves for air, oil 
and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers as well as for lubricating assemblies and 
hydraulic assemblies, for emulsion spraying 
equipments, as well as for stationary and mobile 
mixing assembles and dosing assemblies for 
producing material mixtures;  accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods, 
such as software, control devices, sensors, elevation 
feelers, inclination feelers, actuating devices, 
scanners, electronic modules; all included in class 9.

מערכות יישור והתקני בקרה ותוכנה למכונות לגימור הכביש,
מובילים, רכיבי ערבול והתקני מינון,  מערכות לריסוס תחליב;

מד לחץ שמן, מפסקי לחץ, התקני ניטור והתקני בקרה
למערכות סיכה ולמערכות הידראוליות; אמצעי שקילה; התקני
מינון; התקני בקרה, משאבות סיכה, משאבות הידראוליות,
מנועים הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות
לבוכנה; מערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרי
ריצוף, המורכבות בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי
שקילה, התקני העברה לחומרים מוספים, התקני בקרה,
משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים,
צילינדרים הידרואלים, בוכנות ומוטות לבוכנה, מפיצי חומרי-
סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו, מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות בינוניות, שסתומים
מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת,
מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי
חום; חיישני גובה-מילוי, חיישני מילוי-יתר; צגים, ידיות היגוי,
חיישנים, מגברים מווסתי לחץ, רכיבי רשת איזור-הבקר
(CAN), מעגלים חשמליים, רתמות-כבלים, לוחות בקרת

פעולה; תוכנה למכונות לייצוב, הפצה, מיצוק וגימור של משטחי
כביש, לסוללי כבישים, מקטעי-דרך לסוללי כבישים,  מובילים

כמו גם למערבלים, התקני-מינון, אמצעי שקילה, התקני העברה
לחומרים מספים, להתקני בקרה, משאבות-סיכה, משאבות

הידראוליות, מנועים הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות
ומוטות לבוכנה, מפיצי סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, כמו
גם מגברי לחץ, ממירי לחץ הידראולי, שסתומים רב-כיווניים,

שסתומי חסימה, שסתומי  לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,
מחסומי בקרה, שסתומים להפחתת לחץ אוויר, שמן וגריז, ,
פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול
שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום וכמו כן למערכות סיכה
ומערכות הידראוליות, לציוד לריסוס תחליב, וכמו כן למערכות
ערבול ומערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרים;
אביזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל סוגי הסחורות שהוזכרו
לעיל, כגון תוכנה, התקני-בקרה, חיישנים, מחושי-הרמה,
מחושי-הטיה, התקני הנעה, סורקים, רכיבים אלקטרוניים;

הכלולים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ד ניסן תשע"א - 25728/04/2011



Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Joseph-Voegele-Strasse 1, Ludwigshafen, 
67075, Germany

Identification No.: 801011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 29/09/2009, No. 
008623977

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/09/2009, מספר
008623977

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 25828/04/2011



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227555 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Eido's Group Ltd. שם: עידו'ס גרופ בע"מ

Address: Azrieli Center, The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל העגול, תל אביב, 67021, ישראל

Identification No.: 513871673מספר זיהוי: 513871673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagag, Buchnik, Weinstein & Co., Adv.

Address: Azrieli Center 1, The round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: חג'ג', בוכניק ויינשטיין ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs, namely, management of real 
estate properties, acquisition of lands for construction 
and initiation purposes; all included in class 36.

עסקי נדל"ן, דהיינו, ניהול נכסי נדל"ן, רכישת קרקעות לצרכי
בנייה וייזום עסקאות; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 25928/04/2011



Application Date 16/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227578 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Alon Ulman שם: אלון אולמן

Address: 47 She'erit Haplite Street, Haifa, 34987, Israel כתובת : רח' שארית הפליטה 47, חיפה, 34987, ישראל

Identification No.: 059153684מספר זיהוי: 059153684

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IRIT HACOHEN, ADV

Address: Mazh"e 22 st, P.O.B. 996, Tel Aviv, 65213, 
Israel

שם: עו"ד עירית הכהן

כתובת : רח' מאז"ה 22, ת.ד. 996, תל אביב, 65213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures; guidance; presenting of teaching and 
enpowerment contents; providing coaching for 
individuals and groups; educational activities; alll 
included in class 41.

הרצאות; הדרכות; העברת תכני לימוד והעצמה; הענקת
אימונים ליחידים ולקבוצות; העברה והצגה של מודלי לימוד
ואימון בסדנאות ליחידים ולקבוצות, פעילות בתחום החינוך;

הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 26028/04/2011



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227603 מספר סימן

Owners

Name: Finmeccanica - Societa per azioni

Address: Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, Italy

Identification No.: 801022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; all 
included in class 13.

כלי נשק; תחמושת וקליעים; חומרי נפץ; הנכללים כולם בסוג
.13

כ"ד ניסן תשע"א - 26128/04/2011



Application Date 28/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227620 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 26228/04/2011



Levelling systems and control devices and software 
for road finishers, feeding vehicles, mixing 
assemblies and dosing devices, emulsion spraying 
systems;  oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and controlling devices for 
lubrication assemblies and hydro-assemblies;  
scales;  dosing devices;  control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods;  stationary and mobile 
dosing assemblies for producing paving material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, 
dosing devices, scales, conveying devices for 
additive substances, control devices, lubricant 
pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
piston and piston rods, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, 
hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and 
hydraulic medium containers, pressure reducing 
valves for air, oil and grease,  filters for pressurised 
air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers;  filling level sensors, over-
filling sensors;  displays, joysticks, sensors, 
proportional amplifiers, CAN modules, circuit boards, 
cable harnesses, operation consoles;  software for 
machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, for road pavers, paving 
screeds for road pavers, feeding vehicles as well as 
for mixing machines, dosing devices, scales, 
conveying devices for additive substances, for control 
devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-
motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for 
lubricants as well as pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking 
valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, for pressure reducing valves for air, oil 
and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers as well as for lubricating assemblies and 
hydraulic assemblies, for emulsion spraying 
equipments, as well as for stationary and mobile 
mixing assembles and dosing assemblies for 
producing material mixtures;  accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods, 
such as software, control devices, sensors, elevation 
feelers, inclination feelers, actuating devices, 
scanners, electronic modules; all included in class 9

מערכות יישור והתקני בקרה ותוכנה למכונות לגימור הכביש,
מובילים, רכיבי ערבול והתקני מינון,  מערכות לריסוס תחליב;

מד לחץ שמן, מפסקי לחץ, התקני ניטור והתקני בקרה
למערכות סיכה ולמערכות הידראוליות; אמצעי שקילה; התקני
מינון; התקני בקרה, משאבות סיכה, משאבות הידראוליות,
מנועים הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות ומוטות
לבוכנה; מערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרי
ריצוף, המורכבות בעיקר ממערבלים, התקני מינון, אמצעי
שקילה, התקני העברה לחומרים מוספים, התקני בקרה,
משאבות סיכה, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים,
צילינדרים הידרואלים, בוכנות ומוטות לבוכנה, מפיצי חומרי-
סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, מגברי לחץ, ממירי לחץ
הידראולי, שסתומים רב-כיוונים, שסתומי חסימה, שסתומי
לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו, מחסומי בקרה, מיכליות
לחומרי סיכה ושימון ומיכליות הידראוליות בינוניות, שסתומים
מפחיתי לחץ לאוויר, שמן וגריז, פילטרים לאוויר בלחץ מווסת,
מפרידי-ציקלון, התקני עירפול שמן, פילטרים הידראולים, ממירי
חום; חיישני גובה-מילוי, חיישני מילוי-יתר; צגים, ידיות היגוי,
חיישנים, מגברים מווסתי לחץ, רכיבי רשת איזור-הבקר
(CAN), מעגלים חשמליים, רתמות-כבלים, לוחות בקרת

פעולה; תוכנה למכונות לייצוב, הפצה, מיצוק וגימור של משטחי
כביש, לסוללי כבישים, מקטעי-דרך לסוללי כבישים,  מובילים

כמו גם למערבלים, התקני-מינון, אמצעי שקילה, התקני העברה
לחומרים מספים, להתקני בקרה, משאבות-סיכה, משאבות

הידראוליות, מנועים הידראולים, צילינדרים הידראולים, בוכנות
ומוטות לבוכנה, מפיצי סיכה ושסתומי מדידה לחומרי סיכה, כמו
גם מגברי לחץ, ממירי לחץ הידראולי, שסתומים רב-כיווניים,

שסתומי חסימה, שסתומי  לחץ, שסתומי זרימה, שסתומי-סרוו,
מחסומי בקרה, שסתומים להפחתת לחץ אוויר, שמן וגריז, ,
פילטרים לאוויר בלחץ מווסת, מפרידי-ציקלון, התקני עירפול
שמן, פילטרים הידראולים, ממירי חום וכמו כן למערכות סיכה
ומערכות הידראוליות, לציוד לריסוס תחליב, וכמו כן למערכות
ערבול ומערכות מינון ניידות ונייחות לייצור תערובות חומרים;
אביזרים, חלקי חילוף ורכיבים של כל סוגי הסחורות שהוזכרו
לעיל, כגון תוכנה, התקני-בקרה, חיישנים, מחושי-הרמה,
מחושי-הטיה, התקני הנעה, סורקים, רכיבים אלקטרוניים;

הכלולים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 02/10/2009, No. 
008592008

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/10/2009, מספר
008592008

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 26328/04/2011



Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Joseph-Voegele-Strasse 1, Ludwigshafen, 
67075, Germany

Identification No.: 801011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 26428/04/2011



Application Date 17/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227628 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: CHANI LEHANA שם: חני לחנה

Address: 5 Hatavas St., P.O.B. 2419, Kadima, 60920, 
Israel

כתובת : רח' הטווס 5, ת.ד. 2419, קדמה, 60920, ישראל

Identification No.: 022384607מספר זיהוי: 022384607

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Game kit namely active travel game guide for the 
traveling family; included in class 28.

ערכת משחק שהיא מדריך נסיעות משחקי למשפחה מטיילת;
הנכלל בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 26528/04/2011



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227630 מספר סימן

SENSA

Owners

Name: Sensa Products LLC

Address: 2301 Rosecrans Avenue, Suite 4100, El 
Segundo, California, 90245, U.S.A.

Identification No.: 801027

a Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

dietary food supplements and additives for weight 
loss and weight management; included in class 5.

תוספי מזון דיאטטים להפחתה במשקל וניהול משקל; הכלולים
בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 26628/04/2011



Application Date 01/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227638 מספר סימן

DUBBLE BUBBLE

Owners

Name: Concord Brands ULC

Address: 2900-10180 101 Street, Edmonton, Alberta T5J 
3V5, Canada

Identification No.: 801029

A Canada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy, gum, included in class 30 ממתקים, גומי לעיסה, הנכללים בסוג 30

כ"ד ניסן תשע"א - 26728/04/2011



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227710 מספר סימן

TRIOMATRIX

Owners

Name: Pioneer Surgical Technology, Inc.

Address: 375 River Park Circle, Marquett, Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 69584

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Implantable orthopedic devices, namely, surgical 
implants and bone implants composed of living or 
natural materials; spinal fixation and stabilization 
materials composed of living or natural materials; 
Bone filers consisting of living or natural materials; 
Bone cement for medical purposes; all included in 
class 5.

התקנים אורתופדיים הניתנים להשתלה, דהיינו, שתלים
כירורגיים ושתלי עצם המורכבים מחומרים חיים או טבעיים;
חומרים לקיבוע וייצוב עמוד השדרה המורכבים מחומרים חיים
או טבעיים; ממלאי עצמות המכילים חומרים חיים או טבעיים;

דבק עצמות למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5

כ"ד ניסן תשע"א - 26828/04/2011



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227750 מספר סימן

Owners

Name: EREDI SILVANO GIOLITTI SRL

Address: Via degli Uffici del Vicario 40, Roma, 00186, 
Italy

Identification No.: 801033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, biscuits, 
focaccia, pastry and confectionery, ices; all included 
in class 30

קפה, תה, קקאו, סוכר, תחליפי קפה, קמח ומוצרים העשויים
מדגנים, לחם, ביסקווטים, פוקאצ'ה, דברי מאפה וממתקים,

גלידות; הנכללים כולם בסוג 30

כ"ד ניסן תשע"א - 26928/04/2011



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227751 מספר סימן

Owners

Name: EREDI SILVANO GIOLITTI SRL

Address: Via degli Uffici del Vicario 40, Roma, 00186, 
Italy

Identification No.: 801033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar, ice-cream 
parlour, snack bar and catering services; all included 
in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; מזנון, דוכנים למכירת גלידה,
מזנון חטיפים ושירותי הסעדה (קייטרינג); הנכללים כולם בסוג

.43

כ"ד ניסן תשע"א - 27028/04/2011



Application Date 03/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227757 מספר סימן

ASTROTOURBILLON

Owners

Name: Cartier International AG

Address: 22 Hinterbergstrasse Postfach 61, 6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 801034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery; 
all included in class 14.

חפתים, אטבים לעניבה, טבעות, צמידים, עגילים, שרשראות,
מכבנות (תכשיטים), מחזיקי מפתחות; שעונים, כרונומטרים,
שעוני קיר, רצועות שעונים, צמידי שעונים, קופסאות ממתכות

יקרות עבור שעונים ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Netherlands Antilles, 14/09/2009, No. 14341 אנטילים ההולנדיים, 14/09/2009, מספר 14341

Class: 14 סוג: 14

כ"ד ניסן תשע"א - 27128/04/2011



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227966 מספר סימן

DNA ADVANTAGE

Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and makeup; all included in class 3. קוסמטיקה ואיפור; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 27228/04/2011



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228006 מספר סימן

SCALE

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical 
preparations related to the treatment of diabetes and 
of obesity and providing scientific information on the 
efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and of obesity; all included in 
class 42.

מחקר רפואי ומדעי, דהיינו, ניהול ניסויים ומחקרים קליניים
לתכשירים רוקחיים הקשורים לטיפול בסכרת ובהשמנת יתר
ואספקת מידע מדעי על היעילות של תכשירים רוקחיים לטיפול

בסכרת ובהשמנת יתר; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 27328/04/2011



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228008 מספר סימן

SCALE

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and of obesity; all included in 
class 16.

פרסומים הקשורים למחקרים וחקר רפואיים בנוגע לתכשירים
רוקחיים לטיפול בסכרת ובהשמנת יתר; הנכללים כולם בסוג

.16

כ"ד ניסן תשע"א - 27428/04/2011



Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228010 מספר סימן

SCALE

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and of obesity; all included in class 44.

אספקת מידע רפואי על יעילותם של תכשירים רוקחיים לטיפול
בסכרת ובהשמנת יתר; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 27528/04/2011



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228088 מספר סימן

SILTEX

Owners

Name: Mentor Worldwide LLC

Address: 5425 Hollister Avenue, Santa Barbara, 
California, 93111, U.S.A.

Identification No.: 50365

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical implants comprising artificial material; all 
included in class 10.

שתלים כירורגיים המורכבים מחומר מלאכותי; הנכללים כולם
בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 27628/04/2011



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228106 מספר סימן

Owners

Name: Bosun Tools Co., Ltd.

Address: No. 10 Hai He Road, National Hi -Tech Industry  
Development Zone, ShiJiaZhuang, Hebei Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 801078

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Saw benches [parts of machines]; electric hammers; 
sharpening wheels [parts of machines]; drilling heads 
[parts of machines]; saw blades [parts of machines]; 
cutters [machines]; blades [parts of machines]; drills 
(electric hand-); cutting machines; machines and 
apparatus for polishing [electric]; hand-held tools, 
other than hand-operated; all included in class 7.

שולחנות ניסור [חלקי מכונות]; פטישים חשמליים; גלגלי
השחזה [חלקי מכונות]; ראשי קידוח [חלקי מכונות]; להבי מסור
[חלקי מכונות]; סכיני חיתוך [מכונות]; להבים [חלקי מכונות];
מקדחות (חשמליות ידניות); מכונות חיתוך; מכונות והתקנים

לליטוש [חשמליים]; מכשירים המוחזקים ביד, למעט המופעלים
ידנית; הנכללים כולם בסוג 7.

כ"ד ניסן תשע"א - 27728/04/2011



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228181 מספר סימן

Owners

Name: Kingsdown, Inc

Address: P.O.Box 388, Mebane, North Carolina 27302, 
U.S.A.

Identification No.: 70894

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרונים ומערכות קפיצים; הנכלילם כולם בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 27828/04/2011



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228183 מספר סימן

CELLOCK

Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Mul-T-Lock Park, P.O.B. 637, Yavne, Israel כתובת : קרית רב בריח, ת.ד. 637, יבנה, ישראל

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks, security locks and lock goods, also including 
lock cylinders, mortise locks, padlocks, multipoint 
locks, keys and key blanks, bolts, locks bolts, , 
padlock hasps, lock cases, safety chains, striking 
plates, key rings, boxes, identify plates, king-pin 
locks, trailer hitch locks, shipment container locks; 
safes, hinges and handles; door closers not electric; 
emergency and panic devices for doors and 
windows; parts and accessories for all the aforesaid 
goods; articles for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and keys; small items of metal 
hardware; Hardware for buildings; all the aforesaid 
goods being of metal or predominantly of metal; all 
goods included in class 6.

מנעולים, מנעולי בטחון וציוד נעילה הכולל צילינדרים למנעולים,
מנעולים חבויים , מנעולי תלי, מנעולים רבי בריחים, מפתחות
וגלמים למפתחות, בריחים, בריחי מנעול, אזני תליה ומגיני
מנעולי תלי, מחזיקי מנעולים, שרשראות בטחון, סרט חזית,

מחזיקי מפתחות, קופסאות, לוחיות זיהוי, מנעול לנתמך, מנעול
לנגרר, מנעולים לקונטיינרים, כספות, צירים וידיות; סוגרים
לדלת לא חשמליים; מתקני חירום ובהילות עבור דלתות

וחלונות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; פריטים לשימוש על ידי
מנעולנים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; פריטי
חומרה קטנים ממתכת; חומרה לבניה; כל הטובין לעיל הנם

ממתכת או בעיקרם ממתכת;הנכללים כולם בסיווג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 27928/04/2011



Application Date 07/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228185 מספר סימן

Owners

Name: Kingsdown, Inc

Address: P.O.Box 388, Mebane, North Carolina 27302, 
U.S.A.

Identification No.: 70894

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bedding diagnostic system comprising a computer 
and computer software, a mattress and box spring, 
and a pressure sensitive pad, sold as a unit for use in 
analyzing and evaluating individuals and prescribing 
preferred mattress components therefor; all included 
in class 9.

מערכת שינה דיאגנוסטית אשר כוללת מחשב ותוכני מחשב,
מזרן ותיבת קפיצים, ופד רגיש ללחץ, הנמכרים כיחידה אחת
לשימוש בניתוח והערכה של יחידים על מנת להמליץ להם את

המזרן הטוב ביותר עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 28028/04/2011



Application Date 08/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228189 מספר סימן

בעלים

שם: מיליון יזמות בע"מ

כתובת : רח' השושנים 19, אשקלון, ישראל

מספר זיהוי: 514378256

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sade - Tamam, Adv.

Address:

שם: שדה - תמם, עו"ד

כתובת : השילוח 4, ת.ד. 7264, פתח תקוה, קריית מטלון,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים
כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 28128/04/2011



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228208 מספר סימן

Options 770

אופשנס 770

Ownersבעלים

Name: TALNIRI REAL ESTATE AND INVESTMENTS 
LTD.

שם: טלנירי יזמות והשקעות בנדל"ן בע"מ

Address: כתובת : היצירה 19, רחובות, 76380, ישראל

Identification No.: 511992331מספר זיהוי: 511992331

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yochay Chay, Adv.

Address: 76276, Israel

שם: יוחאי חי, עו"ד

כתובת : רחוב מרדכי בשיסט 41 ג' סביוני עמית, רחובות,
76276, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Forex, commodeties, and binary option trading; 
included in class 36.

מסחר במט"ח, בסחורות ובאופציות בינאריות; הנכללים בסוג
.36

כ"ד ניסן תשע"א - 28228/04/2011



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228209 מספר סימן

Trade 770

טרייד 770

Ownersבעלים

Name: TALNIRI REAL ESTATE AND INVESTMENTS 
LTD.

שם: טלנירי יזמות והשקעות בנדל"ן בע"מ

Address:  ישראל76380, רחובות, 19היצירה , כתובת : היצירה 19, רחובות, 76380, ישראל

Identification No.: 511992331מספר זיהוי: 511992331

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yochay Chay, Adv.

Address: 76276, Israel

שם: יוחאי חי, עו"ד

כתובת : רחוב מרדכי בשיסט 41 ג' סביוני עמית, רחובות,
76276, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Forex, commodeties, and binary option trading; 
included in class 36.

מסחר במט"ח, בסחורות ובאופציות בינאריות; הנכללים בסוג
.36

כ"ד ניסן תשע"א - 28328/04/2011



Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228210 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: TALNIRI REAL ESTATE AND INVESTMENTS 
LTD.

שם: טלנירי יזמות והשקעות בנדל"ן בע"מ

Address:  ישראל76380, רחובות, 19היצירה , כתובת : היצירה 19, רחובות, 76380, ישראל

Identification No.: 511992331מספר זיהוי: 511992331

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yochay Chay, Adv.

Address: 76276, Israel

שם: יוחאי חי, עו"ד

כתובת : רחוב מרדכי בשיסט 41 ג' סביוני עמית, רחובות,
76276, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Management of web site providing information in the 
field of the stock market, stock market news ans 
signals, stock market forums, tax refunds, portfolio 
management, technical analysis software marketing, 
opening investment accounts; included in class 36.

ניהול אתר אינטרנט המספק מידע בתחום שוק ההון, חדשות
ואיתותים בתחום שוק ההון, פורומים של שוק ההון, החזרי מס,

ניהול תיקים, שיווק תוכנת ניתוח טכני, פתיחת חשבונות
השקעה; הנכללים בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 28428/04/2011



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228220 מספר סימן

Owners

Name: N.V. Organon

Address: Oss, Netherlands

Identification No.: 368

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services, namely, 
providing information related to the treatment of 
infertility; all included in class 44.

אספקת שירותי מידע רפואי, דהיינו, אספקת מידע קשור
לטיפול באי-פוריות; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 28528/04/2011



Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228245 מספר סימן

Owners

Name: INSTITUTO CERVANTES

Address: C/Alcala, no. 49, Madrid, 28014, Spain

Identification No.: 18500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educatioin, entertainment, sporting and cultural 
activities, publication of texts (other than publicity 
texts) and organization of competitions and trophies; 
all included in class 41.

חינוך, בידור, ספורט ופעולות תרבות, פרסום של טקסטים
(מלבד טקסטים לפרסום) וארגון של תחרויות ופרסים; הנכללים

כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 28628/04/2011



Application Date 10/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228247 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shai Granot שם: שי גרנות

Address: 1 Megido St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מגידו 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 31844673מספר זיהוי: 31844673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Beizer, Adv.

Address: 1 Rothchild St., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: שי בייזר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 134, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes, open-backed clog, and sandlas; all included 
in class 25.

נעליים, כפכפים, וסנדלים; הנכללים בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 28728/04/2011



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228251 מספר סימן

COLUMBUS

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199,
ישראל

Identification No.: 513902338מספר זיהוי: 513902338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, mulled wines and fortified wines; all included 
in Class 33.

יינות, יינות מתובלים ויינות מחוזקים; הכל כלול בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 28828/04/2011



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228252 מספר סימן

DONATO

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199,
ישראל

Identification No.: 513902338מספר זיהוי: 513902338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, mulled wines and fortified wines; all included 
in Class 33.

יינות, יינות מתובלים ויינות מחוזקים; הכל כלול בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 28928/04/2011



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228253 מספר סימן

CASA DI LUIGI

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199,
ישראל

Identification No.: 513902338מספר זיהוי: 513902338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, mulled wines and fortified wines; all included 
in Class 33.

יינות, יינות מתובלים ויינות מחוזקים; הכל כלול בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 29028/04/2011



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228254 מספר סימן

DON FELIPE

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199,
ישראל

Identification No.: 513902338מספר זיהוי: 513902338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, mulled wines and fortified wines; all included 
in Class 33.

יינות, יינות מתובלים ויינות מחוזקים; הכל כלול בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 29128/04/2011



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228332 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services for aluminium products; included 
in class 37.

שירותי התקנה של מוצרי אלומיניום; הכלולים בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 29228/04/2011



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228333 מספר סימן

קליל

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services for aluminium products. included 
in class 37.

שירותי התקנה של מוצרי אלומיניום. הכלולים בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 29328/04/2011



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228334 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
systems; windows, doors, curtain walls and shutters, 
all made of metal; all included in class 6.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים
ממתכת; פרופילי אלומיניום; מערכות אלומיניום; חלונות,

דלתות, קירות מסך ותריסים, כולם עשויים ממתכת; הנכללים
כולם בסוג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 29428/04/2011



Application Date 23/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228335 מספר סימן

קליל

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
systems; windows, doors, curtain walls and shutters, 
all made of metal; all included in class 6.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים
ממתכת; פרופילי אלומיניום; מערכות אלומיניום; חלונות,

דלתות, קירות מסך ותריסים, כולם עשויים ממתכת; הנכללים
כולם בסוג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 29528/04/2011



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228340 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: RAMI SHAVIT שם: רמי שביט

Address: 40 Einstein St., Tel Aviv, Israel כתובת : איינשטיין 40, תל אביב, ישראל

Identification No.: 051610442מספר זיהוי: 051610442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services relating to clothing, footwear and 
headgear; marketing; advertising; publicity and sales 
promotion; import and export services; all included in 
class 35.

שירותי מכירה בקמעונאות ביחס למוצרי הלבשה, הנעלה
וכיסויי ראש; שיווק; פרסום וקידום מכירות; שירותי יבוא וייצוא;

כולם הנכללים בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 29628/04/2011



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228367 מספר סימן

ActiveWater Eco

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in class seven), in particular 
electrical kitchen machines and apparatus including 
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit 
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, 
grinding machines, cutting devices, electrically 
powered tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making beverages 
and/or food and pumps for dispensing chilled 
beverages for use in combination with devices for 
chilling beverages; electrical waste disposers, 
namely waste grinders and waste compacting 
machines; dishwashers; electric machines and 
devices for cleaning laundry and clothing (included in 
class 7), including washing machines, spin dryers; 
ironing presses, ironing machines, included in class 
7; electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid 
goods included in class 7, in particular flexible tubes, 
pipes, dust filters, dust filter bags, all for vacuum 
cleaners; all included in class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית ולמטבח (הנכללים בסוג
שבע), בייחוד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים כולל

מטחנות\מרסקים, התקני ערבוב ולישה, מכונות לסחיטת
פירות, מתקני מיצוי, צנטריפוגות מיץ, מכונות טחינה, התקני
חיתוך, כלים המופעלים על ידי חשמל, פותחני קופסאות,

התקנים ומתקנים משחיזים סכינים והתקנים להכנת משקאות
ו/או מזון ומשאבות לחלוקת משקאות מקוררים לשימוש בשילוב
עם התקנים לקירור משקאות; יחידות חשמליות לסילוק אשפה,
דהיינו טוחני ומדחסי אשפה; מדיחי כלים; מכונות והתקנים

חשמליים לניקוי כביסה וביגוד (הנכללים בסוג 7), כולל מכונות
כביסה, מייבשי כביסה; מכבשי גיהוץ, מכונות גיהוץ, הנכללים
בסוג 7; ציוד חשמלי לניקוי משק הבית, כולל ציוד חשמלי לניקוי
חלונות, מצחצחי נעליים ושואבי אבק חשמליים, מכשירי שאיבת
אבק ליבש ולרטוב; חלקים לסחורות הנ"ל הנכללים בסוג 7,
בייחוד שפופרות גמישות, צינורות, מסנני אבק, שקיות לסינון

אבק, כולם לשואבי אבק; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 08/10/2009, No. 
008601651

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/10/2009, מספר
008601651

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 29728/04/2011



Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 25702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 29828/04/2011



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228386 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing a website, via a global computer network, 
to enable users to store, play, transfer and program 
audio, video, text and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; all included in class 
41

אספקת אתר אינטרנט, באמצעות רשת מחשבים עולמית, על
מנת לאפשר למשתמשי מחשב לאחסן, לשחק, להעביר
ולתכנת קבצי שמע, סרטי וידאו, טקסט ותכני מולטימדיה
אחרים ובכללם קבצי מוסיקה, הופעות, סרטי וידאו, רדיו,

טלויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועים ותוכניות תרבות
ובידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/09/2009, No. 77830261 ארה"ב, 18/09/2009, מספר 77830261

Class: 41 סוג: 41

כ"ד ניסן תשע"א - 29928/04/2011



Owners

Name: DCTM Holdings LLC

Address: 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon, 
97006, U.S.A.

Identification No.: 70507

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 30028/04/2011



Application Date 16/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228391 מספר סימן

PowerSafe

Owners

Name: EH Europe GmbH

Address: Lowenstrasse 32, 8001 Zurich, Switzerland

Identification No.: 70909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery related products and 
accessories; all included in class 9.

סוללות ומוצרים ואביזרים הקשורים לסוללות; הנכללים כולם
בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 30128/04/2011



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228521 מספר סימן

Rhinital

Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergic diseases of the upper air 
passages; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול במחלות אלרגיות של
מעברי האויר העליונים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 30228/04/2011



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228522 מספר סימן

Cinnabsin

Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases and paranasal 
sinus inflammation; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול במחלות נשימתיות
ודלקות מערות האף; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 30328/04/2011



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228525 מספר סימן

Influcid

Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of coughs and sneezes; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול בשיעול והתעטשות;
הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 30428/04/2011



Application Date 28/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228526 מספר סימן

Tonsilotren

Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic pharmaceutical preparations for the 
treatment of tonsilitis as well as inflammation of the 
pharyngeal zone; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים הומיאופטיים לטיפול בדלקת שקדים וגם
בדלקת של איזור הלוע; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 30528/04/2011



Application Date 06/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228594 מספר סימן

LIZ EARLE

Owners

Name: Avon International Operations, Inc.

Address: 1345 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 801118

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter (excluding books and 
periodicals other than periodical brochures, flyers 
and catalogues used in direct selling); information 
leaflets; advertising signs of paper or cardboard, 
book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paint brushes; packing materials; 
printers' type; printing blocks; cosmetic removing 
paper; cosmetic pencil sharpeners; paper tissues for 
cosmetic use; gift cards; all included in class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס (למעט ספרים וכתבי עת זולת

חוברות תקופתיות, עלונים וקטלוגים לשימוש במכירות ישירות);
עלוני אינפורמציה; שלטי פרסום מנייר או קרטון; חומרי כריכת
ספרים; תצלומים; מכשירי כתיבה; דבקים לניירות מכתבים
ולשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; חומרי אריזה;
אותיות דפוס; גלופות; ניירות קוסמטיים להסרה; מחדדי

עפרונות קוסמטיים; ממחטות נייר לשימוש קוסמטי; כרטיסי
מתנה; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 30628/04/2011



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228652 מספר סימן

לשקול מחדש

Ownersבעלים

Name: Zipi Haezni M.D שם: ד"ר ציפי העצני

Address: 7 Fichman St., Jerusalem, 92584, Israel כתובת : רח' פיכמן 7/6, ירושלים, 92584, ישראל

Identification No.: 25188657מספר זיהוי: 25188657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagai Daniel, Adv.

Address: 64 Hebron Road., Jerusalem, 93626, Israel

שם: חגי דניאל, עו"ד

כתובת : דרך חברון 64, ירושלים, 93626, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Psychological therapy for obesity including 
conducting treatment evaluation and follow-up of 
weight and eating behavior, diagnostic 
questionnaires, worksheets to accompany the 
treatment of obesity, feedback and tracking  toooks, 
protocol for teaching workshops and training 
professionals in diagnsostics, treatment and follow-
up of people suffering from overweight, servcies to 
design programs for treating obesity by arranging 
workshops, providing informatin regarding the 
treatment of obesity; all included in class 44.

טיפול פסיכולוגי בהשמנת יתר הכולל ביצוע הערכה טיפוח
ומעקב על משקל והתנהגות אכילה, שאלוני אבחון, דפי עזר
הנלווים לטיפול בהשמנת היתר, כלים למושב ולמעקב,

פרוטוקול להעברת סדנאות והכשרת אנשי מקצוע לאבחון,
טיפול ומעקב באנשים הסובלים מעודף משקל, שירותים לתכנון

תוכניות לטיפול בהשמנת יתר באמצעות עריכת סדנאות,
אספקת מידע בקשר לטיפול בהשמנת יתר; כולם נללים בסוג

.44

כ"ד ניסן תשע"א - 30728/04/2011



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228659 מספר סימן

Owners

Name: HTC Corporation

Address: Taoyuan City, 330, Taiwan, R.O.C, Taiwan

Identification No.: 70914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones, wireless phones, 
wireless devices, portable computers and personal 
digital assistants, computer hardware and software 
for mobile, portable and wireless devices; user 
interface software; computer hardware and software 
for user interfacing, telecommunications and 
telecommunications services; computer hardware 
and software for transmitting and receiving voice, 
image, data, audio, video and multimedia content; 
wireless modems; headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, batteries, power adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, leather pouches for mobile phones, 
and all other included in Class 9.

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טלפונים אלחוטיים, מכשירים
אלחוטיים, מחשבים ניידים ומכשירי עזר דיגיטליים, חומרה
ותוכנת מחשב למכשירים ניידים ואלחוטיים; תוכנת ממשק

משתמש; חומרה ותוכנת מחשב לממשק משתמש,
טלקומוניקציה ושירותי טלקומוניקציה; חומרה ותוכנת מחשב

לשידור וקבלת קול, תמונה, מידע, אודיו, וידאו ותוכן
מולטימדיה; מודמים אלחוטיים; אוזניות, אוזניות עם תפעול
תמסורת אלחוטית, כבלי חיבור, עריסות, זרועות, שקעים,

סוללות, מתאמי כוח, מטענים, מכסים, מטענים לרכב, זרועות
לרכב, שלטים רחוקים, מקלדות, מיקרופונים, רמקולים, כיסויי

עור לטלפונים ניידים, כולם הנכללים בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 30828/04/2011



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228660 מספר סימן

Owners

Name: HTC Corporation

Address: Taoyuan City, 330, Taiwan, R.O.C, Taiwan

Identification No.: 70914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Diagnosis, repair, maintenance, and consultancy 
services for mobile phones, smartphones, wireless 
phones, wireless devices, portable computers, 
personal digital assistants; diagnosis, repair, 
maintenance, and consultancy services for wireless 
modems, headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, batteries, power adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, leather pouches for mobile phones, 
and all others included in Class 37.

אבחון, תיקון, תחזוקה, ושירותי יעוץ לטלפונים ניידים, טלפונים
חכמים, טלפונים אלחוטיים, מכשירים אלחוטיים, מחשבים
אלחוטיים, מכשירי עזר דיגיטליים; אבחון, תיקון, תחזוקה,

ושירותי יעוץ למודמים אלחוטיים, אוזניות, אוזניות עם תמסורת
אלחוטית, כבלי חיבור, עריסות, זרועות, שקעים, סוללות,

מתאמי כוח, מטענים, מכסים, מטענים לרכב, זרועות לרכב,
שלטים רחוקים, מקלדות, מיקרופונים, רמקולים, כיסויי עור

לטלפונים ניידים, כולם הנכללים בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 30928/04/2011



Application Date 17/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228663 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DEKEL SAAR שם: דקל סער

Address: כתובת : רחוב פרוג שמעון 5, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 032159436מספר זיהוי: 032159436

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination שומרים על הטעם
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבצרוף שומרים על
הטעם בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and drinks supply; included in class 43. הספקת מזון ומשקה ; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 31028/04/2011



Application Date 21/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228685 מספר סימן

Owners

Name: DELAFAILLE

Address: Loenhout, Belgium

Identification No.: 50405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת,
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate and Chocolate products; biscuits; biscuits 
with Chocolate; biscuits filled with chocolate; all 
included in class 30.

שוקולד ומוצרי שוקולד; ביסקוויטים; ביסקוויטים משוקולד;
ביסקוויטים ממולאים בשוקולד; כל הסחורות הנכללות בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 31128/04/2011



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228800 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HAZORFIM B.M. שם: הצורפים בע"מ

Address: Kfar Daniel, D.N. Merkaz, 73125, Israel כתובת : כפר דניאל, ד.נ. מרכז, 73125, ישראל

Identification No.: 510102940מספר זיהוי: 510102940

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Silver items; alll ibckyded ub ckass 14. כלי כסף; הנכללים כולם בסוג 14..

כ"ד ניסן תשע"א - 31228/04/2011



Application Date 24/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228801 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: HAZORFIM B.M. שם: הצורפים בע"מ

Address: Kfar Daniel, D.N. Merkaz, 73125, Israel כתובת : כפר דניאל, ד.נ. מרכז, 73125, ישראל

Identification No.: 510102940מספר זיהוי: 510102940

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Silver items; all included in class 14. כלי כסף; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 31328/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228811 מספר סימן

YOW

Ownersבעלים

Name: Y.O. Wolfman Ltd. שם: י.א. וולפמן בע"מ

Address: 26 Golomb, Tel Aviv, 66171, Israel כתובת : גולומב 26, תל אביב, 66171, ישראל

Identification No.: 56051מספר זיהוי: 56051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic pipes, pipes made principally from 
polyethylene and also from metal, cross linked 
polyethylene pipes (PEX) and non-cross linked 
Polyethylene pips (PE), rubber pipes, pipe 
connectors, muffs, valves, manifolds or junctions (not 
of metal), parts and fittings therefore, stopping and 
insulating materials; all included in class 17.

צינורות פלסטיק; צינורות העשויים בעיקר מפוליטילאן וגם
ממתכת; צינורות מפוליטילאן מצולב (PEX) ובלתי מצולב
(PE), צינורות גומי, מקשרים, כיסויים, ברזים, סעפות או

מסעפי צינורות (לא ממתכת), חלקים ומתאמים עבורם, חומרי
אטימה, סתימה ובידוד; הנכללים בסוג 17.

כ"ד ניסן תשע"א - 31428/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228815 מספר סימן

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, immunological 
diseases and disorders, inflammatory diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות
והפרעות אימיונולוגיות ומחלות והפרעות דלקתיות; הנכללים

כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/09/2009, No. 60562/2009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 60562/2009

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 31528/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228816 מספר סימן

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, injector device to be used 
for the treatment of neurological diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, 
inflammatory diseases and disorders; all included in 
classs 10.

התקנים רפואיים, דהיינו התקן הזרקה לטיפול במחלות
והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות אימיונולוגיות ומחלות

והפרעות דלקתיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/09/2009, No. 60562/2009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 60562/2009

Class: 10 סוג: 10

כ"ד ניסן תשע"א - 31628/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228817 מספר סימן

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing seminars, 
workshops and classes about neurological diseases 
and disorders, immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, and 
conducting training in the field of neurological 
diseases and disorders, immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
including all theses services provided on a global 
computer; all included in class 41.

שרותי לימוד, דהיינו ימי עיון, סדנאות וכיתות לימוד לגבי מחות
והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות אימיונולגיות ומחלות
והפרעות דלקתיות ומתן תרגולים בתחום מחלות והפרעות
נוירולוגיות, מחלות והפרעות אימיונולוגיות ומחלות והפרעות
דלקתיות כולם במסגרת עולם המיחשוב; הנכללים כולם בסוג

.41

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/09/2009, No. 60562/2009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 60562/2009

Class: 41 סוג: 41

כ"ד ניסן תשע"א - 31728/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228818 מספר סימן

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Clinical trials and clinical studies; all included in class 
42.

ניסויים קליניים ומחקרים קליניים; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/09/2009, No. 60562/2009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 60562/2009

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 31828/04/2011



Application Date 25/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228819 מספר סימן

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz, Aubonne, CH-
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely providing medical 
information about neurological diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, 
inflammatory diseases and disorders; all included in 
class 44.

שרותים רפואיים, דהיינו שירותים המספקים מידע לטיפול
במחלות והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות אימיונולוגיות

ומחלות והפרעות דלקתיות; הנכללים כולם בסוג 44.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/09/2009, No. 60562/2009 שוויץ, 25/09/2009, מספר 60562/2009

Class: 44 סוג: 44

כ"ד ניסן תשע"א - 31928/04/2011



Application Date 22/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228866 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Or ly Odrieli Harel שם: אור-לי אודרילי הראל

Address: P.O.B. 1541, Rehovot, 76115, Israel כתובת : ת.ד. 1541, רחובות, 76115, ישראל

Identification No.: 055486336מספר זיהוי: 055486336

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures, workshops, adventure and game 
days,cources for training, skill development; 
publishing printed matters; all in the fiels of folding 
papers.

הרצאות, סדנאות, ימי פעילות ומשחק, ימי עיון, וקורסים לאימון
ופיתוח כישורים; הוצאה לאור של דברי דפוס; כולם בתחום של

קיפולי נייר.

כ"ד ניסן תשע"א - 32028/04/2011



Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228869 מספר סימן

V.A.C. VIA

Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
wound treatment and wound therapy apparatus and 
instruments; Negative pressure wound therapy 
device; all included in class 10.

מיתקנים ומכשירים לרפואה ולניתוח; טיפול בפצעים ומכשירים
לריפוי פצעים; מיתקן לריפוי פצעים באמצעות תת לחץ;

הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77/846,714 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77/846,714

Class: 10 סוג: 10

Negative pressure wound therapy device; included in 
class 10.

מיתקן לריפוי פצעים באמצעות תת לחץ הנכלל בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 32128/04/2011



Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228870 מספר סימן

PIXIA

Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments. 
Medical apparatus, namely a pump unit for use in 
connection with wound therapy; all included in class 
10.

מיתקנים ומכשירים לרפואה ולניתוח. יחידת שאיבה לשימוש
בהקשר לריפוי פצעים; הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77/846,854 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77/846,854

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely a pump unit for use in 
connection with wound therapy; included in class 10.

יחידת שאיבה לשימוש בהקשר לריפוי פצעים; הנכללת בסוג
.10

כ"ד ניסן תשע"א - 32228/04/2011



Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228871 מספר סימן

V.A.C. ULTA

Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive, San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
wound treatment and wound therapy apparatus and 
instruments; Negative pressure wound therapy 
device; all included in class 10.

מיתקנים ומכשירים לרפואה ולניתוח; טיפול בפצעים ומכשירים
לריפוי פצעים; מיתקן לריפוי פצעים באמצעות תת לחץ;

הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/10/2009, No. 77/846,714 ארה"ב, 12/10/2009, מספר 77/846,714

Class: 10 סוג: 10

Negative pressure wound therapy device; included in 
class 10.

מיתקן לריפוי פצעים באמצעות תת לחץ; הנכלל בסוג 10 .

כ"ד ניסן תשע"א - 32328/04/2011



Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228873 מספר סימן

SMART BUNDLES

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
peripherals; computer and communications 
networking hardware and software; data processing 
and data storage systems; all included in class 9.

חמרת מחשב; תכנת מחשב; ציוד הקפי למחשב; חמרת ותכנת
רישות למחשבים ולתקשורת; מערכות עיבוד נתונים ואחסון

נתונים; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/10/2009, No. 77/860,587 ארה"ב, 29/10/2009, מספר 77/860,587

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 32428/04/2011



Application Date 11/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228893 מספר סימן

ADANT

Owners

Name: MEIJI SEIKA KAISHA, LTD.

Address: No. 4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 800514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely self-contained syringes 
for injecting prepackaged injectable medicine; all 
included in class 10.

מכשירים רפואיים, דהיינו מזרקים עם מילוי עצמי להזרקת
תרופות ארוזות מראש מוכנות להזרקה; הנכללים כולם בסוג

.10

כ"ד ניסן תשע"א - 32528/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228922 מספר סימן

BARE LIFTS

Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 60963

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Addhesive breast lift tapes; included in class 26. רצועות דביקות להרמת חזה; הנכללות בסוג 26.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 23/02/2010, No. 77/942,065 ארה"ב, 23/02/2010, מספר 77/942,065

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 32628/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228925 מספר סימן

Owners

Name: RENNER ITALIA S.p.A.

Address: Via Ronchi Inferiore, 34, Minerbio (BO), 40061, 
Italy

Identification No.: 59371

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, laquers, preservatives 
against rust and against deterioration of wood, 
colourants, mordants, raw natural resins, 
agglutinants for painting, anti-fouling paints, gum 
resins, latex paints, wood preserving paint, fungicidal 
paint, powder paint, aluminium paint, paint tinctures, 
synthetic resins, acrylic resins, ink for leather, oil 
paints, enamel paint, concrete-effect paint, masonry 
paint, anti-rust paint, anti-oxidation preservation paint 
and varnishes; all included in class 2.

צבעים, חומרי הברקה, אמיילים, לכות, חומרי שימור נגד חלודה
ונגד הרס לעץ, צובענים, חומרים צבעונים, שרפים

טבעיים,צבעים כוללים חומרי הדבקה, צבעים למניעת צמיחת
פטריות, גומי טבעי, צבעי לטקס, צבעים לשימור עץ, צבעים
למניעת לחות ועובש, צבעי אבקות, צבעי אלומיניום, גוונים,
שרפים לא טבעיים, שרפים אקריליים, דיו לשימוש על עור,
צבעי שמן, צבעי אמייל, צבעים  המדמים בטון, צבעים למלט,
צבעים נגד חלודה, צבעים וחומרי הברקה נגד חמצון לצרכי

שימור; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ד ניסן תשע"א - 32728/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228961 מספר סימן

WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY

Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 32828/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228962 מספר סימן

WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY

Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Head phones and parts and components therefor; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; eyeglasses; sunglasses; frames 
for spectacles and sunglasses; spectacle and 
sunglass cases; chains for spectacles and for 
sunglasses; strings for spectacles and for 
sunglasses; all included in class 9.

אוזניות וחלקים ורכיבים שלהם; התקנים להקלטה, שידור או
הפקה חדש של צלילים או דמויות; משקפי ראיה; משקפי שמש;

מסגרות למשקפיים ומשקפי שמש; נרתיקים למשקפיים
ומשקפי שמש; שרשראות למשקפיים ולמשקפי שמש; חוטים

למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 13/10/2009, No. 
008611204

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/10/2009, מספר
008611204

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 32928/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228963 מספר סימן

WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY

Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 33028/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228964 מספר סימן

WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY

Owners

Name: WeSC AB (publ)

Address: Karlavägen 108, 14 tr, SE-102 53, Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 801150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28.

כ"ד ניסן תשע"א - 33128/04/2011



Application Date 07/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228994 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: ESCO ISRAEL - ELECTRICITY ENERGY 
SERVICES LTD.

שם: אסקו ישראל - שירותי חשמל ואנרגיה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513808394מספר זיהוי: 513808394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, Tel 
Aviv, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, תל אביב,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Supply, delivery and distribution services of energy, 
electricity and water; all included in class 39.

שירותי חלוקה, הספקה והפצת אנרגיה, חשמל ומים; הנכללים
כולם בסוג 39.

כ"ד ניסן תשע"א - 33228/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229007 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל רחוב קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Socks; ankle socks; anti-perspirant socks; stockings; 
hosiery; soles; compression socks, shape wear, 
pantyhose, wrist support, foot cover, toe cover, waist 
support, back support, foot liner, massaging sole 
made of textile, Arch pad, heel pad, sole pad, bunion 
protection made of textile, heel protection made of 
textile; all for medical and orthopaedic use; all 
included in class 10.

גרביים, גרבי קרסול, גרבי אנטי-זיעה , גרבונים, לבנים, סוליות,
גרבי לחץ, מעצבי גוף, גרבי ניילון, תומכי מפרק, כיסוי רגל,
כיסוי אצבעות, תומך מותן, תומך גב, סוליות מסז' עשויות
מטקסטיל, רפידות לקשת כף הרגל, רפידות לעקב, רפידות

לסוליות, מגן יבלות עשוי מטקסטיל , מגן עקב עשוי מטקסטיל;
כולם לשימוש רפואי או אורטופדי; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 33328/04/2011



Application Date 08/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229021 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Yehiel Shazar ltd. שם: יחיאל שזר בע"מ

Address: Hahistadrut Av. 182, Haifa, Israel כתובת : שד' ההסתדרות 182, חיפה, ישראל

Identification No.: 510588056מספר זיהוי: 510588056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Age Foistro Attorney

Address:

שם: גיל פויסטרו עו"ד

כתובת : ת.ד. 200, רגבה, 25223, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan כל מה שצריך separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כל מה
שצריך בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail do it yourself store services for the sale of 
manures, adhesives used in industry; paints, 
varnishes, lacquers, preservatives against rust and 
against deterioration of wood, colorants; herbicides; 
ismall items of metal hardware, safes, goods of 
common matals; hand tools and implements; 
apparatus for lighting, heating, cooking, ventilating; 
packing, stopping and insulating materials, flexible 
pipes, not of metal; household or kitchen utensils and 
containers, combs; ropes, strings, nets, tents; 
agricultural products; all included in class 35.

שרותי חנויות מסוג עשה זאת בעצמך לממכר דשנים, דבקים
המשמשים בתעשייה; צבעים, ורנישים, לכות, חומרים משמרים
בפני חלודה וקלקול עץ, חומרי גיוון; קוטלי עשבים; פריטים

קטנים של מוצרי מתכת, כספות, סחורות ממתכת פשוטה; כלי
עבודה ומכשירי עבודה ידניים; התקנים למאור, לחימום,
לבישול, לאוורור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד, צינורות

גמישים שאינם ממתכת; כלים ומכלים לבית ולמטבח, מברשות;
חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, מוצרי גננות; הכל נכלל בסוג

.35

כ"ד ניסן תשע"א - 33428/04/2011



Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229042 מספר סימן

VECTIBIX

Owners

Name: Immunex Corporation

Address: Thousand Oaks, California, U.S.A.

Identification No.: 43989

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of oncological diseases and disorders and 
complications associated therewith; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות ובהפרעות
ובסיבוכים אונקולוגים המקושרים עימם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 33528/04/2011



Application Date 16/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229049 מספר סימן

Owners

Name: CARMEN LIZARRITURRI QUIJANO

Address: C/ Fernandez de la Hoz 78, Madrid, 28003, 
Spain

Identification No.: 801160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and/or online retail sale services 
via global computer networks in the field of precious 
metals, jewelry, precious stones, timepieces, as well 
as goods of leather and leather imitations; business 
organization advice and assistance in the operation 
of a commercial company under franchise; all 
included in Class 35.

שירותי מכירה בחנויות קמעונאות ו/או שירותים מקוונים של
מכירה קמעונאית באמצעות רשתות מחשב גלובאליות בתחום
מתכות יקרות, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים, וכן מוצרים
העשויים מעור וחיקויי עור; יעוץ ארגוני עסקי וסיוע בנוגע

לתפעול חברה מסחרית הפועלת תחת זיכיון; הנכללים כולם
בסוג 35

כ"ד ניסן תשע"א - 33628/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229059 מספר סימן

BARTON PERREIRA

Owners

Name: BARTON PERREIRA, LLC

Address: 9975 Muirlands Boulevard, Irvine, California, 
92618, U.S.A.

Identification No.: 801162

California Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
and accessories for all the foregoing; all included in 
class 9

משקפיים, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים, ואביזרים לכל
אלה; הנכללים כולם בסוג 9

כ"ד ניסן תשע"א - 33728/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229066 מספר סימן

FINLANDIA VODKA FROM ABOVE

Owners

Name: Finlandia Vodka Worldwide Ltd.

Address: Helsinki, Finland

Identification No.: 50156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, including distilled spirits, all in 
relation to vodka; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, הכוללים כוהל מזוקק, כולם בהקשר
לוודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 33828/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229067 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות
אבק, מרטיבות ומקשרות; דלקים (כולל ספיריט למנוע) וקולטי

אור; נרות ופתילות לתאורה; הנכללים כולם בסוג 4.

כ"ד ניסן תשע"א - 33928/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229068 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; 
side arms; razors; all included in class 8.

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם;
נשק צד; סכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ד ניסן תשע"א - 34028/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229069 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים,
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 34128/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229070 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב; מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; הנכללים
כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 34228/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229071 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בניינים
ניידים ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות; כבלים
ותילים לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל,

פריטים קטנים של כלי מתכת; צנורות ואבובים ממתכת; כספות;
סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; עופרות;

הנכללים כולם בסוג 6.

כ"ד ניסן תשע"א - 34328/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229074 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; all included in class 15. כלי נגינה; הנכללים כולם בסוג 15.

כ"ד ניסן תשע"א - 34428/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229075 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים

כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 34528/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229077 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,

אבנים יקרות; מכשירים הורולוגיים וכרונומטרים; הנכללים כולם
בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 34628/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229078 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; all included in class 13.

כלי נשק; תחמושת וקליעים; חומרי נפץ; זיקוקים די-נור;
הנכללים כולם בסוג 13.

כ"ד ניסן תשע"א - 34728/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229079 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics ; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום
ותחליפים לחומרים אלו, או מפלסטיקים; הנכללים כולם בסוג

.20

כ"ד ניסן תשע"א - 34828/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229080 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery ; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 34928/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229081 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומרי כריכת ספרים; צילומים;
צרכי כתיבה; דבקים לצרכי כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים
לאומנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט מכשירים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 35028/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229084 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal ; all included in 
class 17.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ וטובין העשויים
מחומרים אלו שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים
משוחלים לשימוש בייצור; חומרי אריזה, סתימה ובידוד; צינורות

גמישים שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17.

כ"ד ניסן תשע"א - 35128/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229085 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool;  unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes ; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקים וספוגים; מברשות (פרט
למברשות צבע); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי
ניקוי, צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה

(פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם
נכללים בסוגים אחרים ; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ד ניסן תשע"א - 35228/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229086 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

כ"ד ניסן תשע"א - 35328/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229087 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 35428/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229089 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use; all included in 
class 23.

מטווים וחוטים, לשימוש באריגה; הנכללים כולם בסוג 23.

כ"ד ניסן תשע"א - 35528/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229093 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); all included in class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלות וחומר למחצלות, לינוליאום וחומרים
אחרים לכיסוי רצפות קיימות; מתלי קיר (שאינם מאריג);

הנכללים כולם בסוג 27.

כ"ד ניסן תשע"א - 35628/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229094 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

כ"ד ניסן תשע"א - 35728/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229095 מספר סימן

Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Bremgarten, Switzerland

Identification No.: 69801

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
all included in class 26.

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, קרסים
ועיניות, סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג

.26

כ"ד ניסן תשע"א - 35828/04/2011



Application Date 19/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229141 מספר סימן

Owners

Name: GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD

Address: 23/F,  Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., Guangzhou, People's Republic of 
China

Identification No.: 801167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automobile bearings; automobile oil pump; pistons 
[parts of machines or engines]; starters for motors 
and engines; igniting devices for internal combustion 
engines; road sweeping machines [self-propelled]; 
electromotion spanners; carburetters; automobile 
motor cooling radiator.; all included in class 07.

מסבים למכוניות; משאבת שמן למכוניות; בוכנות [חלקים של
מכונות או מנועים]; מתנעים למוטורים ומנועים; מכשירי הצתה
עבור מנוע בשרפה פנימית; מכונות לטאטא דרכים [מניעות

בעצמן]; מפתחות ברגים מונעים חשמלית; קרבוראטורים; מקרן
לקירור מנוע של מכונית; הנכללים כולם בסוג  07.

כ"ד ניסן תשע"א - 35928/04/2011



Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229156 מספר סימן

BUGATTI

Owners

Name: F.W. Brinkmann GmbH

Address: 1-5 Waltgeristrasse, 32049 Herford, Germany

Identification No.: 801170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, hosiery, footwear, ties, scarves, headgear; 
all included in class 25.

הלבשה, גרביים ותחתונים, הנעלה, עניבות, צעיפים, כיסויי
ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 36028/04/2011



Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229194 מספר סימן

Owners

Name: Quilate Serviços Lda

Address: Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal, 
Madeira, Portugal

Identification No.: 801153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 36128/04/2011



Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229195 מספר סימן

Owners

Name: Quilate Serviços Lda

Address: Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal, 
Madeira, Portugal

Identification No.: 801153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 36228/04/2011



Application Date 21/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229196 מספר סימן

Owners

Name: Quilate Serviços Lda

Address: Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal, 
Madeira, Portugal

Identification No.: 801153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 36328/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229219 מספר סימן

Go Vinci

גו וינצ'י

Ownersבעלים

Name: BANBAT LTD שם: בנבת בע"מ

Address: P.O.B. 402, Kibbutz Shfaim, 90990, Israel כתובת : ת.ד. 402, קעבוץ שפיים, 90990, ישראל

Identification No.: 514037506מספר זיהוי: 514037506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Granot & Co., Advs.

Address: 125 Menachem Begin st, Hayovel Tower (28th 
floor), Tel Aviv, Israel

שם: גרנות שות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 125, מגדל היובל (קומה 28), תל אביב,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags; all included in class 18. תיבות ותיקי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 36428/04/2011



Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229221 מספר סימן

DFA

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services for administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of 
advertising, for tracking advertising performance, for 
managing, distributing and serving advertising, for 
analyzing advertising data, for reporting advertising 
data, and for optimizing advertising performance; all 
included in Class 42.

שירותי מחשב עבור ניהול מסחר מקוון ומכירות פומביות
מקוונות לקניית ומכירתפרסום, להתאמה של קונים ומוכרים של
פרסום, למעקב אחר ביצועי פרסום, לניהול, הפצה ושירותי
פרסום, לניתוח נתוני פרסום, לדיווח נתוני פרסום, ולייעול

ביצועי פרסום; הכל כלול בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013125 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013125

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 36528/04/2011



Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229222 מספר סימן

DFA

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of 
advertising, for tracking advertising performance, for 
managing, distributing and serving advertising, for 
analyzing advertising data, for reporting advertising 
data, and for optimizing advertising performance; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב עבור ניהול מסחר מקוון ומכירות פומביות
מקוונות לקניית ומכירת פרסום, להתאמה של קונים ומוכרים

של פרסום, למעקב אחר ביצועי פרסום, לניהול, הפצה  ושירותי
פרסום, לניתוח נתוני פרסום, לדיווח נתוני פרסום, ולייעול

ביצועי פרסום; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013125 ארה"ב, 13/04/2010, מספר 85013125

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 36628/04/2011



Application Date 22/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229223 מספר סימן

DFA

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Internet advertising services; providing online 
exchanges and online auctions for buying or selling 
advertising; advertising services for matching buyers 
and sellers of advertising, for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for 
reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; creating and developing 
advertising materials campaigns for others; 
advertising and marketing consultancy services; all 
included in Class 35.

שירותי פרסום באינטרנט; אספקת מסחר מקוון ומכירות
פומביות מקוונות עבור קניית או מכירת פרסום; שירותי פרסום
עבור התאמת קונים ומוכרים של פרסום, עבור מעקב אחר

ביצועי פרסום, עבור ניהול, הפצה ושירותי פרסום, עבור ניתוח
נתוני פרסום, עבור דיווח נתוני פרסום, ועבור ייעול ביצועי

פרסום; יצירה ופיתוח של חומרים למסעות פרסום עבור אחרים;
שירותי ייעוץ פרסומי ושיווקי; הכל כלול בסוג 35.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/04/2010, No. 85013118 x20; 85013118# ארה"ב, 13/04/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ד ניסן תשע"א - 36728/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229227 מספר סימן

KALIM

קלים

Ownersבעלים

Name: LOVI ZOHAR שם: לביא זהר

Address: 12 ERLICH SIMHA St, Netanya, Israel כתובת : רח' איליך שמחה 12, נתניה, ישראל

Identification No.: 055491237מספר זיהוי: 055491237

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotion of sales and marketing of others through 
vouchers, cupons and discount cards and presents; 
marketing and sales, including through vouchers, 
cards, cupons, discounts, gifts and shopping clubs; 
all included in class 35.

שירותי קידום מכירות ושיווק של אחרים באמצעות שוברים,
תלושים וכרטיסי הנחות ומתנות; שיווק ומכירה, לרבות

באמצעות שוברים, כרטיסים, תלושים, הנחות, מתנות ומועדוני
קניות; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 36828/04/2011



Application Date 12/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229228 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ben Levi - Shorasim שם: בן לוי - שורשים

Address: 61 shimon Ben Tzvi St., Givataim, 53631, Israel כתובת : רח' שמעון בן צבי 61 דירה 13, גבעתיים, 53631,
ישראל

Identification No.: 040863086מספר זיהוי: 040863086

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import services of wood and related products; all 
included in class 35.

שירותי ייבוא עץ ומוצריו; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 36928/04/2011



Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229271 מספר סימן

בעלים

שם: זיו העצמת ניהול ושיווק בע"מ

כתובת : רח' קצין 3, רעננה, ישראל

מספר זיהוי: 513615468

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Temporary accomodation; included in class 43. שירותי לינה זמנית; הנכללים בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 37028/04/2011



Application Date 13/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229273 מספר סימן

Owners

Name: Whirlpower Enterprise Co., Ltd

Address: 88 ,Lane 412, Chen Hsing Rd, Taichung, 401, 
Taiwan

Identification No.: 70954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Pliers, driver, wrench, screwdriver, multi-purpose 
wrench, locking hand tools, screwdriver head, 
drilling/punching tool (perforator), tap wrench, auger; 
all included in class 8.

פליירים, מברג, מפתח ברגים, מברג, מפתח ברגים רב
שימושי, כלי יד לנעילה, ראש מברג, כלי קידוח /ניקוב (מנקב),

מפתח ברז, מקדחה; הנכללים כולם בסוג 8.

כ"ד ניסן תשע"א - 37128/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229277 מספר סימן

Owners

Name: MAGE SOLAR GMBH

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 69461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating facilities, eqipment for producing hot water 
through solar heat and through the coupling with 
classical heating facilities; heating facilities for solid, 
liquid or gaseous fuels; all included in class 11.

אמצעי חימום, ציוד להפקת מים חמים באמצעות חום השמש
ובאמצעות התאמה לאמצעי חימום קלאסיים; אמצעי חימום

עבור דלקים מוצקים, נוזליים או בצורת גז; הנכללים כולם בסוג
.11

כ"ד ניסן תשע"א - 37228/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229278 מספר סימן

Owners

Name: MAGE SOLAR GMBH

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 69461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Services for the technical planning or scheduling and 
calculation of photovoltaic facilities; all included in 
class 42.

שירותים עבור תכנון טכני או קביעת לוח זמנים וחישוב של
מתקנים פוטוולטאיים; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 37328/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229279 מספר סימן

Owners

Name: MAGE SOLAR GMBH

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

Identification No.: 69461

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic eqipment and facilities built with them; 
solar collectors for power generation; electrical solar 
cells and facilities built with them; solar batteries that 
are operated with solar cells; equipment and facilities 
built with them to generate electric power; equipment 
and instruments to carry, switch, convert, feed, adjust 
and control electricity, all of the above goods; all 
included in class 9.

ציוד פוטוולטאי ומתקנים הנבנים איתו; קולטי שמש ליצירת
אנרגיה; תאי שמש חשמליים ומתקנים הנבנים איתם; סוללות
שמש המופעלות עם תאי שמש; ציוד ומתקנים הנבנים איתם
להפקת כוח חשמלי; ציוד וכלים לנשיאה, מיתוג, המרה, הזנה,
התאמה ובקרה על חשמל, כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם

בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 37428/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229280 מספר סימן

Owners

Name: Trivarga AG

Address: 240 Seestrasse, Horgen, 8810, Switzerland

Identification No.: 70956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; non-alcoholic drinks containing caffeine and 
taurine; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 33.

מים מינרלים ומי סודה ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;
משקאות שאינם אלכוהוליים המכילים קפאין וטאורין, משקאות
פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות;

הנכללים כולם בסוג 33.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 16/10/2009, No. 597628 שוויץ, 16/10/2009, מספר 597628

Class: 33 סוג: 33

כ"ד ניסן תשע"א - 37528/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229297 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Classic Europe Enterprises Ltd שם: אירופה הקלאסית יזמות בע"מ

Address: 23 Hangar St, Tel Aviv, 47302, Israel כתובת : רח' האנגר 23, תל אביב, 47302, ישראל

Identification No.: 514349299מספר זיהוי: 514349299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; restaurant; bar; cafe; 
night club; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות; מסעדה; בר; בית קפה; מועדון לילה;
הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 37628/04/2011



Application Date 14/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229301 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Almog Enterprises Tel-Aviv Ltd שם: אלמוג יזמות תל-אביב בע"מ

Address: 23 Hangar St, Tel Aviv, 47302, Israel כתובת : רח' האנגר 23, תל אביב, 47302, ישראל

Identification No.: 514292887מספר זיהוי: 514292887

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; restaurant; bar; cafe; 
night club; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות; מסעדה; בר; בית קפה; מועדון לילה;
הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 37728/04/2011



Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229310 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diseases and/or disorders of the 
gastrointestinal tract; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול במחלות ו/או הפרעות
במערכת העיכול, המעיים והקיבה; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 24/11/2009, No. 
008708851

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/11/2009, מספר
008708851

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 37828/04/2011



Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 37928/04/2011



Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229313 מספר סימן

Owners

Name: ViiV Healthcare UK Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, United Kingdom

Identification No.: 801184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development services in the fields of 
drug discovery, drug discovery products, 
pharmaceuticals, medicinal diagnostics, biological 
products, medical apparatus, devices and 
instruments; conducting clinical trials; scientific 
consulting; supply of information in the area of 
laboratory technology; medical laboratory services; 
provision of scientific information via Internet portals; 
all included in class 42.

שירותי מחקר ופיתוח בתחומים של גילוי תרופה, מוצרי גילוי
תרופה, תכשירי רוקחות, אבחונים תרופתיים, מוצרים ביולוגיים,
מכשירים, התקנים וכלים רפואיים; עריכת ניסויים קליניים; יעוץ
מדעי; אספקת מידע בתחום של טכנולוגיית מעבדה; שירותי

מעבדה רפואית; אספקת מידע מדעי דרך אתרי-שער
אינטרנטיים; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 38028/04/2011



Application Date 26/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229316 מספר סימן

Owners

Name: ViiV Healthcare UK Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, United Kingdom

Identification No.: 801184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment and/or prevention of 
HIV; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ותרופתיים לטיפול ו/או מניעה של
נגיף האיידס; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 38128/04/2011



Application Date 18/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229326 מספר סימן

ORACLE

Owners

Name: Oracle International Corporation

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 
94065, U.S.A.

Identification No.: 56164

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer goods, computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals; all 
included in class 9.

מוצרי מחשב, מחשבים, חומרות מחשב, תוכנות מחשב, ציוד
מחשב היקפי; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 38228/04/2011



Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229335 מספר סימן

Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, in particular for the transfer of solid, liquid, 
and gaseous materials (media) between parts which 
are movable and in particular rotatable in relation to 
one another; slip ring brushes; dynamo brushes; all 
included in class 7.

מכונות, במיוחד לצורך העברה של חומרים במצב צבירה מוצק,
נוזלי או גז (מדיה) בין חלקים שהם ניידים ובמיוחד ניתנים
לסיבוב ביחס אחד לשני; מברשות טבעת החלקה; מברשות

דינמו; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003609.5/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003609.5/09

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 38328/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229392 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, navigational, surveying, photographic, film, 
optical, weighing, measuring, signal, control, rescue, 
and instructional apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating, and controlling 
electricity; devices for recording, transmitting, and 
playing back sound and image; computing machines, 
data processing devices, and computers; devices, 
assemblies, and/or components for transmitting 
electrical and optical signals and/or energy as well as 
for data transmission between units which are 
movable in relation to one another; rotary joints, slip 
rings, and collectors and parts thereof; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, לניווט, לסקרים, פוטוגרפים,  לסרטי
צילום, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לשליטה, להצלה
ולהדרכה; מכשירים וכלים לצורך הולכה, החלפה, המרה,
אחסון, ויסות ושליטה בחשמל; מכשירים להקלטה, שידור,
והצגה של קול ודמות רקע; מכונות מחשוב, מכשירים לעיבוד
מידע ומחשבים; מכשירים, הרכבות ו/או רכיבים לצורך שידור
אותות חשמליים ואופטיים ו/או אנרגיה והעברת מידע בין

יחידות שהן ניידות ביחס אחת לשנייה; מחברים המסתובבים
סביב ציר, טבעות החלקה, וקולקטורים וחלקים שלהם;

הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003609.5/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003609.5/09

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 38428/04/2011



Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 38528/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229403 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
work and designer services in this regard; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software as 
well as devices, assemblies, and/or components for 
transmitting electrical and optical signals and/or 
energy and for data transmission between units 
which are movable in relation to one another, rotary 
joints, slip rings, and collectors; all included in class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ועבודת מחקר ושירותי עיצוב
לגביהם; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של
חומרה ותוכנה של מחשב וכן של מכשירים, הרכבות ו/או

רכיבים לצורך שידור אותות חשמליים ואופטיים ו/או אנרגיה
והעברת מידע בין יחידות שהן ניידות ביחס אחת לשנייה,

מחברים המסתובבים סביב ציר, טבעות החלקה, וקולקטורים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003609.5/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003609.5/09

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 38628/04/2011



Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 38728/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229404 מספר סימן

Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, in particular for the transfer of solid, liquid, 
and gaseous materials (media) between parts which 
are movable and in particular rotatable in relation to 
one another; slip ring brushes; dynamo brushes; all 
included in class 7.

מכונות, במיוחד לצורך העברה של חומרים במצב צבירה מוצק,
נוזלי או גז (מדיה) בין חלקים שהם ניידים ובמיוחד ניתנים
לסיבוב ביחס אחד לשני; מברשות טבעת החלקה; מברשות

דינמו; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003610.9/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003610.9/09

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 38828/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229405 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, navigational, surveying, photographic, film, 
optical, weighing, measuring, signal, control, rescue, 
and instructional apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating, and controlling 
electricity; devices for recording, transmitting, and 
playing back sound and image; computing machines, 
data processing devices, and computers; devices, 
assemblies, and/or components for transmitting 
electrical and optical signals and/or energy as well as 
for data transmission between units which are 
movable in relation to one another; rotary joints, slip 
rings, and collectors and parts thereof; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, לניווט, לסקרים, פוטוגרפים,  לסרטי
צילום, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לשליטה, להצלה
ולהדרכה; מכשירים וכלים לצורך הולכה, החלפה, המרה,
אחסון, ויסות ושליטה בחשמל; מכשירים להקלטה, שידור,
והצגה של קול ודמות רקע; מכונות מחשוב, מכשירים לעיבוד
מידע ומחשבים; מכשירים, הרכבות ו/או רכיבים לצורך שידור
אותות חשמליים ואופטיים ו/או אנרגיה והעברת מידע בין

יחידות שהן ניידות ביחס אחת לשנייה; מחברים המסתובבים
סביב ציר, טבעות החלקה, וקולקטורים וחלקים שלהם;

הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003610.9/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003610.9/09

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 38928/04/2011



Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 39028/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229406 מספר סימן

Owners

Name: Schleifring und Apparatebau GmbH

Address: Am Hardtanger 10, Furstenfeldbruck, D-82256, 
Germany

Identification No.: 801190

Schleifring und Apparatebau GmbH

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
work and designer services in this regard; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software as 
well as devices, assemblies, and/or components for 
transmitting electrical and optical signals and/or 
energy and for data transmission between units 
which are movable in relation to one another, rotary 
joints, slip rings, and collectors; all included in class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ועבודת מחקר ושירותי עיצוב
לגביהם; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של
חומרה ותוכנה של מחשב וכן של מכשירים, הרכבות ו/או

רכיבים לצורך שידור אותות חשמליים ואופטיים ו/או אנרגיה
והעברת מידע בין יחידות שהן ניידות ביחס אחת לשנייה,

מחברים המסתובבים סביב ציר, טבעות החלקה, וקולקטורים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/03/2010, No. 302010003610.9/09 גרמניה, 03/03/2010, מספר 302010003610.9/09

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 39128/04/2011



Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229409 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Country fished Agricultural Cooperative 
Society Ltd

שם: דגת הארץ אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: בית שאן, קיבוץ ניר דוד, ישראל כתובת : בית שאן, קיבוץ ניר דוד, ישראל

Identification No.: 570051094מספר זיהוי: 570051094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish; all included in class 29. דגים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 39228/04/2011



Application Date 02/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229464 מספר סימן

NANO ENERGY

Ownersבעלים

Name: NANO FOOD LTD. שם: נאנו פוד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 513242628מספר זיהוי: 513242628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in class 5. תוספי תזונה; הכל כלול בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 39328/04/2011



Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229489 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Du-Kedem Projects(1987) Ltd. שם: דע קדם פרוייקטים  (1987)בע"מ

Address: 8 Hazayit Street, Gan Haim, 44910, Israel כתובת : רחוב הזית 8, גן חיים, 44910, ישראל

Identification No.: 511171688מספר זיהוי: 511171688

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical and/or synthetic products and/or 
substances and/or preparations, which are used in 
agricullture, horticulture and commerce; all included 
in class 5; sprays, disinfectants, disinfectants, 
destroying vermin, fungicides, germicides, 
herbicides, pesticides, insecticides; all included in 
class 5.

מוצרים ו/או חומרים ו/או תכשירים כימיים ו/או סינטטיים
המשמשים בחקלאות ובגננות ובמסחר הנכללים כולם בסוג 5.
תרסיסים, חומרי חיטוי, חומרי הדברה, קוטלי רמשים, קוטלי
פטריות, קוטלי חיידקים, קוטלי עשבים, מדבירי מזיקים, מדביר

חרקים; כולם נכללים בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 39428/04/2011



Application Date 28/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229517 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: LA PASTA DELA CASA LTD. שם: לה פסטה דלה קזה בע"מ

Address: 14 Hataas Street, P.O.B. 2313, Kfar Saba, 
Israel

כתובת : התע"ש 14, ת.ד. 2313, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 511696866מספר זיהוי: 511696866

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gya Pecer

Address:

שם: גיא פכר, עו"ד

כתובת : הרצל 91, ראשון לציון, 72562, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, פסטה ומוצרי בצק.

כ"ד ניסן תשע"א - 39528/04/2011



Application Date 04/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229557 מספר סימן

ARC EUROPE

Owners

Name: ARC Europe SA

Address: Avenue des Olympiades 2, Brussels, 1140, 
Belgium

Identification No.: 18865

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Reservation of hotel rooms and other temporary 
accommodation; operating camping sights; holiday 
camp services (accommodation); all included in class 
43

הזמנת חדרים בבתי מלון ואכסנה זמנית אחרת; הפעלה של
חניוני מחנה; שירותי מחנאות נופש (הלנה); הנכללים כולם

בסוג 43

כ"ד ניסן תשע"א - 39628/04/2011



Application Date 05/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229567 מספר סימן

Owners

Name: Tianjin United Tire & Rubber International Co., 
Ltd.

Address: 50, Dong Jiang Road, Hexi District, Tianjin, 
People's Republic of China

Identification No.: 68199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires; included in class 12. צמיגים; נכללים בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 39728/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229649 מספר סימן

EXDACEK

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 39828/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229650 מספר סימן

INTESIEL

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 39928/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229651 מספר סימן

XARGENIA

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40028/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229652 מספר סימן

FARIDAC

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40128/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229653 מספר סימן

ZIBITRO

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40228/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229654 מספר סימן

DALDURI

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40328/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229655 מספר סימן

RODAPT

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the nervous 
system, the  immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory 
system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; for the treatment of 
inflammatory disorders; for use in dermatology, 
oncology, hematology and in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology, and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; for the treatment of 
bacteria-based diseases; for the treatment of 
diabetes, anti-infective preparations, antiviral 
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטאריים לשימוש
רפואי; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי;, מזון
לתינוקות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים,
שעווה המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים
להשמדת רמשים; קוטלי פרטיות וקוטלי עשבים; תכשירי

רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים, מערכת
החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף החומרים,

מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין
ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש

בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40428/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229656 מספר סימן

SOVEDAK

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40528/04/2011



Application Date 09/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229657 מספר סימן

ISSEDAC

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים

שלסימונם נועד הסימן למעשה

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of disorders of the nervous system,
the immune system, the cardio-vascular system,
the metabolic system, the respiratory system,
the musculo-skeletal system, the genitourinary
system;
for the treatment of inflammatory disorders; for use in
dermatology, oncology, hematology and in tissue and
organ transplantation, in ophthalmology, and for
gastroenterological disorders; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; for the treatment of
bacteria-based diseases; for the treatment of
diabetes, anti-infective preparations, antiviral
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all
included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול  של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת
אברי המין ודרכי השתן; לטיפול בהפרעות דלקתיות; לשימוש
בדרמטולוגיה, באונקולוגיה, בהמטולוגיה, בהשתלות של
רקמות ואיברים, באופתלמולוגיה, ולהפרעות בתחום

הגסטרואנטרולוגי; תכשירי רוקחות למניעה ולטיפול בהפרעות
ומחלות עיניים; לטיפול של מחלות הנגרמות מחיידק; לטיפול
בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום, תכשירים נוגדי וירוסים,

אנטיביוטיקה, תכשירים נוגדי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 40628/04/2011



Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1071090 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

MiniOmni

Trade Mark No. 229660 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BEAM-MED LTD. שם: בימ-מד בע"מ

Address: 8Halapid st, P.O.B. 7520, Petach Tikva, Israel כתובת : הלפיד 8, ת.ד. 7520, פתח תקוה, 49170, ישראל

Identification No.: 513537563מספר זיהוי: 513537563

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ultrasound diagnostic apparatus for medical use, 
ultrasound imaging devices for medical use, medical 
apparatus for the processing of data, bone detectors 
for the measurement of bone mineral content, 
sensors (measurement apparatus) for medical use, 
transducers adapted for use in patient monitoring 
systems, apparatus for ultrasonic diagnosis, 
ultrasonic apparatus for medical use, ultrasonic 
apparatus for medical use in diagnosis, ultrasonic 
apparatus for medical use in scanning the body, 
ultrasonic diagnostic apparatus for medical use, 
ultrasonic diagnostic instruments for medical use, 
ultrasonic sensors for medical use, ultrasonic testing 
apparatus for medical use; all included in class 10.

מכשירי אבחון אולטראסאונד לשימוש רפואי, מכשיר אבחון
אולטרסאונד לשימוש רפואי, מכשיר רפואי לעיבוד מידע,

מאבחני עצמות למדידת תוכן מינרל בעצמות, חיישנים(התקן
מדידה) לשימוש רפואי, מתמרים מותאמים לשימוש במערכות

ניטור חולים, התקן לאבחון אולטרסוני, התקן אולטרסוני
לשימוש רפואי, התקן אולטרסוני לשימוש רפואי באבחון, התקן

אולטרסוני לשימוש רפואי בסריקת הגוף, התקן אבחון
אולטרסוני לשימוש רפואי, מכשירים אולטרסוניים אבחוניים
לשימוש רפואי, חיישנים אולטרסוניים לשימוש רפואי, התקן
בדיקה אולטרסונית לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 40728/04/2011



Application Date 03/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229820 מספר סימן

מדד ס"ס

Ownersבעלים

Name: MLA - THE CENTER OF BUSINESS ANALYSIS 
LTD

שם: מלא- המרכז לאבחון עסקי בע"מ

Address: Menachem Begin Road 132, Tel-Aviv, Azriely
Center , Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 132, תל אביב, מגדלי עזריאלי, ישראל

Identification No.: 514302454מספר זיהוי: 514302454

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Business and company examiner and analysis 
services providing subjective and objective 
examinations analysis which combine economic 
analysis, operational probability, marketing resources 
and sectorqindustry comparison and 
benchmarketing, in addition to a demonstration of 
dozens of economic and operational scenarios and 
their interrelated correlations, the measure is used by 
banks, credit allocating agencies, insurance 
companies, investors and enterpreneurs. analysis 
services for the purpose of creating a scale of credit 
risk levels of businesses or companies from the 
business and private sector; all included in class 36.

שירותי בוחן עסק או חברה באופן סובייקטיבי ומשכלל ניתוח
כלכלי, ייתכנות תפעולית, משאבי שיווק והשוואה מגזרית,
במקביל להדגמה של עשרות תרחישים כלכליים ותפעוליים
והקורלציות ביניהם - המדד הוא כלי בידי בנקים, גופים מקצי
אשראי, חברות ביטוח משקיעים ויזמים. שירותי ניתוח ליצירת
מדד הקובע את רמת הסיכון - סיכוי במתן אשראי לעסקים או
לחברות הן מהמגזר העסקי והן מהמגזר הפרטי; הנכללים כולם

בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 40828/04/2011



Application Date 13/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229821 מספר סימן

BTRPLC

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing information regarding environmentally 
conscious and green-related topics and technologies; 
creating indexes of information, web sites and other 
information via the internet; providing information 
from searchable databases and indexes, including 
text, electronic documents, databases, graphic and 
AV information, all via the internet; creating an online 
community of registered users to exchange 
information; all included in Class 42.

מתן מידע בנוגע למודעות סביבתית ונושאים וטכנולוגיות
ידידותיים לסביבה; יצרת אינדקסים המכילים מידע, אתרי

אינטרנט ומידע אחר דרך האינטרנט; מתן מידע ממאגרי נתונים
ואינדקסים הניתנים לחיפוש, כולל טקסט, מסמכים אלקטרוניים,

מאגרי נתונים, גרפיקה ומידע אודיו וידאו (AV), הכל דרך
האנטרנט; יצירת קהילה מקוונת של משתמשים רשומים

להחלפת מידע; הנכללים כולם בסוג 42.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 18/11/2009, No. 628802009 שוויץ, 18/11/2009, מספר 628802009

Class: 42 סוג: 42

כ"ד ניסן תשע"א - 40928/04/2011



Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229878 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: L.Y.D. ASSIA LTD שם: ל.י.ד. אסיה בע"מ

Address: 18 Hovevei Zion Street, Herzliya, 46455, Israel כתובת : רח' חובבי ציון 18, הרצליה, 46455, ישראל

Identification No.: 514183003מספר זיהוי: 514183003

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Bachar & Co., Adv.

Address: 4 Marmurek St, Tel Aviv, 64254, Israel

שם: י. בכר ושות', עו"ד

כתובת : מרמורק 4, תל אביב, 64254, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of coaching, consultation, guidance in 
various subjects, including subjects relating to 
couplehood, parenting, individual and family, career, 
in personal or in groups; all included in class 41.

הענקת אימונים, ייעוץ, הדרכה בתחומים שונים, לרבות
בנושאים הקשורים בזוגיות, הורות, פרט ומשפחה, קריירה,

באופן אישי או קבוצתי; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 41028/04/2011



Application Date 20/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229937 מספר סימן

LIVECITY

לייבסיטי

Ownersבעלים

Name: SOPTIONS LTD שם: סאופשינס בע"מ

Address: 2/7 Ha'Gat St., OMER, 84965, Israel כתובת : רח' הגת 2/7, עמר, 84965, ישראל

Identification No.: 513898650מספר זיהוי: 513898650

סאופשינס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services; computer networking services; 
internet services; software services; design and 
development of computer software; development, 
maintenance and/or hosting of websites and/or web 
services; provision of web tools for website 
development; development of internet search 
engines and web applications; development of 
searchable indexes for websites and web services; 
domain name registration services; data mining and 
data analysis services; computer and/or software 
consultancy services; computer and/or software 
design services; all included in class 42.

שירותי מחשוב; שירותי רישות מחשבים; שירותי אינטרנט;
שירותי תוכנות מחשב; תכנון ופיתוח של תוכנת מחשב; בניית,
תחזוקת ואירוח אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים; אספקת
כלים מקוונים לבניית אתרי אינטרנט; פיתוח מנועי חיפוש

באינטרנט ויישומי רשת; בניית אינדקסים הניתנים לחיפוש של
אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים; שירותי רישום שמות מתחם;

שירותי כריית מידע וניתוח מידע; שירותי ייעוץ בתחום
המחשבים והתוכנה; שירותי עיצוב מערכי מחשוב ותוכנה;

הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 41128/04/2011



Application Date 12/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229940 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: EITAN LEVI שם: איתן לוי

Address: 27 Gibshtein St., Rishon Lezion, Israel כתובת : גיבשטיין 27, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 057143802מספר זיהוי: 057143802

עמותה רשומה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Ink, ink and toner cartridges; all included in class 2. דיו, מחסניות דיו טונרים;  הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ד ניסן תשע"א - 41228/04/2011



Application Date 30/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230183 מספר סימן

LITTLE ME

Owners

Name: Mamiye Brothers, Inc.

Address: Suite 1000, 112 West 34th St., New York, New 
York, 10120, U.S.A.

Identification No.: 801280

A New Jersey corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear ; all included in 
class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 41328/04/2011



Application Date 26/05/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230308 מספר סימן

דו תל אביב

Ownersבעלים

Name: Do The World Ltd. שם: דו דה וורלד בע"מ

Address: Rogovin Tidhar Tower, 11 Menachem Begin 
Blvd., Ramat Gan, 52681, Israel

כתובת : בניין רוגובין תדהר, שד' מנחם בגין 11, רמת גן, 52681,
ישראל

Identification No.: 514362694מספר זיהוי: 514362694

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Raviv & Co., Law Office

Address: 11 Menachem Begin St., Ramat Gan, 52681, 
"Rogovin Tidhar" Tower, Israel

שם: שרון רביב ושות', משרד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 11, רמת גן, 52681, מגדל "רוגובין
תדהר", ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Provision of diverse contents through the Internet, 
the mobile media or other additional means, about 
businesses, places of entertainment and cultural and 
leisure events in the city of Tel Aviv-Jaffa; alll 
included in class 41.

אספקת תכנים מגוונים באמצעות האינטרנט, במדיום הסלולארי
או באמצעים אחרים נוספים, אודות בתי עסק, מקומות בילוי

ואירועי תרבות ופנאי בעיר תל אביב יפו וכן מתן שרותים נלווים;
הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 41428/04/2011



Application Date 16/06/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 230815 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems; presentation of employment offers from 
various sources and the advertising of the 
employment offers, inter alia a single on line data 
base; on line data bases or mass market 
communication networks or cellular communication 
networks in the employment industry; operation of on 
line data base on the Internet or on mass marketing 
communication systems or on cellular communication 
systems in the employment industry; distribution, 
reuse, storage and presentation of on line data or on 
cellular in the employment industry; electronic or 
cellular trading billboards including inter alia the 
Internet; sales promotion, marketing and advertising 
on the Internet or on similar mass market 
communication or on cellular networks; job 
placement services, employment placement and 
recruiting, inter alia through the Internet or through 
similar mass market communication or cellular 
networks; all included in class 35.

לוחות דרושים, ביקוש הצעות עבודה באמצעות לוחות מקוונים
באינטרנט או ברשתות תקשורת המונית דומות או סלולאריות;
ריכוז הצעות עבודה ממקורות שונים ופרסום הצעות במקור
מידע מקוון או סלולארי אחד, לרבות באתר אינטרנט אחד;

מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות
או סלולאריות בתחום התעסוקה; הפצה, אחזור, אחסנה של
מידע מקוון או סלולארי בתחום התעסוקה; לוחות מסחר

אלקטרוניים ומקווניםאו סלולאריים, בין השאר באינטרנט קידום
מכירות, שיווק ופרסום באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות
דומות או סלולאריות מתן שירותי תעסוקה והשמת עובדים, בין

השאר באמצעות רשתות תקשורת המוניות דומות או
סלולאריות; הנכללים כולם בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 41528/04/2011



Ownersבעלים

Name: ALL U NEED LTD. שם: אול יו ניד בע"מ

Address: 6 Habonim Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב הבונים 6, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513543652מספר זיהוי: 513543652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 64928,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 41628/04/2011



Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231374 מספר סימן

Owners

Name: MARK HOLDING

Address: 17 rue Nympheas, Le Grau Du Roi, 30240, 
France

Identification No.: 800888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, shirts, clothing of 
leather or of imitation of leather; belts (clothing) furs 
(clothing), gloves (clothing), neckties, scarves, 
hosiery, socks, slippers, beach shoes, ski boots, 
boots for sports, underwear; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חולצות, בגדי עור או חיקוי של
עור; חגורות (הלבשה), פרוות (הלבשה), כפפות (הלבשה),
עניבות, צעיפים, גרביונים, גרביים, נעלי בית, נעלי חוף, נעלי
סקי, נעלי ספורט, הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 06/01/2010, No. 103702900 צרפת, 06/01/2010, מספר 103702900

Class: 25 סוג: 25

כ"ד ניסן תשע"א - 41728/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231416 מספר סימן

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, cleaning preparations, hair care preparations, 
hair care products, hair colourants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, anti-dandruff shampoos and 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, 
hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and/or shower, 
deodorants, anti-perspirants; all included in class 3.

סבונים, תכשירי ניקוי, תכשירים לטיפוח השיער, מוצרי טיפוח
לשיער, צבען לשיער, צבע לשיער, לחות לשיער, תכשירים

לתלתול השיער, שמפו, קונדישינר, שמפו ומרכך נגד קשקשים,
ספריי לשיער, אבקה לשיער, גימור לשיער, לקה לשיער, מוס
לשיער, גלזורה לשיער, ג'יל לשיער, קרם לחות לשיער, נוזל
טיפולי לשיער, שמנים לשיער, טוניק לשיער, קרמים לשיער,
תכשירים לאמבטיה ו/ או למקלחת, דאורדורנט, מונעי הזעה;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 41828/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231417 מספר סימן

L.U.C ENGINE

Owners

Name: Chopard International SA

Address: Route de Promenthoux, Prangins, Switzerland

Identification No.: 801419

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chromomeric instruments; parts and fittings for 
all aforesaid goods.Included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגתיהן  וטובין העשויים מתכות יקרות או
מצופים בהן, שאינן כלולים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים;  חלקים וציוד עבור

הטובין האמורים לעיל. הכלולים בסוג 14.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 20/01/2010, No. 596019 שוויץ, 20/01/2010, מספר 596019

Class: 14 סוג: 14

כ"ד ניסן תשע"א - 41928/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231422 מספר סימן

AE

Owners

Name: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14 תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14

כ"ד ניסן תשע"א - 42028/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231423 מספר סימן

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Owners

Name: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14 תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14

כ"ד ניסן תשע"א - 42128/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231424 מספר סימן

Owners

Name: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14 תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14

כ"ד ניסן תשע"א - 42228/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231425 מספר סימן

AMERICAN EAGLE

Owners

Name: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches ; all included in class 14 תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14

כ"ד ניסן תשע"א - 42328/04/2011



Application Date 16/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231428 מספר סימן

ROCKY

Owners

Name: Groupe Procycle Inc. /Procycle Group Inc.

Address: 9095, 25e Avenue, Saint-Georges de Beauce, 
G6A 1A1, Québec, Canada

Identification No.: 801421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and bicycle frames; Included in class 12. אופניים ושילדות לאופניים;כלול בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 42428/04/2011



Application Date 16/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231432 מספר סימן

Owners

Name: Groupe Procycle Inc. /Procycle Group Inc.

Address: 9095, 25e Avenue, Saint-Georges de Beauce, 
G6A 1A1, Québec, Canada

Identification No.: 801421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and bicycle frames; Included in class 12. אופניים ושילדות לאופניים; כלול בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 42528/04/2011



Application Date 16/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231433 מספר סימן

ROCKY MOUNTAIN

Owners

Name: Groupe Procycle Inc. /Procycle Group Inc.

Address: 9095, 25e Avenue, Saint-Georges de Beauce, 
G6A 1A1, Québec, Canada

Identification No.: 801421

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and bicycle frames; Included in class 12 אופניים ושילדות לאופניים;כלול בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 42628/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231436 מספר סימן

SOOFOO

Owners

Name: DRINX L.L.C.

Address: 2100 Jackson Street, 1st Floor, San Francisco, 
California, 94115, U.S.A.

Identification No.: 801423

Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Packaged meal mixes consisting primarily of grain; 
all included in Class 30.

תערובות תבואה ארוזות המכילות בעיקר דגנים בסיווג 30

כ"ד ניסן תשע"א - 42728/04/2011



Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231450 מספר סימן

CALCITRENE

Owners

Name: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

Address: Euro Park Italy Building, Yakum, 60972, Israel

Identification No.: 71091

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 42828/04/2011



Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231451 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Orot Haamakim Marketing and Importing 
Company for Electrical Materials Ltd.

שם: אורות העמקים חברה לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 1008, ערערה, 30025, ישראל

Identification No.: 512764945מספר זיהוי: 512764945

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; included in class 11. התקני תאורה ; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 42928/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231454 מספר סימן

BYDUREON

Owners

Name: Amylin Pharmaceuticals, Inc.

Address: San Diego, California, U.S.A.

Identification No.: 59975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention 
of metabolic disorders, endocrine conditions and 
disorders, diabetes, diabetic complications and 
hormonal diseases and disorders; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירי רוקחות לשימוש בטיפול
ומניעה של הפרעות במערכת חילוף החומרים, הפרעות

ומחלות אנדוקריניות, סכרת, סיבוכי סכרת והפרעות ומחלות
הורמונאליות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 43028/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231455 מספר סימן

טם טמס

Owners

Name: R.A.B. Food Group, LLC

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 45513

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Crackers; all included in class 30. מציות; נכללים כולם בסוג  30.

כ"ד ניסן תשע"א - 43128/04/2011



Application Date 08/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231456 מספר סימן

קטנשופ

Ownersבעלים

Name: Liat Lavi שם: ליאת לביא

Address: 70 Rothschild Blvd, Tel Aviv, 65785, Israel כתובת : רח' שד' רוטשילד 70, תל אביב, 65785, ישראל

Identification No.: 029659232מספר זיהוי: 029659232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Lavi, Adv.

Address: 134 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: ערן לביא, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 134, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sauces, dressing; all included in class 30. רטבים (נותני טעם); הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 43228/04/2011



Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231457 מספר סימן

ביטוח ישיר ירוק

Ownersבעלים

Name:  I.D.I. INSURANCE COMPANY LTD. שם: איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513910703מספר זיהוי: 513910703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services in relation with environmental 
protection, all included in class 36.

שרותי ביטוח בזיקה לשמירה על איכות הסביבה; הנכללים
כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 43328/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231461 מספר סימן

PTILOR

פתילאור

Ownersבעלים

Name: Shalhevet Candle Manufature Company LTD שם: שלהבת מפעל לייצור נרות בע"מ

Address: 7 Maina Shel Tora St., Bnei Brak, Israel כתובת : רח' מעיינה של תורה 7, בני ברק, ישראל

Identification No.: 513852079מספר זיהוי: 513852079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Habonim House, 4th Floor, 2 Habonim St., 
Ramat Gan, 52462, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הבונים, קומה 4, רח' הבונים 2, רמת גן, 52462,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices and accessories for illumination; all included 
in class 11

התקנים ואביזרים למאור ; הנכללים כולם בסוג 11

כ"ד ניסן תשע"א - 43428/04/2011



Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231462 מספר סימן

INFINEX

Owners

Name: Xilinx. Inc.

Address: 2100 Logic Drive, San Jose, California 95124, 
U.S.A.

Identification No.: 29061

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits; programmable gate arrays; 
computer software for the design, programming and 
operation of programmable gate arrays; all included 
in class 9.

מעגלים סוכמים; מערכי שערים הניתנים לתכנות שדה; תוכנות
מחשב הפיתוח, תכנות וההפעלה של מערכי שערים הניתנים

לתכנות; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/06/2010 ארה"ב, 17/06/2010

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 43528/04/2011



Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231463 מספר סימן

KINTEX

Owners

Name: Xilinx. Inc.

Address: 2100 Logic Drive, San Jose, California 95124, 
U.S.A.

Identification No.: 29061

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits; programmable gate arrays; 
computer software for the design, programming and 
operation of programmable gate arrays; all included 
in class 9.

מעגלים סוכמים; מערכי שערים הניתנים לתכנות שדה; תוכנות
מחשב הפיתוח, תכנות וההפעלה של מערכי שערים הניתנים

לתכנות; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/06/2010 ארה"ב, 17/06/2010

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 43628/04/2011



Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231467 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Elias Waksman Ltd. שם: אליאס וקסמן בע"מ

Address: P.O.B. 12095, Emek Hefer, Israel כתובת : ת.ד. 12095, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 511235608מספר זיהוי: 511235608

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAMI MAIMON, ADV.

Address: 68 Achuza St., Raanana, 43101, Israel

שם: רמי מימון, עו"ד

כתובת : אחוזה 68, רעננה, 43101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chewing gum, sweets, waffles, candies; included in 
class 30.

מסטיקים, ממתקים, ופלים, סוכריות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 43728/04/2011



Application Date 11/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231468 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Elias Waksman Ltd. שם: אליאס וקסמן בע"מ

Address: P.O.B. 12095, עמק חפר, ישראל כתובת : ת.ד. 12095, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 511235608מספר זיהוי: 511235608

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAMI MAIMON, ADV.

Address: 68 Achuza St., Raanana, 43101, Israel

שם: רמי מימון, עו"ד

כתובת : אחוזה 68, רעננה, 43101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chewing gum, sweets, waffles, candies; included in 
class 30.

מסטיקים, ממתקים, ופלים, סוכריות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 43828/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231472 מספר סימן

Owners

Name: Interbasic Holding S.A.

Address: 2 rue J. Hackin, Luxembourg, L-1746, 
Luxembourg

Identification No.: 65546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; all included in class 3. בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 25/01/2010, No. 1196033 בנלוקס, 25/01/2010, מספר 1196033

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 43928/04/2011



Application Date 18/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231473 מספר סימן

Owners

Name: ScinoPharm Taiwan, Ltd.

Address: No. 1, Nan-Ke 8th Road, Tainan Science-Based 
Industrial Park, Shan-Hua, 74144, Tainan Country , 
R.O.C, Taiwan

Identification No.: 801424

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Active pharmaceutical ingredients sold as an integral 
component of pharmaceutical preparations and 
medicines for use in humans both for the treatment of 
cancer, autoimmune diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, genetic diseases, respiratory 
diseases, diseases of the circulatory system, 
metabolic diseases, eye diseases, digestive disease, 
nervous and mental diseases, blood and hemopoietic 
diseases, diseases of the urinary system, endocrine 
diseases, bone and muscle diseases; all included in 
class 5.

רכיבים פעילים רוקחיים הנמכרים כמרכיב אינטגרלי של
תכשירים ותרופות רוקחיים לשימוש בבני אדם הן לטיפול
בסרטן, מחלות אוטואימוניות, מחלות זיהומיות, מחלות
דלקתיות, מחלות גנטיות, מחלות נשימתיות, מחלות של

מערכת מחזור הדם, מחלות של חילוף-חומרים, מחלות עיניים,
מחלות עיכול, מחלות עצבים ונפשיות, מחלות של הדם

והמופואיטיות, מחלות של מערכת השתן, מחלות אנדוקריניות,
מחלות עצמות ושרירים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 44028/04/2011



Application Date 07/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231485 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Barak Beth-Halachmi שם: ברק בית-הלחמי

Address: P.O.B. 120, Mizpe Hila, 24953, Israel כתובת : מצפה הילה, ת.ד. 120, 24953, ישראל

Identification No.: 013315882מספר זיהוי: 013315882

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice-cream; included in class 30. גלידה; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 44128/04/2011



Application Date 15/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231559 מספר סימן

VIOLIFE

Owners

Name: VIOTROS SA

Address: Block 31 DA 13 Phase B57022, Industrial Area 
of Sindos, Thessaloniki, Echedoros Municipality, Greece

Identification No.: 71100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese with fat of plant origin; alternative 
cheese with fat of plant origin, processed cheese with 
fat of plant origin; oil and edible fats; cheese 
substitutes; cheese in powder  form, milk and cream 
substitutes, milk and cream in powder form, mousse 
for dessert based on milk; cheese rennet; proteins for 
human consumption, casein and casein derivatives 
for human consumption; included in class 29.

גבינה; גבינה עם שומן צמחי; תחליף גבינה עם שומן צמחי,
גבינה מעובדת עם שומן צמחי; שמן ושומנים למאכל; תחליפי
גבינה; גבינה בצורת אבקה, תחליפי חלב ושמנת, חלב ושמנת
בצורת אבקה, מוס לקינוח על בסיס חלב; מסו גבינה; חלבונים
לצריכת אדם, קזאין ונגזרי קזאין לצריכת אדם; הנכללים כולם

בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 44228/04/2011



Application Date 19/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231595 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Natali plus Ltd. שם: נטלי פלוס בע"מ

Address: 5 HHDAS st, P.O.B. 225, OR AKIVA, 30600, 
Israel

כתובת : רח' ההדס 5, ת.ד. 225, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 513172460מספר זיהוי: 513172460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tomer Avrahami, Adv.

Address: 3 Topaz St., P.O.B. 4135, Caesarea, 38900, 
Israel

שם: תומר אברהמי, עו"ד

כתובת : רח' טופז 3, ת.ד. 4135, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Chain of coffee shops and restaurants; all included in 
class 43.

רשת בתי קפה ומסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 44328/04/2011



Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231634 מספר סימן

Live Green

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric clothes washing machines; Automatic 
dishwashers; Electric vacuum cleaners; all included 
in class 7.

מכונות כביסה חשמליים; מדיחי כלים אוטומטיים; שואבי אבק
חשמליים; הכל כלול בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 26/01/2010, No. 45-2010-
0000300

דרום קוריאה, 26/01/2010, מספר 45-2010-0000300

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 44428/04/2011



Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231635 מספר סימן

Live Green

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric Refrigerators; Refrigerators for kimchi; 
Lightwave cooking ovens; temperature controlled 
electric wine cellars; Electric ovens; Electric freezers; 
Electric laundry dryers; Gas ranges; Microwave 
ovens; Gas Cooktop; Electric ranges for household 
use; Air purifiers; Air conditioners; Hot air space 
heating; Humidifiers; Electric Dehumidifier for 
household use; Gas grills; Dish disinfectant 
apparatus; Water purifiers for household purposes; 
Electric water purifiers for household use; Water 
ionizers; Water ionization apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes
[non-electric]; Water purifying apparatus; Electric 
footwarmers; Water purification installations; 
Precision filters for water treating;all included in Class 
11.

מקררים חשמליים; מקררים לקימצ'י; תנורי אפיה על בסיס גלי
אור; מרתפי יין חשמליים מבוקרי טמפרטורה; תנורים

חשמליים; מקפיאים חשמליים; מייבשי כביסה חשמליים; כירות
גז; תנורי מיקרוגל; משטח בישול גז; כיריים חשמליים לשימוש
ביתי; מטהרי אוויר; מזגנים; תנורי הסקה; מלחלחים; מסירי
לחות חשמליים לשימוש ביתי; אסכלות גז; התקן לחיטוי כלים;
מטהרי מים לשימוש ביתי; מטהרי מים חשמליים לשימוש ביתי;
מינני מים; התקן יינון מים לשימוש ביתי; מטהרי מים לשימוש

ביתי [לא חשמליים]; התקן טיהור מים; מחממי רגליים
חשמליים; התקני טיהור מים; מסנני דיוק לטיפול במים; הכל

כלול בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 26/01/2010, No. 45-2010-
0000300

דרום קוריאה, 26/01/2010, מספר 45-2010-0000300

Class: 11 סוג: 11

כ"ד ניסן תשע"א - 44528/04/2011



Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231636 מספר סימן

Live Green

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Identification No.: 800774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Massage apparatus; Vibromassage apparatus; 
Electric massage apparatus for household use; 
Massage apparatus for human body; Bed vibrators; 
Chairs for electric massage; Esthetic massage 
apparatus; all included in Class 10.

התקן עיסוי; התקן לעיסוי רטט; התקן עיסוי חשמלי לשימוש
ביתי; התקן עיסוי לגוף האדם; מרטיטי מיטות; כסאות לעיסוי

חשמלי; התקן עיסוי אסתטי; הכל כלול סוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 26/01/2010, No. 45-2010-
0000300

דרום קוריאה, 26/01/2010, מספר 45-2010-0000300

Class: 10 סוג: 10

כ"ד ניסן תשע"א - 44628/04/2011



Application Date 26/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231675 מספר סימן

SilencePlus

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in class seven), in particular 
electrical kitchen machines and apparatus including 
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit 
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, 
grinding machines, cutting devices, electrically 
powered tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making beverages 
and/or food and pumps for dispensing chilled 
beverages for use in combination with devices for 
chilling beverages; electrical waste disposers, 
namely waste grinders and waste compacting 
machines; dishwashers; electric machines and 
devices for cleaning laundry and clothing (included in 
class 7), including washing machines, spin dryers; 
ironing presses, ironing machines, included in class 
7; electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid 
goods included in class 7, in particular flexible tubes, 
pipes, dust filters, dust filter bags, all for vacuum 
cleaners; all included in class 7.

מכונות ומכשירים חשמליים למשק בית ולמטבח (הנכללים בסוג
זה), בייחוד מכונות ומכשירי מטבח חשמליים,

מטחנות\מרסקים, מכונות ערבוב ולישה, מכונות לסחיטת
פירות, מסחטות מיץ, צנטריפוגות מיץ, מכונות מטחנה, מתקני

חיתוך, כלים המופעלים על ידי חשמל, פותחני קופסאות,
מתקנים והתקנים משחיזים סכינים ומתקנים להכנת משקאות
ו/או מזון ומשאבות לחלוקת משקאות מקוררים לשימוש בשילוב
עם מתקנים לקירור משקאות; יחידות חשמליות לסילוק אשפה,
דהיינו טוחני ומדחסי אשפה; מדיחי כלים; מכונות ומתקנים

חשמליים לניקוי  כביסה וביגוד (הנכללים בסוג 7), כולל מכונות
כביסה, מייבשי כביסה, מכבשי גיהוץ, מכונות גיהוץ, הנכללים
בסוג 7; ציוד חשמלי לניקוי לשימוש במשק הבית, כולל ציוד
לניקוי חלונות, מצחצחי נעליים ושואבי אבק חשמליים, מכשירי
שואבי אבק ליבש ולרטוב; חלקים לסחורות הנ"ל הנכללים בסוג

7, בייחוד שפרפרות גמישים, צינורות, מסנני אבק, שקיות
לסינון אבק, כולם לשואבי אבק; הנכללים כולם בסוג 7.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 11/02/2010, No. 
008874778

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/02/2010, מספר
008874778

Class: 7 סוג: 7

כ"ד ניסן תשע"א - 44728/04/2011



Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 25702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 44828/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231694 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road, Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words STICK, NET and  MULTI 
separately, but in the combination of the mark.

,STICK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NET ו-MULTI בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The mark is not restricted to the colours as shown. הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בדמות.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric/electronic apparatus which is used alone or 
with electric/electronic apparatus for 
recording/transmitting/receiving of information, data 
and files through wireless/cellular/wire/optic 
communication; modems; cellular devices; memory 
devices; routers; telecommunication systems; 
communication appliance; wireless antennas and any 
other internet or IP network connection; installation 
software for all the aforesaid goods; installation, 
instruction and operation manuals for all the 
aforesaid goods sold therewith.

התקן חשמלי/אלקטרוני המשמש לבד או במשולב עם התקנים
חשמליים/אלקטרוניים לשמירה/העברה/קבלת מידע, נתונים

וקבצים באמצעות תקשורת אלחוטית/סלולארית/קווית/אופטית;
מודמים; מכשירים סלולאריים; התקני זיכרון; נתבים; מערכות
תקשורת; מכשירי קשר, אנטנות אלחוטיות וכל אמצעי חיבור

אחר לאינטרנט ולרשת IP; תוכנות התקנה לכל הטובין
הנכללים לעיל; מדריכי התקנה, הנחיה והפעלה לכל הטובין

הנכללים לעיל הנמכרים יחד עימם

כ"ד ניסן תשע"א - 44928/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231705 מספר סימן

SIMILAC SENSITIVE

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

infant formula; food for infants; all included in class 5. תרכובת מזון לתינוקות; מזון לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 45028/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231706 מספר סימן

SIMILAC SENSITIVE

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

powdered milk; milk preparations; all included in 
class 29.

אבקת חלב, תכשירי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 45128/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231710 מספר סימן

ALLERGIKA

Owners

Name: Allergika GmbH

Address: Burgermeister-Seidi Strasse 8, 82515 
Wolfratshausen, Germany

Identification No.: 801459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely balms for medical purposes, medicated 
balms for the treatment of skin, lips, eyelids and face, 
medical plasters, bath preparations for medical 
purposes, therapeutic medicated bath preparations, 
diagnostic preparations for medical purposes, cotton 
for medical purposes, medicated sun care 
preparations, medicated shampoo, medical and 
pharmaceutical skin care preparations; all included in 
class 5

תכשירי רוקחות, וטרינרייה וסניטריה, שהם, משחות לצרכים
רפואיים, משחות רפואיות לטיפול עור, שפתיים, עפעפיים

ופנים, אגדים רפואיים, תכשירי אמבט לצרכים רפואיים, תכשירי
אמבט רפואיים לצרכי ריפוי, תכשירים אבחון לצרכים רפואיים,
צמר גפן לצרכים רפואיים, תכשירים רפואיים להגנה מהשמש,

שמפו רפואי, תכשירים רוקחיים ורפואיים לטיפול בעור;
הנכללים כולם בסוג 5

כ"ד ניסן תשע"א - 45228/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231720 מספר סימן

CLIFTON

Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery.

חפתים, אטבים לעניבה, טבעות, צמידים, עגילים, מחרוזות,
מכבנות (תכשיטים), מחזיקי מפתחות; שעוני יד, כרונומטרים,

שעונים, רצועות לשעוני יד, צמידים לשעוני יד, קופסאות
ממתכות יקרות לשעוני יד ותכשיטים.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 26/02/2010, No. 51968/2010 שוויץ, 26/02/2010, מספר 51968/2010

Class: 14 סוג: 14

כ"ד ניסן תשע"א - 45328/04/2011



Application Date 22/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231721 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Pninat may Management Services Ltd שם: פנינת מאי שירותי ניהול בע"מ

Address: 10 bicurim st., Hod Hasharon, Israel כתובת : רח' ביכורים 10, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 514337930מספר זיהוי: 514337930

L

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Hibel, Adv

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

שם: עו"ד משה היבל

כתובת : רח' היצירה 3,  (בית שאפ), רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

white preparations and other substances used in 
laundry; brands of cleaning, polishing scrubbing; 
soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים,
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים

כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 45428/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231725 מספר סימן

RARECYTE

Owners

Name: RareCyte, Inc.

Address: 1040 12th Avenue N.W., Issaquah, Washington, 
98027, U.S.A.

Identification No.: 801461

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Scientific and medical diagnostic apparatus, 
instruments and equipment for the detection of 
circulating tumor cells and circulating epithelial cells, 
for cell separation, and for hematology applications; 
all included in class 10;

מכשירים, כלים וציוד מדעי ורפואי לגילוי תאי גידול ותאים
אפיתליים מופצים, להפרדת תאים, וליישומים בתחום

ההמטולוגיה; הנכללים כולם בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 02/02/2010, No. 77926309 ארה"ב, 02/02/2010, מספר 77926309

Class: 10 סוג: 10

כ"ד ניסן תשע"א - 45528/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231727 מספר סימן

NetCast

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; Wireless Telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, Walkie
-Talkies, Satellite Telephones and Personal digital 
assistants [PDA]; Mobile phones; MPEG audio layer-
3 [MP3] players; Television receivers; Television 
remote controllers; Chips for improvement of 
Television image quality; Universal Serial Bus [USB] 
drives; Digital Media Broadcasting [DMB] players; 
Headsets for mobile phones; Portable Chargers for 
electric batteries; Electronic Photo Albums; Digital 
Picture Frames for displaying digital pictures; 
Monitors for computer; Lap Top computers; 
Computers; Digital Versatile Disc [DVD] players; 
Portable hard disk drives; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunication; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
Electric audio and visual apparatus and instruments; 
Stereos; Computer application software for mobile 
phone for receiving and transmission of message in 
the nature of data, text, language, sound, image and 
video; Computer application software for television; 
Computer application software for personal computer 
monitor; Digital Versatile Disc [DVD] players for 
home theaters; Speakers for home theaters; Audio-
Video [AV] receivers for home theaters; Projectors for 
home theaters; Integrated circuits; Audio Receivers; 
On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; Transponders, namely, 
electronic terminals equipped in vehicles for 
electronic commercial transactions; Closed-Circuit 
Television [CCTV] Cameras; Network monitoring 
cameras namely for surveillance; Digital signage; 
Thermal printers; Digital colour printers; Laser 
printers; Ink jet printers; Colour printers; Printers for 
use with computers; Solar batteries; Recorded 
computer programmes [programs]; Downloadable 
computer programs [software]; Personal Computer 
[PC] Cameras; Digital voice recorders; Videocassette 
recorders; Network monitors; Software for education; 
Electronic Notepads [E-Notes]; Tablet Personal 
Computers [PC]; Interactive White Boards [IWB]; 
Settop boxes; Image data files which are receivable 
and storable via internet; Electronic publications; 
Video conference system; Monitors for video 
conference; Cameras for video conference; Speakers 
for video conference; all included in Class 9.

מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; התקני תקשורת
ניידים, בעיקר, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני לוויין ומחשבי

כף; טלפוניים ניידים; נגני MP3; מקליטי טלויזיה; שלטי
טלויזיה; שבבים לשיפור איכות תמונת טלויזיה; כונני USB; נגני

DMB; אזניות לטלפונים ניידים; מטענים ניידים לסוללות;
אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות תמונה דיגיטליות להצגת
תמונות דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים;
נגני DVD; כונני דיסק קשיח ניידים; התקן להקלטה, שידור או

העתקה של קולות או תמונות לשימוש בתקשורת; התקן
להקלטה, שידור או העתקה של קולות או תמונות; התקנים
ומכשירים אורקוליים חשמליים; מערכות סטאריו; תכנת יישום
מחשב לטלפון נייד לקליטה ושידור של מסרים מסוג נתונים,
טקסט, לשון, קולות, תמונה ווידאו; תכנת יישום מחשב

DVD לטלויזיה; תכנת יישום מחשב למסך מחשב אישי; נגני
לקולנוע ביתי; רמקולים לקולנוע ביתי; מגברי אודיו-וידאו

לקולנוע ביתי; מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים משולבים; מגברי
אודיו; יחידות מותקנות ברכב וכרטיסים חכמים לגביית אגרות
חשמלית למעבר קל בכבישים מהירים; משדר-משיב, בעיקר,
טרמינלים חשמליים מותקנים ברכבים לעסקאות מסחריות
חשמליות; מצלמות טלויזיה במעגל סגור; מצלמות; מצלמות
לפיקוח רשת, בעיקר, להשגחה; שילוט דיגיטלי; מדפסות
תרמיות; מדפסות צבע דיגיטליות; מדפסות לייזר; מדפסות
הזרקת דיו; מדפסות צבע; מדפסות לשימוש עם מחשבים;
סוללות סולאריות; תוכנןת מחשב מוקלטים; תוכנות מחשב

[תכנה] הניתנות להורדה; מצלמות למחשב אישי; מקליטי קול
דיגיטליים; מכשירי וידאו; מסכי רשת;  תכנה להוראה; פנקסים
חשמליים;  מחשבי לוח אישיים; לוחות לבנים אינטראקטיביים;
ממירים שעל מקלטי טלויזיה; קבצי נתוני תמונות שניתנים
לקיבול ואחסון דרך האינטרנט; פרסומים חשמליים; מערכת
ועידת וידאו; מסכים לוועידת וידאו; מצלמות לוועידת וידאו;

רמקולים לוועידת וידאו; הכל כלול בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 45628/04/2011



Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 45728/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231728 מספר סימן

NetCast

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communications by fiber [fibre] optic networks; Data 
communication; Wireless Communication; VAN 
[Value Added Network] Communications; Remote 
screen communication; Rental of telecommunication 
equipment; Communication by computer terminals; 
News agencies; Cellular telephone communication; 
Cable television broadcasting; Operation of 
broadband telecommunication networks; all included 
in Class 38.

תקשורת דרך רשתות סיבים אופטיים; תקשורת נתונים;
תקשורת אלחוטית; תקשורת VAN [רשת ערך מוסף]; תקשורת
מסך רחוק; השכרת ציוד תקשורת; תקשורת על ידי טרמינלי
מחשב; סוכנויות חדשות; תקשורת טלפון נייד; שידור טלויזית
כבלים; הפעלת רשתות תקשורת פס רחב; הכל כלול בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 45828/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231733 מספר סימן

HP RENEW

Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer servers; personal 
computers; computers; computer monitors and 
display screens; printers; facsimile machines; 
computer peripherals; all included in Class 9.

חמרת מחשב; שרתי מחשב; מחשבים אישיים; מחשבים; צגי
מחשב ומסכי הצגה; מדפסים; מכשירי פקס; ציוד הקפי

למחשב; הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/02/2010, No. 77/939,020 ארה"ב, 18/02/2010, מספר 77/939,020

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 45928/04/2011



Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231853 מספר סימן

CASSIDIAN

Owners

Name: EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS

Address: 1 Boulevard Jean Moulin, ELANCOURT, 78990, 
ZAC de la Clef Saint Pierre, France

Identification No.: 801475

(French Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; training; entertainment. Practical training, 
instruction and demonstration in the fields of defence, 
monitoring, communication and security, intelligence 
and geography, education, organisation and 
conducting training, practice workshops, seminars, 
internships, editing and publication of books, printed 
matter, CD-ROM, and film production, exclusively in 
the fields of intelligence and geography, for defence 
and security; publication of books and periodicals on 
line; publishing; all included in class 41

חינוך; הענקת אימונים; בידור.אימון מעשי, הוראה והצגה
בתחומים של הגנה, פיקוח, תקשורת ובטחון, ביון וגיאוגראפיה,
חינוך, ארגון וניהול אימון, סדנאות תרגול, סמינרים, תקופות
התמחות, עריכה ופרסום של ספרים, דברי דפוס, דיסקי סידי

רום, והפקת סרטים, באופן בלעדי בתחומים של ביון
וגיאוגראפיה, להגנה ובטחון; פרסום מקוון של ספרים וירחונים;

הוצאה לאור; הנכללים כולם בסוג 41

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 21/05/2010, No. 10/3740146 צרפת, 21/05/2010, מספר 10/3740146

Class: 41 סוג: 41

כ"ד ניסן תשע"א - 46028/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231856 מספר סימן

Owners

Name: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, 27055 Rivanazzano PV, Italy

Identification No.: 801478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal, valves of metal for water pipes, 
valves of metal for drainage pipes, valves of metal for 
gas, oil and stream; pipe junctions and flanges of 
metal ; all included in class 6

שסתומים ממתכת, שסתומים ממתכת עבור צינורות מים,
שסתומים ממתכת עבור צינורות ניקוז, שסתומים ממתכת עבור
גז, נפט ואדים; מצמתי צינורות ואגני מתכת; הנכללים כולם

בסוג 6

כ"ד ניסן תשע"א - 46128/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231857 מספר סימן

BROADY

Owners

Name: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, 27055 Rivanazzano PV, Italy

Identification No.: 801478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal, valves of metal for water pipes, 
valves of metal for drainage pipes, valves of metal for 
gas, oil and stream; pipe junctions and flanges of 
metal; all included in class 6

שסתומים ממתכת, שסתומים ממתכת עבור צינורות מים,
שסתומים ממתכת עבור צינורות ניקוז, שסתומים ממתכת עבור
גז, נפט ואדים; מצמתי צינורות ואגני מתכת; הנכללים כולם

בסוג 6

כ"ד ניסן תשע"א - 46228/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231858 מספר סימן

BROADY

Owners

Name: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, 27055 Rivanazzano PV, Italy

Identification No.: 801478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts therefore, including ball valves, sealant ball 
valves of metal, butterfly valves; mechanical,  
hydraulic and pneumatic actuators, electric operating 
actuators, electromechanical actuators; all included 
in class 7

מכשירים להפחתה ולהסדרה של לחץ וחלקים עבורן, לרבות
שסתומי כדור, שסתומי כדור אטומים עשויים ממתכת, שסתומי

פרפר; מניעים מכאניים, הידראולים ופנאומטיים, מניעים
חשמליים, מניעים אלקטרומכאניים; הנכללים כולם בסוג 7

כ"ד ניסן תשע"א - 46328/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231860 מספר סימן

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Flash memory cards for use with cameras and other 
portable electronic devices and USB flash drives; 
included in class 9.

כרטיסי זיכרון פלאש לשימוש עם מצלמות ומתקנים אלקטרוניים
ניידים אחרים ומנגני פלאש USB; הנכללים בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 46428/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231861 מספר סימן

MOBILEMATE

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

External computer disk drive device for transferring 
data, pictures, audio and video between a computer 
and a solid state memory card; included in class 9.

מתקן הנע דיסק מחשב חיצוני עבור העברת נתונים, תמונות,
אודיו ווידאו בין מחשב וכרטיס זיכרון במצב מוצק; הנכלל בסוג

.9

כ"ד ניסן תשע"א - 46528/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231862 מספר סימן

RESCUEPRO

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recovering data from flash 
memory cards; included in class 9.

תוכנות מחשב עבור שחזור מידע מכרטיסי זיכרון פלאש;
הכלולות בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 46628/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231863 מספר סימן

SANSA

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital audio and video players; included in class 9. מנגני אודיו ווידאו דיגיטליים; הנכללים  בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 46728/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231864 מספר סימן

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital audio and video players; included in class 9. מנגני אודיו ווידאו דיגיטליים; הנכללים בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 46828/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231868 מספר סימן

Shin-Etsu Silicone

Owners

Name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 801482

(Japanese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Silicone coating materials for building or construction, 
Silicone lining materials for building or construction, 
Other silicone materials for building or construction; 
All goods included in Class 19

חומרי ציפוי מסיליקון לבנייה או הרכבה, חומרי חיזוק מסיליקון
לבנייה או הרכבה, חומרי סיליקון אחרים לבנייה או הרכבה; כל

הסחורות נכללות בסוג 19

כ"ד ניסן תשע"א - 46928/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231869 מספר סימן

Shin-Etsu Silicone

Owners

Name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 801482

(Japanese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Silicone oils (for industrial use), Grease (for industrial 
use), Lubricating fluids, Vacuum pump fluids, Other 
industrial silicone oils, greases and lubricants; All 
goods included in Class 4

שמני סיליקון (עבור שימוש תעשייתי), גריז (עבור שימוש
תעשייתי), חומרי סיכה נוזליים, משאבות ריק נוזלים, שמני
סיליקון תעשייתיים אחרים, גריז וחומרי סיכה; כל הסחורות

נכללות בסוג 4.

כ"ד ניסן תשע"א - 47028/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231872 מספר סימן

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Prerecorded flash memory cards featuring digital 
multimedia content, namely, music, musical  videos, 
related film clips, information about music and 
musicians, ring tones, motion picture films, televison 
commercials and programs, games, maps, digital 
audio books, and digital reader books; included in 
class 9.

כרטיסי זיכרון פלאש מוקלטים מראש המציגים תוכן
ומולטימדיה דיגיטלי, דהיינו, מוזיקה, קטעי וידאו מוזיקליים,

קליפי סרט קשורים, מידע בנוגע למוזיקה ומוזיקאים, רינגטונים,
סרטי תמונה נעה, פרסומות ותוכניות טלויזיוניות, משחקים,

מפות, ספרי אודיו דיגיטליים, וספרי קריאה דיגיטליים; הנכללים
בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 47128/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231876 מספר סימן

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, motion picture films and television 
commercials and programs, included in class 9.

כרטיסי זיכרון המציגים תוכן מולטימדיה דיגיטלי, דהיינו, סרטי
תמונה נעה ופרסומות ותוכניות טלוויזיה; הנכללים בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 47228/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231878 מספר סימן

Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Prerecorded flash memory cards featuring digital 
multimedia content, namely, music, musical videos, 
related film clips, information about music and 
musicians and ring tones; included in class 9.

כרטיסי זיכרון פלאש מוקלטים מראש המציגים תוכן מולטימדיה
דיגיטלי, דהיינו מוזיקה, קטעי וידאו מוזיקליים, קליפי סרט

קשורים, מידע בנוגע למוזיקה ומוזיקאים ורינגטונים, הנכללים
בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 47328/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231880 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: PASHAM HOUTZOT LTD שם: פשם חוצות בע"מ

Address: 2 Hshunit st (Arena mall)., Herzliya Pituach, 
46555, Israel

כתובת : רח' השונית 2, (קניון ארנה), הרצליה פיתוח, 46555,
ישראל

Identification No.: 513754309מספר זיהוי: 513754309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks; restaurant services; 
catering services; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה; שירותי קייטרינג
והסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 47428/04/2011



Application Date 27/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231885 מספר סימן

INSIDE OUT

Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

Address: 1241 East Main Street, Stamford, CT, 06902, 
U.S.A.

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean 
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; 
headwear, namely, hats, caps, in international class 
25.

ביגוד, דהיינו, עליוניות, חולצות T, חולצות, חולצות ספורט,
חולצות צווארון, חולצות פולו, חולצות תחתונות, מיזעים,

סוודרים, אפודות, חולצות נשים, ג'קטים, מעילי גשם, מעילים
עליונים, מעילים עליונים, מכנסיים, מכנסיים, מכנסי ג'ינס,
חליפות ריצה, מכנסי התעמלות, חליפות התעמלות, מכנסי
מיזע, מכנסים קצרים, תחתונים, תחתוני בוקסר, גרביים,

עניבות, פיג'מות, חגורות, כפפות, תחפושות ליל כל הקדושים
ונשפי מסכות,  רצועות לפרק כף היד, בנדנות; הנעלה, דהיינו,
נעלים, סניקרס, מגפים, נעלי בית; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים,

מצחיות, בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 47528/04/2011



Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231897 מספר סימן

X-Reality

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players, DVD 
recorders; hard disk video recorders; video 
projectors; LCD computer displays, integrated circuits 
for televisions; All included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיית LCD; מערכות טלוויזיית
;DVD מקליטי ;DVD מערכות הקרנת טלוויזיה; נגני ;PDP
מקליטי וידאו דיסק קשיח; מקרני וידאו; צגי LCD למחשב;
מעגלים משולבים עבור טלוויזיות; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 47628/04/2011



Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231927 מספר סימן

Owners

Name: FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER AZIONI

Address: Via Canaletto 24 Fiorano Modenese (Modena), 
Frazione, Spezzano, Italy

Identification No.: 44776

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Stone, granite, marble; artificial stone; stone for 
building; Ceramic and non-metal tiles; non-metal tiles 
for building; non-metal mosaic tiles; non metal 
building panels; non metal claddings for building; non 
metal floor tiles; parquet floorings; non-metal floors; 
non-metal paving slabs; non-metal tile floorings; non 
metal wall claddings and wall linings for building; non 
metal wall tiles for building; paving blocks, not of 
metal; non-metal roofing panels and tiles; non-metal 
panels for bathtub covering and for swimming pool 
area covering; swimming pools (structures) not of 
metal; angle irons, not of metal; manhole covers, not 
of metal; gutter pipes, not of metal; water pipes, not 
of metal; water-pipe valves, not of metal or plastic; 
penstock pipes, not of metal; gratings, not of metal; 
diving boards, not of metal; all included in Class 19.

אבן, גרניט, שיש; אבן מלאכותית; אבן לבניה; אריחים קרמיים
ולא מתכתיים; אריחים לא מתכתיים לבניה; אריחי פסיפס לא
מתכתיים; לוחות בניה לא מתכתיים; שכבות מגן לא מתכתיות
לבניה; מרצפות לא מתכתיות; רצפות-עץ; רצפות לא מתכתיות;
לוחות סלילה לא מתכתיים; מרצפות לא מתכתיות; שכבות מגן
לקור וריפודי קיר לא מתכתיים לבניה; אריחי קיר לא מתכתיים
לבניה; גושי סלילה לא מתכתיים; לוחות ורעפי גג לא מתכתיים;

לוחות לא מתכתיים לציפוי אבטיה או אזור בריכת שחיה;
בריכות שחיה (מבנים) לא מתכתיות; ברזלים זוויתיים לא

מתכתיים; מכסי פתחי כביש לא מתכתיים; ביבים לא מתכתיים;
צינורות מים לא מתכתיים; שסתומים לא ממתכת או פלסטיק
לצינורות מים; צנורות שער סכר לא מתכתיים; סורגים לא
מתכתיים; מקפצות לא מתכתיות; הכל כלול בסוג 19.

כ"ד ניסן תשע"א - 47728/04/2011



Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231947 מספר סימן

ROUGE AUTOMATIQUE

Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Avenue des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 70359

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up products, included in class 3. מוצרי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 04/02/2010, No. 103710138 צרפת, 04/02/2010, מספר 103710138

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 47828/04/2011



Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231949 מספר סימן

SKINMEDICA

Owners

Name: SkinMedica, Inc

Address: 5909 Sea Lion Place, Carlsbad, CA, U.S.A.

Identification No.: 801486

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical skin care preparations; medicated 
skin care preparations; preparations for the treatment 
of hirsutism; preparations to retard hair growth; 
medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations and chemical solutions for 
rejuvenating, toning, moisturizing and rehydrating, 
facial and body skin; medicated preparations for the 
treatment of dry skin, dermatisis and eczema; 
medicated preparations for the treatment of acne; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בעור; תכשירים רפואיים לטיפול
בעור; תכשירים טיפוליים לשעירות יתר; תכשירים להאטת
צמיחת השיער; תכשירים טיפוליים לטיפול בעור;  תכשירים

רפואיים לטיפוח העור ותמיסות כימיות להצערת העור; להענקת
גוון, ליחוח להשבת לחות לעור, עבור עור הפנים והגוף;
תכשירים טיפוליים לטיפול בעור יבש, פסיוארזיס ואקזמה,
תכשירים טיפוליים לבעיות אקנה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 47928/04/2011



Application Date 01/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231954 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: SAKNAI NET LTD שם: שקנאי נט בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל16רח' בר כוכבא , כתובת : רח' בר כוכבא 16, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513775593מספר זיהוי: 513775593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems; on line data bases in the employment 
industry; distribution, reuse, storage and presentation 
of on line data in the employment industry; sales 
promotion, marketing and advertising on the Internet; 
job placement services, employment placement and 
recruiting, inter alia through the Internet; all included 
in class 35

ביקוש והצעות עבודה באמצעות לוחות מודעות מקוונים
באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות או סלולאריות;
מאגרי מידע מקוונים באינטרנט בתחום התעסוקה; הפצה,
אחזור, אחסנה של מידע בתחום התעסוקה, קידום מכירות,
שיווק ופרסום לרבות באמצעות האינטרנט, מתן שירותי

תעסוקה, גיוס והשמת עובדים, בין היתר באמצעות האינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 48028/04/2011



Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231959 מספר סימן

ULTRASAFE PASSIVE

Owners

Name: Safety Syringes, Inc.

Address: 2875 Loker Avenue E, Carlsbad, California 
92010, U.S.A.

Identification No.: 801487

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical syringes, needle guards, unit dose injection 
systems, and blood collection devices; all included in 
class 10.

מזרקים רפואיים, מגיני מחטים, מערכות להזרקת יחידת מינון,
והתקנים לאיסוף דם; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 48128/04/2011



Application Date 05/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 231976 מספר סימן

Owners

Name: SHANDONG DONGYUE CHEMICAL CO., LTD.

Address: TANGSHAN TOWN, HUANTAI COUNT, ZIBO 
CITY, SHANDONG PROVINCE, People's Republic of 
China

Identification No.: 801490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Hydrofluoric acid; dichloromethane; trichloroethylene; 
refrigerants; resins (synthetic-), unprocessed; 
artificial resins, unprocessed; silicon resin; polyvinyl 
chloride resin; synthetic resin plastics; organic silicon 
resin; all included in class 1.

חומצת הידרופלוריק; דיקלורומתן; טריכלורואת'לין; נוזלי קירור;
שרפים (מלאכותי-), לא מעובדים; שרפים מלאכותיים, לא

מעובדים; שרף סיליקון; שרף פוליויניל קלורייד; שרף מלאכותי
פלסטיק; שרף סיליקון אורגני; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 48228/04/2011



Application Date 09/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232038 מספר סימן

JESSIGIRL

Owners

Name: Dotan Ruimy

Address: 63 nan an road, city key tower, room 705, 
Guangdong, 510160, Guangzhou, People's Republic of 
China

Identification No.: 801497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing products, namely, clothing, fashion 
accessories, headpieces, headbands; bags; belts; 
fashion footwear and synthetic footwear for 
consumers; all included in class 25.

מוצרי הלבשה, דהיינו, ביגוד, אביזרי אופנה, כיסויי ראש,
סרטים לראש, תיקים, חגורות, הנעלה אופנתית והנעלה

סינטטית לצרכנים;  הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/05/2010, No. 85/033,606 x20; 85/033,606# ארה"ב, 08/05/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ד ניסן תשע"א - 48328/04/2011



Application Date 09/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232039 מספר סימן

BARNI

Owners

Name: Kraft Foods Global Brands LLC

Address: Three Lakes Drive, Northfield, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 48208

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, rusks, biscuits, cakes, pastries; all included in 
class 30.

לחם, צנימים, בסקוויטים, עוגות, מאפים; הנכללים כולם בסוג
.30

כ"ד ניסן תשע"א - 48428/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232040 מספר סימן

BESIGN

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 48528/04/2011



Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232047 מספר סימן

PURG - ODAN

Owners

Name: ODAN LABORATORIES LTD

Address: 325 Stillview Avenue, QUEBEC, Canada

Identification No.: 71131

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: Azrieli Towers 1, The Round Tower, 24th  
Floor, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 24, תל אביב,
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely liquid solutions and 
powders used internally, for use as an aid for the 
relief of occasional constipation and/or for use as part 
of a bowel cleansing regimen in the preparation of a 
patient for surgery or in the preparation of the colon 
for x-ray or endoscopic examination, all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות, דהינו תמיסות נוזליות ואבקות לשימוש תוך
גופי, לסיוע בהקלה על עצירות מקרית ו/או לשימוש כחלק

מדיאטת ניקוי מעיים בהכנת מטופל לניתוח או בהכנה של המעי
לצילום רנטגן או לבדיקה אנדוסקופית (של המעי); הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 48628/04/2011



Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232050 מספר סימן

918 Spyder

Owners

Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, included in class 12. מכוניות וחלקי החילוף שלהן; הנכללים כולם בסוג 12.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 10/02/2010, No. 30 2010 001 117.3/12 גרמניה, 10/02/2010, מספר 117.3/12 001 2010 30

Class: 12 סוג: 12

כ"ד ניסן תשע"א - 48728/04/2011



Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232051 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

Identification No.: 512752023מספר זיהוי: 512752023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Bottles and containers for drinking made of stainless 
steel and aluminum; vacuum flask for keeping liquids' 
cool and heat, all as specified in class 21.

בקבוקים ומיכלים לשתיה, מנירוסטה ואלומיניום; תרמוסים
לשמירה על חום וקור של נוזלים; הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ד ניסן תשע"א - 48828/04/2011



Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232052 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Zvi Fuss שם: צבי פוס

Address: 7 Gliksberg st., Na'ot Afeka, Tel Aviv, 69412, 
Israel

כתובת : רח' גליקסברג 7, נאות אפקה, תל אביב, 69412, ישראל

Identification No.: 516053315מספר זיהוי: 516053315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: 132 Menachem Begin, 1Azrieli Center, Tel 
Aviv, 67021, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dental medical services included in class 44. שירותי רפואת שיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 48928/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232054 מספר סימן

NICOTRA GEBHARDT

Owners

Name: NICOTRA GEBHARDT S.p.A.

Address: Via Montenapoleone, 9, Milano, I-20121, Italy

Identification No.: 801500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Fans; single inlet centrifugal fans; electric fans; 
helical fans; double inlet centrifugal fans of all kinds; 
centrifugal fans; fixed and adjustable pulleys; in-line 
duct fans; hot water boilers, operating with gas or 
gasoil burners; heating boilers; feeding apparatus for 
heating boilers; flues and pipes for heating boilers; 
water heater boilers; laundry room boilers; boilers for 
central heating installations, and parts therefor; 
boilers for the production of water and steam, and 
parts therefor; refrigeration and air-conditioning 
apparatus, and parts therefor; heating apparatus for 
solid, liquid or gaseous fuels; immersion heater 
apparatus; central heating radiators; heating 
apparatus; heaters for baths; autoclaves; air-
conditioning apparatus and installations, and parts 
therefor; heat accumulators; heat regenerators; all 
included in class 11.

מאווררים; מאווררים בסרכוז בעלי לשון יחיד; מאווררים
חשמליים; מאווררים סלילים; כל מיני מאווררים בסרכוז בעלי
לשון כפול; מאווררים בסרכוז; גלגלות מקובעות ומתכוננות;
מאווררי צינור קו; דודי חימום למים חמים, המופעלים בגז או
במבערי דלק; דודי חימום; מכשירי הזנה לדודי חימום; פירים
וצינורות לדודי חימום; דודי חימום למים; דודי חימום לחדר
כביסה; דודי חימום למערכות הסקה מרכזית, וחלקיהם; דודי
חימום ליצירת מים ואדים וחלקיהם; מכשירי קירור ומיזוג
וחלקיהם; מכשירי חימום לדלקים מוצקים, נוזלים או גזיים;

מכשירי מחמם טבילה; רדיאטורים של הסקה מרכזית; מכשירי
חימום;  תנורים לאמבטים; דודי עיקור; מכשירי ומתקני מיזוג
אוויר, וחלקיהם; אוגרי חימום; מחדשי חימום [רגנרטורים];

הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 49028/04/2011



Application Date 04/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232058 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: AZOREI NEOT GOLF - MAINTENANCE AND 
SERVICES LTD

שם: אזורי נאות גולף - אחזקה ושירותים בע"מ

Address: P.O.B. 441, Caesaria, Israel כתובת : ת.ד. 441, קיסריה, ישראל

Identification No.: 512295551מספר זיהוי: 512295551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 57472, Tel 
Aviv, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 57472, תל אביב,
61573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Services of managing vacation apartment projet, 
services of management and maintenance for the 
building and its tenants; services of management and 
rental apartments as hotel pool; all included in class 
35.

מתן שירותי ניהול פרוייקט דירות נופש, מתן שירותי נהול
ואחזקה למבנה ולדייריו; ניהול והשכרה של דירות בפול מלונאי;

הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 49128/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232062 מספר סימן

XCA7

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television sets; LCD television sets; LCD computer 
displays; integrated circuits for televisions; All 
included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיית LCD; צגי LCD למחשב;
מעגלים משולבים עבור מכשירי טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג

.9

כ"ד ניסן תשע"א - 49228/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232063 מספר סימן

UNE FLEUR DE CHANEL

Owners

Name: CHANEL

Address: ,Neuilly Sur Seine Cedex, France

Identification No.: 1465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; all included in class 3

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תרחיצי
שיער; כולם נכללים בסוג 3

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 17/02/2010, No. 103713697 צרפת, 17/02/2010, מספר 103713697

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 49328/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232071 מספר סימן

eFOS

Owners

Name: euromicron AG communication & control 
technology

Address: Speicherstrasse 1, Frankfurt am Main, 60327, 
Germany

Identification No.: 801502

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Connectors (electric), especially precision plug 
connectors made from glass fibers; optical switches 
and electronic data processing switches, electric 
adapters, electrical plug connections,  splitters 
(telecommunications apparatus),  couplers (data 
processing); all included in class 9

מחברים (חשמלי), במיוחד מחברי תקע מדויקים העשויים
מסיבי זכוכית; מתגים אופטיים ומתגים אלקטרוניים לעיבוד
נתונים, מתאמים חשמליים, מחברי תקע חשמליים, מפצלים

(מתקני טלקומוניקציה), מצמדים (עיבוד נתונים); הנכללים כולם
בסוג 9

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 11/02/2010, No. 302010008559 גרמניה, 11/02/2010, מספר 302010008559

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 49428/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232072 מספר סימן

ETORO OPENBOOK

Owners

Name: Tradonomi Ltd

Address: P.O. Box 3321 Drake Chambers, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 801503

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing an online directory information services via 
the global computer network, featuring information 
regarding, and in the nature of, trading, virtual 
community and social networking; all included in 
class 35

אספקת שירותים מקוונים דרך רשת מחשבים גלובלית
הקשורים באירגון ספרית מידע, אספקת מידע הנוגע למסחר,
קהילה וירטואלית ורשת חברתית;  הנכללים כולם בסוג 35

כ"ד ניסן תשע"א - 49528/04/2011



Application Date 10/08/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1068315 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

GLACIER PLUS

Trade Mark No. 232075 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles; spectacles; containers 
for optical lenses and spectacles; cases, holders, 
parts and fittings for the aforementioned goods; 
computer software for production of optical lenses.

עדשות אופטיות למשקפיים; משקפיים; מיכלים לעדשות
אופטיות ומשקפיים; קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים
לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור של עדשות אופטיות

כ"ד ניסן תשע"א - 49628/04/2011



Application Date 11/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232193 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ashrf mulla שם: אשרף מולא

Address: P.O.B. 213, Yarka, 24697, Israel כתובת : ת.ד. 213, ירכא, 24967, ישראל

Identification No.: 036600021מספר זיהוי: 036600021

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan לחיים יותר נעימים, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא לחיים יותר
נעימים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; all included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 49728/04/2011



Application Date 18/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232233 מספר סימן

GROW LUSCIOUS PLUMPING

Owners

Name: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Mascara; all included in class 3. מסקרה; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 49828/04/2011



Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232237 מספר סימן

SUNCATCHER

Owners

Name: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 9 Xinhua Road, New District, Wuxi City, Jiangsu 
Province 214028, People's Republic of China

Identification No.: 801520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing online information about photovoltaic solar 
modules; all included in class 42.

אספקת מידע מקוון לגבי מודולים פוטו-וולטאיים סולריים;
הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 49928/04/2011



Application Date 20/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232252 מספר סימן

DOZA

Owners

Name: DeSokko Limited

Address: 48 Themistokli Dervi Street, Nicosia, P.C. 1066, 
Cyprus

Identification No.: 801522

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; energy drinks; fruit and vegetable juices, 
nectars, juice containing drinks; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks (hot filled still 
and carbonated drinks); syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

בירות; משקאות אנרגיה; מיצי פירות וירקות, נקטרים, משקאות
המכילים מיצים; מים מינראלים ומוגזים ומשקאות אחרים

שאינם אלכוהוליים (מים חמים לא מוגזים ומוגזים); סירופים
ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

כ"ד ניסן תשע"א - 50028/04/2011



Application Date 20/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232253 מספר סימן

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff, smokers' articles included in 
class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34.

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת,
טבק לגלגול ביד,טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות,

סיגרים, סיגריות קטנות; חומרים עבור עישון הנמכרים בנפרד
או בתערובת עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות
ריפוי; חומרי הרחה, פריטי מעשנים הכלולים בסוג 34; ניירות
סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.

כ"ד ניסן תשע"א - 50128/04/2011



Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232258 מספר סימן

FRESHLOOK ILLUMINATE

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ד ניסן תשע"א - 50228/04/2011



Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232259 מספר סימן

QDEC

Owners

Name: Cyrium Solar, Inc.

Address: 50 Hines Road, Suite 200, Ottawa, Ontario, 
K2K 2M5, Canada

Identification No.: 801088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor photosensitive devices; 
semiconductor photosensitive detectors; 
semiconductor photosensitive emitters; 
semiconductor photosensitive solar cells; all included 
in class 9.

מכשירים מוליכים-למחצה הרגישים לאור; גלאים מוליכים-
למחצה הרגישים לאור; פולטים מוליכים-למחצה הרגישים

לאור; תאים סולריים מוליכים-למחצה הרגישים לאור; הנכללים
כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/05/2010, No. 85035080 ארה"ב, 11/05/2010, מספר 85035080

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 50328/04/2011



Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232260 מספר סימן

Owners

Name: BHS Tabletop AG

Address: Ludwigsmuhle 1, Selb, 95100, Germany

Identification No.: 801523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

glassware, porcelain and earthenware for household 
and kitchen as well as works of art made of glass, 
porcelain and earthenware; glassware, porcelain and 
earthenware for hotels, restaurants or other 
professional use in conjunction with serving food or 
drinks; beverage glassware, drinking glasses, wine 
glasses, beer glasses, water glasses, champagne 
glasses, jiggers, glass bowls, glass dishes, glass 
tureens; dinner services made of glass, porcelain or 
earthenware, stands for dishes, dinner plates, 
tureens, plates and pots (not made of precious metal 
or coated therewith); bottle openers and corkscrews; 
vases (not made of precious metal or coated 
therewith); all included in class 21.

כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס למשק הבית ולמטבח כמו גם
חפצי אומנות עשויים זכוכית, חרסינה וכלי חרס; כלי זכוכית,
חרסינה וכלי חרס למלונות, מסעדות ושימוש מקצועי אחר
המתאים להגשת מזון ומשקאות; כוסות למשקאות, כוסות

שתיה, כוסות בירה, כוסות מים, כוסות שמפניה, כוסות מדידה,
קערות זכוכיות, כלים מזכוכית, מרקיות זכוכית, מערכות כלי
אוכל עשויות זכוכית, חרסינה או כחי חרס, מעמדים לכלים,
צלחות אוכל, מרקיות, צלחות וקומקומים (שאינם עשויים

מתכות יקרות או מצופים עימן); פותחי בקבוקים וחולצי פקקים;
אגרטחים (שאינם עשויים מתכות יקרות או מצופים עימן);

הנכללים כולם בסוג 21.

כ"ד ניסן תשע"א - 50428/04/2011



Application Date 12/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232325 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Egged Israel Transport Cooperative Society 
Ltd.

שם: אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

Address: Hayarden 4  Ben Gurion Airport, Lod, Israel כתובת : הירדן 4, קרית שדה התעופה, נתב"ג, לוד, ישראל

Identification No.: 16889מספר זיהוי: 16889

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Egged Israel Transport Cooperative Society Ltd.

Address: Lod, Israel

שם: אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

כתובת : הירדן 4, קרית שדה התעופה, נתב"ג, לוד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Providing public transportation; private transportation; 
transportation of passengers and cargo, all included 
in class 39

הפעלת שירותי תחבורה ציבורית, מערכי הסעה ושירותי
הסעות והובלת נוסעים ומטען; הנכללים כולם בסוג 39.

כ"ד ניסן תשע"א - 50528/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232391 מספר סימן

WARPDRIVE

Owners

Name: LSI CORPORATION

Address: 1621 Barber Lance, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

Identification No.: 801183

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware namely storage systems; all 
included in Class 9.

חומרת מחשב קרי מערכות איחסון; הכל כלול בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 50628/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232392 מספר סימן

GILLETTE PROSERIES

Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 484

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shaving preparations, namely, shaving creams, 
lotions, and gels; after-shave splashes, lotions, 
balms, and gels; pre-shave facial washes and 
scrubs; moisturizers; and eau de toilette; all included 
in class 3.

תכשירי גילוח, דהיינו, משחות, תחליבים וג'ל לגילוח; מתיזים,
תחליבים, משחות וג'ל לאחר-גילוח; תרחיצי ומקרצפי פנים לפני

הגילוח; קרם לחות; ומי קולון; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 50728/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232394 מספר סימן

ENMARQ

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 50828/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232395 מספר סימן

Owners

Name: URMET DOMUS S.P.A

Address: Via Bologna 188/C, Torino, Italy

Identification No.: 60082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Home automation systems and parts therefor, 
particularly servers, switches, monitors, interfaces 
and connectors for home automation systems; all 
included in class 9.

מערכות אוטומציה לבית וחלקים עבורם, בייחוד שרתים,
מתגים, מוניטורים, ממשקים ומחברים למערכות אוטומציה

לבית; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 20/04/2010, No. 
009039645

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/04/2010, מספר
009039645

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 50928/04/2011



Application Date 30/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232396 מספר סימן

Owners

Name: DataCard Corporation

Address: 11111 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 
55343, U.S.A.

Identification No.: 801543

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for managing the processes involved with 
data and identity capture, data management and 
integrated workflow functions required for the 
business processes of acquisition, issuance and post
-issuance of digital identities, credentials, cards, 
tokens and programmable devices; all included in 
Class 9.

תכנה לניהול תהליכים קשורים ללכידת נתונים וזהות, ניהול
נתונים ופונקציות סדר פעולות משולבות הנדרשות לתהליכי

עסקים של רכישה, הנפקה ואחרי-הנפקה של זהויות דיגיטליות,
כתבי-האמנה, כרטיסים, אסימונים והתקנים הניתנים לתכנות;

הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/05/2010, No. 85/033248 ארה"ב, 07/05/2010, מספר 85/033248

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 51028/04/2011



Application Date 30/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232397 מספר סימן

SECURA

Owners

Name: DataCard Corporation

Address: 11111 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 
55343, U.S.A.

Identification No.: 801543

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for managing the processes involved with 
data and identity capture, data management and 
integrated workflow functions required for the 
business processes of acquisition, issuance and post
-issuance of digital identities, credentials, cards, 
tokens and programmable devices; all included in 
Class 9.

תכנה לניהול תהליכים קשורים ללכידת נתונים וזהות, ניהול
נתונים ופונקציות סדר פעולות משולבות הנדרשות לתהליכי

עסקים של רכישה, הנפקה ואחרי-הנפקה של זהויות דיגיטליות,
כתבי-האמנה, כרטיסים, אסימונים והתקנים הניתנים לתכנות;

הכל כלול בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/05/2010, No. 85/033230 ארה"ב, 07/05/2010, מספר 85/033230

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 51128/04/2011



Application Date 19/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232398 מספר סימן

ספינקס

Ownersבעלים

Name: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Identification No.: 520023961מספר זיהוי: 520023961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Chemical Works Ltd.

Address: Patents Department, P.O.B. 298, Air Port City, 
Arava Building, 70151, Israel

שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

כתובת : מחלקת הקניין הרוחני, ת.ד. 298, קריית שדה התעופה,
בניין ערבה, 70151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticides, fungicides and 
herbicides; all included in class 5.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות וקוטלי
עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 51228/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232437 מספר סימן

JENZYL

Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג
.5

כ"ד ניסן תשע"א - 51328/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232449 מספר סימן

Owners

Name: Milacron LLC

Address: 4165 Half Acre Road, Batavia, Ohio, 45103, 
U.S.A.

Identification No.: 71024

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils, greases and lubricants; all included in 
class 4.

שמנים, שומנים תעשיתיים ושמני סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 1 סוג: 1

Tempering and soldering preparations; coolants and 
corrosion inhibitors; all included in class 1.

תכשירי הרפיה והלחמה; נוזלי קירור וחומרים נוגדי קורוזיה;
הנכללים כולם בסוג 1

כ"ד ניסן תשע"א - 51428/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232450 מספר סימן

SUPRIAD

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 12/03/2010, No. 302010015107205 גרמניה, 12/03/2010, מספר 302010015107205

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 51528/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232451 מספר סימן

SELGRAVA

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 12/03/2010, No. 302010015106405 גרמניה, 12/03/2010, מספר 302010015106405

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 51628/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232452 מספר סימן

SELGRANA

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות עור; הנכללים כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 12/03/2010, No. 302010015105605 גרמניה, 12/03/2010, מספר 302010015105605

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 51728/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232458 מספר סימן

DYNACOAT

Owners

Name: Akzo Nobel Coatings International B.V.

Address: Arnhem, Netherlands

Identification No.: 18674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Putties, stopping and filling and insulating materials, 
for use with vehicles; all included in class 17.

מרק, חומרי סתימה ומילוי ובידוד, לשימוש עם כלי רכב;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, all for use in the automotive 
and car repair industry; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ומירוק, כולם לשימוש בתעשיית רכבים

ותיקון מכונית; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 2 סוג: 2

Coatings, paints, varnishes, lacquers, primers; 
thinners for paints, thickeners for paints; 
preservatives against rust; colouring matters; dyes, 
dyestuffs; mordants; natural resins, metals in foil and 
powder form for painters and decorators, all for use 
with vehicles; all included in class 2.

ציפויים, צבעים, ברק, לכות, פריימרים; מדללים לצבעים,
מעבים לצבעים; חומרים משמרים נגד חלודה; חומרים צובעים;
חומרי צבע, דברי צביעה; מורדנטים; שרפים טבעיים, מתכות
בצורת רדיד ואבקה לצבעים ומעצבים, כולם לשימוש עם כלי

רכב; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ד ניסן תשע"א - 51828/04/2011



Application Date 25/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232467 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Shangrila restaurant ltd שם: מסעדת שנגרילה בע"מ

Address: P.O.B. 48500, Tel Aviv, 61484, Israel כתובת : ת.ד. 48500, תל אביב, 61484, ישראל

Identification No.: 512443805מספר זיהוי: 512443805

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services of providing food and beverages; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 51928/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232468 מספר סימן

NITOMAN

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, illnesses, disorders, ailments or conditions 
of the central nervous system; pharmaceutical 
preparations and substances acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hyperkinetic movement disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment, and alleviation of Huntington's 
disease; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment, and 
alleviation of chorea; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment, and 
alleviation of Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, 
treatment, and alleviation of Tourette syndrome; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment, and alleviation of 
hemiballismus; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment, and 
alleviation of tardive dyskinesia; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, 
treatment, and alleviation of amyotrophic lateral 
sclerosis; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment, and 
alleviation of epilepsy; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment, and 
alleviation of multiple sclerosis; all included in class 
5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות, תחלואים, הפרעות,
מכאובים או מצבי חולי במערכת העצבים המרכזית; תכשירים
וחומרים פרמצבטיים הפועלים על מערכת העצבים המרכזית;
תכשירים פרמצבטיים לטיפול בהפרעות תנועה היפרקינטיות;
תכשירים וחומרים פרמצבטיים למניעה, טיפול והקלה במחלת
הנטינגטון; תכשירים וחומרים פרמצבטיים למניעה, טיפול

והקלה בכוראה; תכשירים וחומרים פרמצבטיים למניעה, טיפול
והקלה במחלת פרקינסון; תכשירים וחומרים פרמצבטיים
למניעה, טיפול והקלה בסינדרום טורט; תכשירים וחומרים
פרמצבטיים למניעה, טיפול והקלה בהמיבליסמוס; תכשירים
וחומרים פרמצבטיים למניעה, טיפול והקלה בדיסקינסיה

מאוחרת; תכשירים וחומרים פרמצבטיים למניעה, טיפול והקלה
בסכלרוזה אמיוטרופית לטרלית; תכשירים וחומרים פרמצבטיים

למניעה, טיפול והקלה באפילפסיה; תכשירים וחומרים
פרמצבטיים למניעה, טיפול והקלה בטרשת נפוצה; הנכללים

כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 52028/04/2011



Owners

Name: Biovail Laboratories International (Barbados) 
SRL

Address: Welches, Christ Church, Barbados

Identification No.: 800595

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 52128/04/2011



Application Date 23/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232469 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Ohana Life שם: אוחנה חיים

Address: 47/6 Shmuel Tamir St., Jerusalem, Israel כתובת : שמואל תמיר 47/6, ירושלים, ישראל

Identification No.: 055925119מספר זיהוי: 055925119

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

fish resturant; included in class 43. מסעדת דגים; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 52228/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1056923 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

BALLANCER

Trade Mark No. 232484 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mego Afek AC Ltd. שם: מגו אפק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Afek, 30042, Israel כתובת : קיבוץ, אפק, 30042, ישראל

Identification No.: 900415057מספר זיהוי: 900415057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Compression therapy apparatus, in particular for 
reducing swelling in extremities for aftercare 
purposes with regard to liposuction, for increasing 
microcirculation and accelerating regeneration; 
esthetic massage apparatus; orthopedic articles; 
physiotherapy apparatus; pumps for medical 
purposes; radiotherapy apparatus; vibromassage 
apparatus; included in Class 10

התקן לתרפיית דחיסה, בפרט להורדת נפיחות בגפים למטרות
שיקום בקשר לשאיבת שומן, להגברת מחזור כלי דם קטנים

והאצת התחדשות; התקן לעיסוי קוסמטי; פריטים אורתופדיים;
התקן לפיזיותרפיה; משאבות למטרות רפואיות; התקן
לרדיותרפיה; התקן לעיסוי בויברציות; הנכללים בסוג 10

כ"ד ניסן תשע"א - 52328/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232486 מספר סימן

INGENRA

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 52428/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232487 מספר סימן

INMARQ

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 52528/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232488 מספר סימן

TEGOSOFT

Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, 
Germany

Identification No.: 801552

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial use, namely natural 
and synthetic emollients and emulsifiers, all for use in 
the manufacture of cosmetics and pharmaceutical 
products; all included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש תעשייתי, דהיינו אמולסיות ומתחלבים
טבעיים וסינטטיים, כולם לשימוש בייצור של קוסמטיקה ומוצרים

רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 52628/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232489 מספר סימן

NMARQ

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 52728/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232490 מספר סימן

ENGENRA

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 52828/04/2011



Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232491 מספר סימן

NGENRA

Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

Identification No.: 801533

a Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiofrequency ablation systems comprised of 
radiofrequency ablation catheters and generator; all 
included in class 10.

מערכות צבירה באמצעות גלי רדיו המורכבות מקטטרים של
צבירה באמצעות גלי רדיו וגנרטור; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 52928/04/2011



Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232494 מספר סימן

PLANET FITNESS

Owners

Name: PFIP, LLC

Address: 26 Fox Run Road, Newington, 03801, New 
Hampshire, U.S.A.

Identification No.: 801554

A New Hampshire, Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing indoor recreation facilities in the nature of 
workout fitness centers; providing courses or 
seminars in nutritional education and nutritional 
counseling; providing courses or seminars in physical 
and aerobic fitness, weight training and physical 
therapy; all included in class 41.

אספקת מתקני בילוי לסביבה מקורה מהסוג של חדרי כושר
לאימון גופני; אספקת קורסים או סמינרים בחינוך לתזונה וייעוץ
לתזונה; אספקת קורסים או סמינרים באימון גופני, באימון

אירובי, באימוני משקולות, ובפיזיותרפיה; הנכללים כולם בסוג
.41

כ"ד ניסן תשע"א - 53028/04/2011



Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232497 מספר סימן

LEGG MASON

Owners

Name: LEGG MASON & CO., LLC

Address: 100 International Drive, Baltimore, Maryland, 
21202, U.S.A.

Identification No.: 71161

Maryland limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, asset management 
services, included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו שירותי ניהול נכס; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 53128/04/2011



Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232503 מספר סימן

BRAIN POINT

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles; spectacles; containers 
for optical lenses and spectacles; cases, holders, 
parts and fittings for the aforementioned goods; 
computer software for production of optical lenses; all 
included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים; משקפיים; מיכלים לעדשות
אופטיות ומשקפיים; קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים
לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור של עדשות אופטיות;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 53228/04/2011



Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232504 מספר סימן

BRAIN VISION

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles; spectacles; containers 
for optical lenses and spectacles; cases, holders, 
parts and fittings for the aforementioned goods; 
computer software for production of optical lenses; all 
included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים; משקפיים; מיכלים לעדשות
אופטיות ומשקפיים; קופסאות, מחזיקים, חלקים ואבזרים
לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור של עדשות אופטיות;

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 53328/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232511 מספר סימן

Owners

Name: Hansen Beverage Company

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California, 92880, USA, U.S.A.

Identification No.: 801473

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St., Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13, רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; all included in Class 32. משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in Class 5. תוספים תזונתיים; הכל כלול בסיווג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 53428/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232513 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BAR-ILAN UNIVERSITY שם: אוניברסיטת בר-אילן

Address: כתובת : רמת גן, 52900, ישראל

Identification No.: 580063683מספר זיהוי: 580063683

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar Ilan University

Address: Office of the Legal Adviser, Ramat Gan, 52900, 
Israel

שם: אוניברסיטת בר-אילן

כתובת : לשכת היועץ המשפטי, רמת גן, 52900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

שירותי חינוך אוניבסיטאים ושירותים קשורים; הנכללים בסו
ג41.

כ"ד ניסן תשע"א - 53528/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232514 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: BAR-ILAN UNIVERSITY שם: אוניברסיטת בר-אילן

Address:  ,ישראל52900רמת גן , כתובת : רמת גן, 52900, ישראל

Identification No.: 580063683מספר זיהוי: 580063683

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar Ilan University

Address: Office of the Legal Adviser, Ramat Gan, 52900, 
Israel

שם: אוניברסיטת בר-אילן

כתובת : לשכת היועץ המשפטי, רמת גן, 52900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

שירותי חינוך אוניבסיטאים ושירותים קשורים; הנכללים בסו
ג41.

כ"ד ניסן תשע"א - 53628/04/2011



Application Date 29/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232518 מספר סימן

DENTOFLEX

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dummies and teats for babies; parts and fittings for 
the aforesaid goods; all included in class 10.

מוצצים ופטמות עבור תינוקות; חלקים ומתאמים עבור הטובין
הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 06/04/2010, No. AM 2195/2010 AM 2195/2010 אוסטריה, 06/04/2010, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ד ניסן תשע"א - 53728/04/2011



Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232521 מספר סימן

TriathELITE

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082 MD, 
Netherlands

Identification No.: 66719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. ביגוד; הנעלה; כיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 9 סוג: 9

Swimming goggles; sunglasses; spectacles; 
eyewear; life-saving and teaching apparatus and 
instruments; swimmers and divers earplugs; nose 
clips; bathing floats; life buoys; life belts; breathing 
apparatus for underwater swimming; all included in 
class 9.

משקפות שחייה; משקפי שמש; משקפיים; ציוד ראייה; מתקנים
ומכשירים ללימוד והצלת חיים; אטמי אוזניים לשחיינים

וצוללנים; אטבי אף; מצופי רחצה; מצופי הצלה; חגורות הצלה;
מתקני נשימה לשחייה תת-ימית; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 53828/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232524 מספר סימן

HAPPY ME

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After sun creams; after-shave creams; age retardant 
lotion; anti-aging cleanser; anti-aging cream; anti-
aging toner; anti-freckle creams; anti-wrinkle cream; 
aroma therapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, 
conditioner, non-medicated lip balm, soap, body 
polish, body and foot scrub and non-medicated foot 
cream; beauty creams; body mask cream; body oils; 
body washes; cleansing creams (cosmetic); 
concealers; cosmetic hair regrowth inhibiting 
preparations; cosmetic masks; cosmetic preparations 
against sunburn; cosmetic preparations for the hair 
and scalp; cosmetic preparations, namely, firming 
creams; cosmetic products in the form of aerosols for 
skin care; cosmetic suntan lotions; creams for 
cellulite reduction; exfoliant creams; exfoliants for 
skin, face and body; eye cream; face and body 
beauty creams; face creams and cleansers 
containing benzoyl peroxide for cosmetic purposes; 
facial beauty masks; facial concealer; facial scrubs; 
fair complexion cream; foot powder (non-medicated); 
hair creams; hand cream; hand soaps; lip cream; nail 
cream; non-medicated acne treatment preparations; 
non-medicated anti-aging serum; non-medicated foot 
cream; non-medicated scalp treatment cream; non-
medicated skin creams; oils for cosmetic purposes; 
pre-shave creams; retinol cream for cosmetic 
purposes; shaving lotions; skin clarifiers; skin 
cleansers; skin creams; skin lighteners; skin lotions; 
skin masks; sun-block lotions; all included in class 3.

קרמים לאחר החשיפה לשמש; קרמים לאחר הגילוח; תחליב
מעכב זקנה; חומר ניקוי מעכב זקנה; קרם מעכב זקנה; טונר
מעכב זקנה; קרמים נגד נמשים; קרם נגד קמטים; מוצרי טיפול
לגוף ארומה תראפיים, שהם, תחליב גוף, ג'ל רחצה, קרם עור
קרני, תחפיף, מרכך שיער, שפתון נגד יובש שאינו רפואי, סבון,
חומר הברקה לגוף, קרצוף לגוף ולכף הרגל וקרם כפות רגליים
שאינו רפואי; קרמים ליופי; קרם מסכת גוף; שמני גוף; תרחיצי

גוף; קרמים לניקוי (קוסמטיים); תכשירים לכיסוי פגמים;
תכשירים קוסמטיים לבלימת צמיחה מחדש של השיער; מסכות
קוסמטיות תכשירים קוסמטיים נגד כוויות שיזוף; תכשירים

קוסמטיים עבור השיער והקרקפת; תכשירים קוסמטיים, שהם,
קרים למיצוק; מוצרים קוסמטיים בצורת מרססים עבור הטיפול
בעור; תחליבים קוסמטיים לשיזוף מהשמש; קרמים להפחתת
צלוליטיס; קרמים לקילוף העור; מקלפי עור לעור, לפנים ולגוף;
קרם עיניים; קרמים ליפויי הפנים והגוף; קרמים וחומרי ניקוי
לפנים המכילים בנזואיל פרוקסיד למטרות קוסמטיקה; מסתיר
פגמי פנים; מקרצפי פנים; קרם להבהרת גוון הפנים; אבקת
כפות רגליים (לא רפואית); קרמים לשיער; קרם ידיים; סבונים
לידיים; קרם שפתיים; קרם לציפורניים; תכשירים בלתי רפואיים
לטיפול באקנה; נסיוב בלתי רפואי למניעת הזדקנות; קרם כפות
רגליים שאינו רפואי; קרם טיפול לקרקפת שאינו רפואי; קרמים
לעור שאינם רפואיים; שמנים למטרות קוסמטיקה; קרמים

לשימוש לפני הגילוח; קרם רטינול למטרות קוסמטיות; תחליבי
גילוח; מזככי עור; מנקי עור; קרמים לעור; מבהירי עור;  תחליבי
עור; מסכות עור; תחליבים להגנה מפני השמש; הנכללים כולם

בסוג 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/04/2010, No. 85/026241 ארה"ב, 29/04/2010, מספר 85/026241

Class: 3 סוג: 3

כ"ד ניסן תשע"א - 53928/04/2011



Owners

Name: Pey Beauty and Health, LLC

Address: 1456 South Durango Avenue, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

Identification No.: 801557

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 54028/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232525 מספר סימן

HAPPY ME

Owners

Name: Pey Beauty and Health, LLC

Address: 1456 South Durango Avenue, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

Identification No.: 801557

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Acne medications; acne treatment preparations; 
antibacterial hand lotions; dietary and nutritional 
supplements; dietary beverage supplements for 
human consumption in liquid and dry mix form for 
therapeutic purposes; dietary supplemental drinks; 
face creams and cleansers containing benzoyl 
peroxide for medical purposes, namely, the treatment 
of acne; homeopathic supplements; medicated 
lotions for skin, face and body; nutraceuticals for use 
as a dietary supplement; vitamin enriched water; 
vitamin supplements; All included in class 5.

טיפולים תרופתיים לטיפול באקנה; תכשירים לטיפול באקנה;
תחליבי ידיים אנטי-בקטריאליים; תוספים דיאטטיים ותזונתיים;
תוספי משקה דיאטטיים לצריכת אדם בצורת נוזל ותערובת
יבשה למטרות רפואיות; משקאות תוספים דיאטטיים; קרמים
וחומרי ניקוי לפנים המכנים בנזואיל פרוקסיד למטרות רפואיות,

שהן, לטיפול באקנה; תוספים הומיאופאתיים; תכשירים
רפואיים לעור, לפנים ולגוף; תוספי מזון טבעיים לשימוש כתוסף
דיאטטי; מים מועשרים בויטמינים; תוספי ויטמינים; הנכללים

כולם בסוג 5.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/04/2010, No. 85/026241 ארה"ב, 29/04/2010, מספר 85/026241

Class: 5 סוג: 5

כ"ד ניסן תשע"א - 54128/04/2011



Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232532 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: Mishmish Sales Promotions and Events Ltd שם: מישמיש קידום מכירות וארועים בע"מ

Address: 10 Rival St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ריב"ל 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513051961מספר זיהוי: 513051961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Legumes based snacks; all included in class 29. חטיפים על בסיס קטניות; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 54228/04/2011



Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232534 מספר סימן

Owners

Name: Youngman Automobile Group Co., Ltd.

Address: M-09 Zone, Industrial Area, Jinhua, Zhejiang, 
People's Republic of China

Identification No.: 801559

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; Trucks; Coaches (Motor –); Trailers 
[vehicles]; Cycle cars; Motors for land vehicles; 
Chassis (Vehicle –); Automobile bodies; Tipping 
bodies for lorries [trucks]; Upholstery for vehicles; 
Seats (Vehicle –); Rearview mirrors; Windows for 
vehicles; Vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail; Bicycle pumps; Funiculars; Hand cars; Sleighs 
[vehicles]; Tyres for vehicle wheels; Repair outfits for 
inner tubes; all included in class 12.

כלי רכב; משאיות; קרונות (מנוע); נגררים (כלי רכב); רכבי
אופניים; מנועים לרכבי שטח; שילדה (כלי רכב); גופי כלי רכב;
גופים משופעים למשאיות (משאיות); ריפוד לכלי רכב; מושבים
(כלי רכב); מראות אחוריות; חלונות לכלי רכב; כלי רכב לניידות

ביבשה, באוויר, מים, או מסילה; משאבות אופניים; רכבת
כבלים; מכוניות ידניות; מזחלות (כלי רכב); צמיגים לגלגלי כלי
רכב; ציוד תיקון לפנימיות צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 54328/04/2011



Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232535 מספר סימן

Owners

Name: Jinhua Youngman Automobile Manufacturing 
Co., Ltd.

Address: M-09 Zone, Industrial Area, Jinhua, Zhejiang, 
People's Republic of China

Identification No.: 801558

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; Trucks; Coaches (Motor –); Trailers 
[vehicles]; Cycle cars; Motors for land vehicles; 
Chassis (Vehicle –); Automobile bodies; Tipping 
bodies for lorries [trucks]; Upholstery for vehicles; 
Seats (Vehicle –); Rearview mirrors; Windows for 
vehicles; Vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail; Bicycle pumps; Funiculars; Hand cars; Sleighs 
[vehicles]; Tyres for vehicle wheels; Repair outfits for 
inner tubes; all included in class 12.

כלי רכב; משאיות; קרונות (מנוע); נגררים (כלי רכב); רכבי
אופניים; מנועים לרכבי שטח; שילדה (כלי רכב); גופי כלי רכב;
גופים משופעים למשאיות (משאיות); ריפוד לכלי רכב; מושבים
(כלי רכב); מראות אחוריות; חלונות לכלי רכב; כלי רכב לניידות

ביבשה, באוויר, מים, או מסילה; משאבות אופניים; רכבת
כבלים; מכוניות ידניות; מזחלות (כלי רכב); צמיגים לגלגלי כלי
רכב; ציוד תיקון לפנימיות צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 54428/04/2011



Application Date 07/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232536 מספר סימן

PICTOLIN

Owners

Name: Intervan, S.A.

Address: Forja, 8, Torrejon de Ardoz (Madrid), 28850, 
Spain

Identification No.: 62765

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Caramels (candies) and sweets; all included in class 
30.

קרמל (סוכריות) וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 54528/04/2011



Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232537 מספר סימן

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications ; all included in class 38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ; הנכללים כולם בסוג 38

כ"ד ניסן תשע"א - 54628/04/2011



Application Date 08/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232538 מספר סימן

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities ; all included in class 
41

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות ;
הנכללים כולם בסוג 41

כ"ד ניסן תשע"א - 54728/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232540 מספר סימן

Owners

Name: MIG Banque SA (MIG Bank Ltd)

Address: Route des Gouttes-d'Or, 14, Neuchâtel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 801561

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking, financial and brokerage services in 
international financial markets, foreign exchange, 
precious metals, and international raw materials 
markets; consultancy, expertise and analysis in 
international financial markets, foreign exchange, 
precious metals, and international raw materials 
markets; all included in class 36

שירותי בנקאות, שירותים פיננסיים ומסחר בניירות ערך
בשווקים פיננסיים בינלאומיים, שוק המט"ח, המתכות היקרות
ושוק חומרי הגלם הבינלאומי; שירותי ייעוץ, מתן חוות דעת
וניתוח לגבי שווקים פיננסיים בינלאומיים, שוק המט"ח,

המתכות היקרות ושוק חומרי הגלם הבינלאומי; הנכללים כולם
בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 54828/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232541 מספר סימן

TRICOMFORT

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג
.9

כ"ד ניסן תשע"א - 54928/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232544 מספר סימן

DSW

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and online store services featuring footwear, 
handbags, and related accessories; all included in 
class 35.

שירותי קמעונות וחנות מקוונת המציגים הנעלה, תיקי יד
ואביזרים קשורים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 55028/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232545 מספר סימן

DSW

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, scarves, gloves, footwear, shoes, boots, 
sandals, athletic shoes, and hosiery; all included in 
class 25.

דברי לבוש, צעיפים, כפפות, הנעלה, מגפיים, סנדלים, נעלי
ספורט ולבנים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 55128/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Merged with 232547 אוחד עם 232547

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

SIMILAC SPECIAL CARE

Trade Mark No. 232546 מספר סימן

Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: Abbott Park, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Powdered Milk Preparation; Milk And Milk Products 
And Preserves; All included in class 29.

תכשיר אבקת חלב; חלב ומוצרי ושימורי חלב; הנכללים כולם
בסוג 29.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; infant 
formula; food for infants and toddlers; All included in 
class 5.

חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי; תרכובת מזון
לתינוקות; מזון לתינוקות ולפעוטות; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 55228/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232548 מספר סימן

DSW SHOE WAREHOUSE

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and online store services featuring footwear, 
handbags, and related accessories; all included in 
class 35.

שירותי קמעונות וחנות מקוונת המציגים הנעלה, תיקי יד
ואביזרים קשורים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 55328/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232549 מספר סימן

DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, scarves, gloves, footwear, shoes, boots, 
sandals, athletic shoes, and hosiery; all included in 
class 25.

דברי לבוש, צעיפים, כפפות, הנעלה, מגפיים, סנדלים, נעלי
ספורט ולבנים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 55428/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232550 מספר סימן

DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and online store services featuring footwear, 
handbags, and related accessories; all included in 
class 35.

שירותי קמעונות וחנות מקוונת המציגים הנעלה, תיקי יד
ואביזרים קשורים; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 55528/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232551 מספר סימן

DSW SHOE WAREHOUSE

Owners

Name: DSW Shoe Warehouse, Inc.

Address: 810 DSW Drive, Columbus , OH, U.S.A.

Identification No.: 801564

(Corporation formed under the laws of the State of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, scarves, gloves, footwear, shoes, boots, 
sandals, athletic shoes, and hosiery; all included in 
class 25.

דברי לבוש, צעיפים, כפפות, הנעלה, מגפיים, סנדלים, נעלי
ספורט ולבנים; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 55628/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232553 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, 
charge card, stored value and debit card and online 
account payment data via a global computer network; 
all included in Class 38.

אספקת שידור חשמלית של נתוני תשלום כרטיס אשראי,
כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור, כרטיס חובה וחשבון מקוון דרך

רשת מחשבים גלובלית; הכל כלול בסוג 38.

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic 
processing of stored value and debit card 
transactions and providing electronic payments via a 
global computer network; financial services, namely, 
electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and 
settlement services; electronic payment processing 
services, namely, electronic processing of stored 
value and debit card and online account payment 
data; stored value and debit card services; providing 
financial information via a global computer network; 
and consultation services related to the foregoing; all 
included in Class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב,
שירותי ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך שמור לצרכן;
אספקת ביצוע חשמלי של עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך

שמור ואספקת תשלומים חשמליים דרך רשת מחשבים
גלובלית; שירותים פיננסיים, דהיינו, ביצוע, אימות ותשלום
חשמליים של עסקאות מכירה באמצעות חשבונות מקוונים;
שירותי אימות ותשלום עסקאות בכרטיס חיוב וכרטיס ערך

שמור; שירותי ביצוע תשלומים חשמליים, דהיינו, ביצוע חשמלי
של נתוני תשלום כרטיס ערך שמור, כרטיס חיוב וחשבון מקוון;
שירותי כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב; אספקת מידע פיננסי
דרך רשת מחשבים גלובלית; ושירותי ייעוץ הקשורים הנ"ל;

הכל כלול בסוג 36.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded credit card, charge 
card, stored value and debit cards; magnetically-
encoded, machine-readable, bar-coded, stored value 
and debit cards; magnetically-encoded identifying 
cards; all included in Class 9.

התקנים לביצוע עסקאות בנקודת המכירה, דהיינו, כרטיס
אשראי מקודד מגנטית, כרטיס חיוב, כרטיס ערך שמור וכרטיס

חובה; כרטיס ערך שמור וכרטיס חיוב מקודדים מגנטית,
קריאים על ידי מכונה, ומסומנים עם ברקוד; כרטיסים מזהים

מקודדים מגנטית; הכל כלול בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 55728/04/2011



Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

כ"ד ניסן תשע"א - 55828/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232556 מספר סימן

Owners

Name: Forte di Goliath B.V.

Address: Zoomwijcklaan 100, 3263 NE Oud-Beijerland, 
Netherlands

Identification No.: 801562

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear, headgear; all included 
in class 25.

פריטי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 55928/04/2011



Application Date 12/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232559 מספר סימן

FREESTYLE INSULINX

Owners

Name: Abbott Diabetes Care Inc.

Address: 1420 Harbor Bay Parkway, California, 94502, 
U.S.A.

Identification No.: 51830

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for use in monitoring blood 
glucose; all included in class 10.

מכשירים רפואיים לשימוש בניתור גלוקוזה בדם; הנכללים כולם
בסוג 10.

כ"ד ניסן תשע"א - 56028/04/2011



Application Date 26/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232561 מספר סימן

THE FURNITURE DOCTOR

Ownersבעלים

Name: DAVID SHEFNER שם: דוד שפנר

Address: Nahal Shimshon St., Beit Shemesh, Israel כתובת : נחל שמשון, בית שמש, ישראל

Identification No.: 320515992מספר זיהוי: 320515992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yisroel M. Bleich, Law Office

Address: 7 Rashbag St., Beit Shemesh, 99082, Israel

שם: ישראל מ. בלייך, עו"ד

כתובת : רשב"ג 7, בית שמש, 99082, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Furniture amandment and renovation services. שרותי תיקון ושיפוץ רהיטים.

כ"ד ניסן תשע"א - 56128/04/2011



Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232569 מספר סימן

RED BULL

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; lanolin; 
candles and wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק

(לרבות בנזין למנועים) ומאור; לנולין; נרות ופתיליות לתאורה;
הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; dry-cleaning preparations; 
soaps; joss sticks; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices, breath freshening 
sprays; sunscreen preparations; laundry starch; 
emery paper, sand cloth; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; תכשירים לניקוי יבש; סבונים;
מקלות לקטורת; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה,
תרחיצים לשיער; משחות שיניים; ספריי לטיהור הנשימה;
תכשירים להגנה מפני השמש; עמילן לכביסה; נייר ליטוש,

אריגי ליטוש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manure; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
leather and textile impregnating chemicals; 
adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for 
growing, soil conditioning chemicals; chemical 
additives for oils; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות,
גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים
פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות;

תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון;
חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; כימיקלים
סופגים לשימוש בעור וטקסטיל; דבקים לטפטים; כימיקלים
לעיבוד אדמה וגידול רקבובית, זבל אורגני ואדמה; תוספים

כימיים לשמנים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 2 סוג: 2

Paints, anti-fouling paints, varnishes, lacquers; 
binding agents and thinners for paints, turpentine; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordents; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; all included in class 
2.

צבעים, צבעים נגד לכלוך, ורנישים, לכות; חומרים ומדללים
מקשרים לצבעים, טרפנטין; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות עץ; צבענים; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים;
מתכות בצורת רדיד ואבקה עבור צבעים, מעצבים, מדפיסים

ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.

כ"ד ניסן תשע"א - 56228/04/2011



Class: 7 סוג: 7

Machines, including filling machines, lifts (other than 
ski-lifts), excavators, construction machines, 
bulldozers, printing machines, electric kitchen 
appliances for chopping, grinding, pressing, stirring, 
labellers, mincers, belt conveyors, fans (other than 
hand-operated), electric generators, current 
generators and alternators, lifting apparatus other 
than hand-operated, cranes, milking machines, 
sewing machines, paper machines, polishing 
machines (other than for household purposes), 
presses other than hand-operated, trueing machines, 
industrial cutters, welding machines, textile 
machines, packing machines, rolling mills, 
dishwashers, washing machines, shredders; machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); silencers; agricultural 
implements other than hand-operated; agricultural 
machines; incubators for eggs; air brushes for 
applying color; all included in class 7

מכונות, לרבות מכונות מילוי, מכונות הרמה (למעט רכבלים
לסקי), מכונות חפירה, מכונות בנייה, בולדוזרים, מכונות דפוס,
מוצרים אלקטרוניים למטבח לחיתוך, השחזה, לחיצה, ערבוב,
לייבלרים, מטחנות, מכונות גלגלי שיניים, מאווררים (למעט

בהפעלה ידנית), גנרטורים חשמליים, גנרטורים זרם
ואלטרנטורים, מכשירי הרמה שאינם ידניים, עגורנים, מכונות
חליבה, מכונות תפירה, מכונות נייר, מכונות הברקה (למעט
לשימוש ביתי), מכונות לחיצה שאינן מופעלות ביד, מכונות
לתיקון תקרים, מכונות חיתוך תעשייתיות, מכונות הלחמה,
מכונות טקסטיל, מכונות אריזה, מכונות ערגול, מדיחי כלים,
מכונות כביסה, מגרסות; כלים למכונות; מנועים (למעט עבור
כלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב

יבשתיים); מכונות השתקה; מכשירים חקלאיים שאינם
מופעילים ידנית; מכונות חקלאיות; חממות לביצים; מברשות

אוויר לצביעה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, hygienic 
preparations for medical purposes, including fortifying 
and strengthening preparations, namely vitamin 
preparations and tonics and preparations and 
products containing minerals and/or vitamins and/or 
trace elements for health purposes; traditional 
Chinese medicines; medicinal infusions including 
herb teas; dietetic substances adapted for medical 
use, appetite suppressants for medical purposes; 
chewing gum, fruit gums and sweets for medical use; 
food for babies; plasters, materials for dressings; 
napkins for the sick; hygienic articles for women, 
namely sanitary towels, panty liners, tampons, 
sanitary pants; chemical contraceptives; material for 
stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures, 
dental mastics; disinfectants; deodorizing 
preparations, other than for personal use, 
deodorizing room sprays; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים ווטרינריים, תכשירים היגייניים
לשימוש רפואי, לרבות תכשירים לחיזוק והתאוששות, דהיינו

תכשירי ויטמינים וטוניקים ותכשירים ומוצרים המכילים מינרלים
ו/או ויטמינים ו/או אלמנטים למטרות בריאותיות; תרופות סיניות

מסורתיות; חליטות תרופתיות לרבות תה צמחים; חומרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מדכאי תיאבון לשימושים
רפואיים; מסטיקים, מסטיק פירות וממתקים לשימוש רפואי;
מזון לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; מפיות לחולים;

מוצרים היגייניים לנשים, דהיינו מגבונים סניטריים, תחתוניות,
טמפונים, מכנסיים סניטריים; אמצעי מניעה כימיים; חומרים

לניקוי השיניים, ווקס דנטלי; דבקים לשיניים תותבות, מסטיקים
דנטליים; חומרי חיטוי; תכשירי דאודורנט, למעט לשימוש אישי,
ספריי דאודורנט לחדר; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי

פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; refractory construction materials of metal; 
transportable and non-transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal; safes; decorative objects and 
works of art of common metal; goods of metal 
(included in class 6), including anchors, anvils, taps 
for casks, bottle caps, containers (tanks), cash 
boxes, signboards, including registration plates for 
vehicles, panels, including signaling panels, non-
luminous and non-mechanical; transport containers; 
ores; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; חומרי בנייה
חסינים לאש ממתכת; בתים ניידים ונייחים ממתכת; חומרים
מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים
העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של
מוצרי מתכת; צינורות ושפורפרות ממתכת; כספות; מוצרי

קישוט ועבודות אמנות ממתכת פשוטה; מוצרי מתכת (הנכללים
בסוג 6), לרבות עוגנים, סדנים, ברזים לחביות, פקקים

לבקבוקים, מיכלים (אגנים), קופסאות לכסף, שלטים, לרבות
לוחות רישוי לרכבים, פאנלים, לרבות פנלים לאיתות, לרבות לא
מוארים ולא מכניים; מיכלים להובלה; מחצבים; הנכללים כולם

בסוג 6.
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Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; surgical implants, including artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture 
materials; condoms; non-chemical contraceptives; 
vibrators, vibromassage apparatus; pacifiers for 
babies; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לשיניים
ולווטרינריה; איברים מלאכותיים, לרבות גפיים, עיניים ושיניים
מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה; קונדומים;

אמצעי מניעה לא כימיים; ויברטורים, מכשירים רוטטים למסאז';
מוצצים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; walkie-talkies; portable 
telephones, photocopying apparatus and machines; 
data carriers, including video tapes, CD-ROMs, 
DVDs and other magnetic and/or optical data 
carriers, electronic memory storage devices; 
personal stereos; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic 
cash dispensing machines, ticket dispensers, 
automatic photographic booths; apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, not 
coin-operated videogames; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; cash 
registers, calculating machines; data processing 
equipment and computers; machine readable data 
carriers with programs installed; electronic 
publications (downloadable); computer programs and 
software; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles; protective clothing, 
including protective spectacles, protective masks, 
protective helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields, including ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for 
sports; headphones; breathing apparatus for divers, 
swimming belts and water wings; special purpose 
containers (cases, sheaths, housings) suitable for 
apparatus and instruments included in this class; 
light, marker, life-saving and signaling buoys; wind 
socks; electric batteries and accumulators; magnets; 
luminous signs, luminous advertising; signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-
extinguishing apparatus; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
תחלופה, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים

להקלטה, שידור או שיחזור של קול או חוזי; ווקי טוקים;
טלפונים ניידים, מכונות ומכשירים לצילום; נושאי נתונים, לרבות

קלטות וידאו, סי די רום, די וי די ונושאי נתונים מגנטיים
ואופטיים אחרים, התקנים לזכרון אלקטרוני; סטריאו אישי;

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור  מכשירים המופעלים
על ידי מטבע; מכונות כסף אוטומטיות, מכונות כרטיסים, תאי
צילום אוטומטיים; מכשירים למשחקים המותאמים לשימוש עם
טלוויזיה ושאינם משחקים המופעלים במטבע; מכשירי בידור
המותאמים לשימוש בטלוויזיות בלבד; קופות רושמות, מכונות
חישוב; מכשור לעיבוד נתונים ומחשבים; נושאי נתונים הניתנים
לקריאה עם תוכנות מותקנות; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים
להורדה); תוכנות מחשב; משחקי מחשב; פד לעכבר; מכשירי
ניווט לרכבים; ביגוד מגן, לרבות משקפי הגנה, מסיכות הגנה,
קסדות הגנה, בייחוד לצורכי ספורט; מגנים, לרבות מגנים
לאוזניים, גוף ועיניים; משקפיים, מסגרות משקפיים, נרתיקי
ומחזיקי משקפיים ומשקפי שמש, משקפי צלילה; אוזניות;
מכשירים לנשימה לצוללנים, חגורות הצלה ומצופים; מיכלים
מיוחדים (נרתיקים, נדנים, כלי אחסון) המתאימים למכשירים
הכלולים בסוג זה; מצופים קלים, מסמנים, מצילים ולאיתות;

כפפות רוח; בטריות ומצברים; מגנטים; שלטי תאורה, פרסומות
מוארות; פנלים לאיתות; מכונות למילוי דלק לתחנות דלק;
מכשירים לכיבוי אש; גשרים לשיניים (זיהוי מוצפן), מגנטים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools; hand operated equipment used in 
agriculture, horticulture and forestry for the 
construction of machines, apparatus and vehicles, 
and for structural engineering; cutlery; side arms; 
electric and non-electric razors; electric and non-
electric hair cutters and clippers; tool belts; all 
included in class 8

כלי עבודה; מכשירי עבודה ידניים לשימוש בחקלאות, גננות
ויערנות לצורך בניית מכשירים, התקנים ורכבים, ולהנדסת

מבנים; סכו"ם; נשק צד; תערים חשמליים ולא חשמליים; גוזזי
שיער וגוזזי ציפורניים חשמליים ולא חשמליים; חגורות כלים;

הנכללים כולם בסוג 8.
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Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; firecrackers; rifles, including hunting rifles, 
air rifles; parts for rifles, including barrels and 
hammers; rifle cases; sprays for personal defense 
purposes; all included in class 13.

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקי דינור; חזיזים;
רובים, לרבות רובי ציד, רובי אוויר; חלקים לרובים, לרבות קנים
ופטישים; תיקים לרובים; ספריי לשימוש הגנתי אישי; הנכללים

כולם בסוג 13.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; refrigerated trucks; air cushion vehicles; 
parachutes; parts for vehicles; parts for apparatus for 
locomotion by land, air or water; parts for air-cushion 
vehicles; bicycles and individual parts therefor 
(included in class 12), bicycle accessories, namely 
luggage carriers for bicycles, bells for bicycles, dress 
guards for bicycles, motors for cycles, bicycle pumps, 
bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts 
and baby carriages; automobile accessories, namely 
tires, seats and seat covers, trailer hitches, roof 
racks, ski carriers, mudguards, snow chains, wind 
deflectors, head rests, safety belts, child safety seats, 
horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; 
covers for vehicle steering wheels; motors for land 
vehicles; all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; משאיות
קירור; רכבים עם כריות אוויר; מצנחים; חלקים לרכבים; חלקים
להתקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים, חלקים לרכבים עם
כריות אוויר; אופניים וחלקים בודדים שלהם (הכלולים בסוג
12), עזרים לאופניים, דהיינו נושאי מטען לאופניים, פעמונים
לאופניים, מחזיקי בגדים לאופניים, מנועים לאופניים, משאבות
לאופניים, מנעולים לאופניים, כיסוי למושב לאופניים, מושבים
לאופניים; כיסוי מושב לאופנועים; עגלות גולף ועגלות תינוק;
אביזרים לרכב, דהיינו צמיגים, מושבים וכיסויים למושבים,
מחזיקים לקרון נגרר, מתלה לגג, מחזיקי סקי, מונעי בוץ,
מזחלות שלג, מסיטי רוח, משענות ראש, חגורות בטיחות,
כסאות בטיחות לילדים, צופרים, גלגלי הגה, עיטורי גלגלים,
בולמי זעזועים; כיסויים להגה; מנועים לרכבי שטח; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary installations, including wash-
hand basins, bidets, toilets, toilet installations and 
bath installations; refrigerators, refrigerated drinks 
cabinets; air-conditioning and ventilation apparatus, 
including such apparatus for vehicles; lighting 
apparatus for vehicles, including lights for vehicles, 
vehicle reflectors; electric lamps, bar lamps; diving 
lights; gas generators (installations); solar collectors 
and accumulators; all included in class 11.

התקנים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות, לרבות

כיורים לשטיפת ידיים, בידה, אסלות, התקני אסלות ואמבטיה;
מקררים, ארונות קירור למשקאות; התקנים לאוורור וקירור,
לרבות מעין אלה לרכבים; התקני תאורה לרכבים, לרבות

מנורות לרכבים, מחזירי אור לרכב; מנורות חשמליות, אהילים;
אורות צלילה; גנרטורים גז (התקנים); קולטים ומצברים

סולריים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; mechanical pianos; musical 
boxes; electric and electronic musical instruments; 
music stands, music synthesizers; all included in 
class 15.

כלי נגינה; פסנתרים מכניים; תיבות נגינה; כלי נגינה חשמליים
ואלקטרוניים; במות מוסיקליות, סינתיסייזרים מוסיקליים;

הנכללים כולם בסוג 15.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals and their alloys (included in class 14), 
including craft objects, decorative objects, keyrings; 
badges, of metal; jewelry including rings of precious 
metals, precious stones, including costume jewelry, 
cufflinks and tie pins; horological and chronometrical 
instruments; wrist watches and watch straps; clock 
cases; cases for the aforesaid goods; all included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; טובין העשויים ממתכות יקרות
(הנכללים בסוג 14), לרבות פריטי אמנות, פריטי קישוט,
מחזיקי מפתחות; תגים, ממתכת; תכשיטים, לרבות עגילים
ממתכות יקרות, אבנים יקרות, לרבות תכשיטים לתחפושות,
חפתים ומחזיקים לעניבה; שעונים ומכשירים כרונומטרים;
שעוני יד ורצועות לשעונים; נרתיקים לשעונים; נרתיקים
לסחורות המצויינות לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.
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Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials (included in class 
17); plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; plastic film (other than for 
wrapping); insulating paints and lacquers; insulating 
refractory materials; all included in class 17.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסט, נציף, וטובין העשויים
מחומרים אלה (הנכללים בסוג 17); מוצרים מפלסטיק מחושל
לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; צינורות גמישים,
שאינם ממתכת; סרטים מפלסטיק (שאינם לאריזה); צבעים
ולקות מבודדים; חומרי בידוד חסיני אש; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16), including paper 
towels, table napkins, filter paper, handkerchiefs of 
paper, toilet paper, nappies of paper, packaging of 
paper or cardboard; packaging containers and bags; 
printed matter including leaflets, brochures and 
folders; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper 
or cardboard; clipboards; stationery; transfers, 
stickers; labels, including iron-on labels not of textile; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, including drawing, painting and 
modeling materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (included in class 16); 
printers' type; printing blocks; slates and black 
boards; writing and drawing implements; self-
adhesive plastic films for decorative purposes; 
money clips; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג 16),
לרבות מגבות נייר, מפיות לשולחן, נייר ספיגה, ממחטות מנייר,
נייר טואלט, חיתולים מנייר, אריזות מנייר או קרטון; מיכלים

ותיקים לאריזה; דברי דפוס לרבות עלונים, ברושורים וחוצצים;
צרכי כריכת ספרים; צילומים; פוסטרים, שקפים, דיגולים

(מנייר); שלטים מנייר או קרטון;  לוחות כתיבה; מכשירי כתיבה;
מעבירים, מדבקות; תוויות, לרבות תוויות לגיהוץ שאינן

מטקסטיל; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים,
לרבות חומרים לציור, צביעה ובנית מודלים; מכחולים; מכונות
כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (הנכללים בסוג
16); אותיות דפוס; גלופות; לוח צפחה ולוחות; כלים לכתיבה
ולציור; סרטי פלסטיק דביקים לקישוט; אטבים לכסף; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; refractory construction materials, 
not of metal; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable and non-transportable buildings (not of 
metal); monuments (not of metal); decorative objects 
and works of art of stone, concrete or marble; 
signaling panels, non-luminous, non-mechanical and 
not of metal; gates (not of metal); all included in class 
19.

חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים
לבניה; חומרי בנייה חסיני אש שאינם ממתכת; אספלט, זפת
ויריכות ביטומניות; בניינים ניידים ושאינם ניידים (שאינם
מתכתיים); מצבות (שאינן ממתכת); פריטי קישוט ופריטי

אמנות מאבן, בטון או שיש; פנלים לאיתות, בלתי מוארים, אינם
מכניים ואינם ממתכת; שערים (לא ממתכת); הנכללים כולם

בסוג 19.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made 
from these materials (included in class 18), including 
bags and other containers not adapted to other 
objects to be carried and small goods of leather, 
including purses, pocket wallets, key wallets; hand 
bags, briefcases, shopping bags, school satchels; 
backpacks, rucksacks; shoulder straps; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; travelling sets 
(leatherware); umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה (הנכללים בסוג
18), לרבות תיקים ומיכלים שאינם מותאמים לסחיבת פריטים
אחרים ומוצרי עור קטנים, לרבות ארנקים, ארנקי כיס, ארנקים
למפתחות; תיקי יד, תיקי מסמכים, תיקי קניות, ילקוטים; תיקי
גב, תרמילי גב; רצועות לכתפיים; עורות בעלי חיים, גלדים;
מטענים ותיקי נסיעות; סטים לנסיעות (מוצרי עור); מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים

כולם בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 56628/04/2011



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, including t-shirts, 
blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, 
caps, hats, headbands, braces, belts (clothing), 
money-belts, sun visors; sportswear, footwear for 
sports, football boots and studs, ski boots; non-
slipping devices for shoes; corsetry; babies' napkins 
of textile; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, לרבות חולצות טי, חולצות, סוודרים,
מעילים עם ברדסים, מעילי רוח, סינרים, כומתות, כובעים,

סרטים לשיער, חגורות (ביגוד), חגורות לכסף, מסכות להגנה
מפני השמש; ביגוד ספורט, נעלי ספורט, מגפיים ונעליים

לכדורגל, מגפי סקי; התקנים למניעת החלקה לנעליים; מחוכים;
ממחטות לתינוקות מטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 24 סוג: 24

Textiles; textile goods (included in class 24), 
including fabric, textile imitations of leather, non-
woven textile fabrics, curtains, household linen, table 
and bed linen; bed linen of paper; shower curtains of 
textile or plastic; textile banners, flags (not of paper); 
labels, including iron-on labels, of textile, textile 
stickers, sew-on labels; wall hangings of textile; all 
included in class 24.

אריגים; מוצרי אריגה (הנכללים בסוג 24), לרבות בדים, חיקויי
אריגים מעור, בדי אריגה שאינם שזורים, וילונות, כלי מיטה,
כיסויים למיטה ולשולחן; כיסויי מיטה מנייר; וילונות לאמבטיה
מטקסטיל או מפלסטיק; דגלים מטקסטיל, דגלים (שאינם
מנייר); תוויות, לרבות תוויות לגיהוץ, מטקסטיל, מדבקות
טקסטיל, תוויות תפורות; מתלים לקיר מטקסטיל; הנכללים

כולם בסוג 24.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
drinking vessels and drinking glasses; bottles and 
drinking flasks; ice buckets, chests, coolers, ice cube 
molds; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; fragrant air refreshening sprays; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware (included in class 21); decorative 
objects and works of art of glass, porcelain and 
earthenware; signboards of porcelain or glass; 
cosmetic utensils; cooking pot sets and pails of sheet 
metal, aluminum, plastic or other materials; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית  או למטבח; מיכלים וכוסות לשתייה;
בקבוקים ובקבוקונים לשתייה; דלי לקרח, תיבות, מקררים,
תבניות לקוביות קרח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט

למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי;
ספריי מבושם לטיהור אוויר; צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת
או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית,
חרסינה וחומר (הכלולים בסוג 21); פריטים דקורטיביים ומורצי
אמנות מזכוכות, חרסינה וחומר; שלטים מחרסינה או זכוכית;
כלי קוסמטיקה; סטים של כלי בישול ודלי מפיסות מתכת,

אלומיניום, פלסטיק או חומרים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; furniture and tables 
made of plastic or metal; indoor window blinds; 
goods (included in class 20) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials or of plastics; works of art and 
decorative objects of wood, wax, plaster or plastic, 
nameplates, not of metal, garment bags, coat 
hangers, stoppers for bottles, key boards for hanging 
keys; pegs of plastic; display boards and signboards 
of wood or plastic; flagpoles; packaging containers of 
plastic; containers, not of metal, for liquid fuel; all 
included in class 20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; רהיטים ושולחנות
מפלסטיק או מתכת; צלונים לחדר; טובין (הנכללים בסוג 20)
העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם
לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים
אלה או מפלסטיק; עבודות אמנות ומוצרים דקורטיביים מעץ,
שעווה, פלסטר או פלסטיק, לוחות שם שאינם ממתכת, תיקי
ביגוד, קולבים, פקקים לבקבוקים, לוחות תלייה למפתחות;

יתדות מפלסטיק; לוחות תצוגה ושלטים מעץ או מפלסטיק; תורן
לדגל; מיכלי אריזה מפלסטיק; מיכלים שאינם ממתכת לדלק

נוזלי; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use; all included in 
class 23

מטווה וחוטים לשימוש בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 23.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails; 
sacks (included in class 22); all included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים (הנכללים בסוג 22); הנכללים כולם בסוג 22.
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Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, bar mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); gymnastic mats; carpets for 
automobiles; artificial turf; all included in class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי
רצפות קיימות; קולבי קיר (שאינם מאריג); מחצלות התעמלות;
שטיחים לרכבים; שטיחי דשא מלאכותי; הנכללים כולם בסוג

.27

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; pin badges and 
button hole badges; belt clasps, trouser-clips for 
cyclists; pom-poms; haberdashery; competitors' 
numbers; artificial flowers; all included in class 26.

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; תגי פינים ותגי כפתורים; אבזם לחגורה;

תופסני מכנסיים לרוכבי אופניים; פונפונים; סדקיות; מספרי
מתחרים;    פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; playing cards, card games; 
practical jokes (novelties), confetti; gymnastic and 
sporting articles (included in class 28); gymnastic and 
sports equipment, including winter sports equipment, 
including skis, snowboards, ice skates and 
snowshoes; tennis equipment; angling equipment; 
special purpose bags for sports equipment, including 
skis and surfboards, cricket bags, golf and tennis 
bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, 
coverings for skis; snowboard bindings; balls; dumb-
bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, 
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller 
skates, inline roller skates; tables for table tennis; 
decorations for Christmas trees; snow globes; 
electric or electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; scale model 
vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale model 
vehicles, radio-controlled toy vehicles; coin-operated 
fruit machines and entertainment machines; fencing 
weapons; sports bows (archery); nets for ball games, 
tennis nets; fishing tackle, fishing hooks, landing nets 
for anglers; swimming webs (flippers); paragliders, 
hang-gliders; skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and masts for 
sailboards; elbow and knee pads; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; קלפי משחק, משחקי קלפים; בדיחות
פרקטיות (חידושים), קונפטי; מוצרי התעמלות וספורט
(הנכללים בסוג 28); ציוד ספורט והתעמלות, לרבות ציוד

לספורט חורף, לרבות מגלשיים, סנואובורד,  גלגיליות לקרח,
ונעלי שלג; ציוד לטניס; ציוד דיג; תיקים מיוחדים לציוד ספורט,
לרבות מגלשיים וגלשני רוח, תיקי קריקט, תיקי גולף וטניס;

מחברי סקי, מוטות סקי, להבים למגלשיים, כיסויים למגלשיים;
מחברי סנואובורד; כדורים; משקולות, כדורי כוח, דיסקיות,

מוטות; כדורי טניס, מחברטי קריקט, מקלות גולף ומוטות הוקי;
גלגיליות, גלגיליות מחוברות; שולחן לטניס שולחן; קישוטים
לעצי חג המולד; כפפות לשלג; משחקים אלקטרוניים שאינם
מיועדים לשימוש בטלוויזיה; מכוניות מוקטנות, מכוניות צעצוע,
מכוניות מוקטנות המופעלות בשלט רחוק, מכוניות צעצוע
המופעלות בשלט רחוק; מכונות פירות ומכונות בידור

המופעלות באמצעות מטבעות; כלי סיף; קשתות ספורט;
רשתות למשחקי כדור, רשתות לטניס; חכות דיג; פתיונות דיג,
רשתות לדייגים חובבים; סנפירים; מצנחי רחיפה, מצנחי יד;
סקייטבורד; גלשנים, גלשני גוף, גלשני רוח; מפרשיות ותורן
לסירות מפרש; פדים למרפק ולברק; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable 
preserves; mixed milk beverages (milk 
predominating); desserts of yogurt, quark and cream; 
soya milk [milk substitute]; fermented vegetable 
foods [kimchi]; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכלף; שימורי בשר, דגים וירקות;
משקאות חלב מעורבבים (שהחלב דומיננטי בהם); קינוחים

מיוגורט, מעדנים וקצפת; חלב סויה [תחליף חלב]; מאכלי ירקות
מותססים [קימחי]; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 34 סוג: 34

Tobacco; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal 
purposes); smokers' articles namely tobacco tins, 
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, ashtrays, humidors, pipe stands, pipe 
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, 
pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette 
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches; all 
included in class 34.

טבק; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, טבק לעישון, טבק
ללעיסה, טבק לשאיפה; תחליפי טבק (שאינם למטרות
רפואיות); מוצרי עישון דהיינו קופסאות לטבק, מחזיקים

לסיגרים וסיגריות, קופסאות לסיגרים וסיגריות, מאפרות, תיבות
השומרות על לחות הטבק, מעמד למקטרת, חומרי ניקוי

למקטרת, קוצצי סיגרים, מקטרות, תיקים למקטרת, מצתים,
ציוד כיס לגלגול סיגריות, נייר לסיגריות, נרתיקים לסיגריות,

פילטרים לסיגריות; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed 
alcoholic drinks, including alcoholic energy drinks, 
mulled wine and mixed drinks containing milk; 
alcoholic malt beverages, malt liquor; wines, spirits 
and liqueurs; alcoholic preparations for making 
beverages; spirit or wine-based cocktails and 
aperitifs; beverages containing wine; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); משקאות אלכוהוליים חמים
ומעורבים, לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים, יין בטעמים
ומשקאות מעורבים הכוללים חלב; משקאות לתת אלכוהוליים,

ליקר מלתת; יין, משקאות חריפים וליקרים; תכשירים
אלכוהוליים להכנת משקאות; קוקטיילים המבוססים על
משקאות חריפים או יין ואפרטיף; משקאות הכוללים יין;

הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice cream; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, edible 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
dressings for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa 
and chocolate drinks; iced tea; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages; cereals for human consumption, including 
oat flakes and other cereal flakes; food flavorings; 
sweets, candy, fruit gums, chocolate, chocolate 
products, pralines with liqueur fillings; chocolate 
mixtures containing alcohol; chewing gums; fruit and 
muesli bars; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, מלח אכילה, חרדל;
חומץ, רטבים (נותני טעם); רטבים לסלט; תבלינים; קרח;

משקאות קפה, תה ושוקולד; תה קר; תכשירים מקפה וקקאו
להכנת משקאות אלכוהוליים ולא אלכוהוליים; דגנים לצריכה
אנושית, לרבות שיבולת שועל ודגנים אחרים; תבלינים לאוכל;
ממתקים, סוכריות, מסטיק פירות, שוקולד, מוצרי שוקולד,

פרלינים ממולאים בליקר; תערובות שוקולד המכילות אלכוהול;
מסטיקים; חטיפי פירות ומוזלי. הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (included in class 31); live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural and dried plants and 
natural flowers; foodstuffs for animals; malt; nuts 
(fruits); straw mulch, litter peat; all included in class 
31

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות (שנכללים בסוג 31);
בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים טבעיים

ויבשים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים; לתת; בוטנים (פירות);
קש ותבן, מצע תבן אורגני; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent tablets 
and effervescent powders for drinks and non-
alcoholic cocktails; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים לרבות משקאות מרעננים, משקאות
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים, היפרטוניים
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי אתלטים); בירה, בירה
מלתת, בירה מחיטה, פורטר, שיכר, בירה מסוג סטואט, לגר;

משקאות לתת לא אלכוהוליים; מים מינרליים  ומי סודה;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים, עסיסים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות, וכן טבליות תוססות ואבקות תוססות
למשקאות ולקוקטיילים ללא אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 32.
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Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכלל בסוג 40.

Class: 39 סוג: 39

Transport of persons and goods by air, road, rail and 
boat; travel arrangement, arrangement of tourist 
services, sightseeing, escorting of travelers; rental of 
aircraft and vehicles; parcel delivery; packaging and 
storage of goods; storage (Physical-) of electronically
-stored data or documents; franking of mail; traffic 
information; all included in class 39.

תעבורה של אנשים וסחורות באוויר, על הקרקע, ברכבת
ובסירות; שירותי סוכנות נסיעות, ארגון שירותי תיירות, ביקור
באתרים תיירותיים, ליווי מטיילים; השכרת מטוסים ורכבים;

משלוח חבילות; אריזה ושמירת חפצים; אחסון (פיזי-) של מידע
השמור אלקטרונית או של מסמכים; ביול דואר; תעבורת מידע;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; home 
banking; real estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; בנקאות פרטית; עסקי נכסי
דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, including promotion of goods and 
services and of competitive events, including 
competitive events of a sporting nature; arranging of 
advertising; distribution of goods for advertising 
purposes; layout services for advertising purposes; 
on-line advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; news 
clipping services; organization consultancy; business 
management; business administration; office 
functions; organization of trade fairs and exhibitions 
for commercial or advertising purposes; rental of 
vending machines; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; compilation of statistics; sponsorship search; 
all included in class 35.

פרסום, לרבות קידום מוצרים ושירותים ואירועים תחרותיים,
לרבות אירועים תחרותיים בעלי אופי ספורטיבי; ארגון שירותי
פרסום; הפצת מוצרים למטרות פרסום; שירותי עיצוב לצרכי
פרסום; פרסום מקוון על רשת מחשבים; השכרת זמן פרסום
ברשתות תקשורת; שירותי שידור חדשותי; יעוץ ארגוני; ניהול
עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות משרדיות; ארגון ירידים
ותערוכות לצרכי מסחר ופרסום; השכרת מכונות מכירה; איסוף

להנאת אחרים של מגוון סחורות, שירותים המאפשרים
ללקוחות לראות ולרכוש את אותן סחורות; איסוף סטטיסטיקות;

חיפוש חסויות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission of radio and 
television programs; electronic bulletin board 
services; providing telecommunications connections 
to a global computer network, telecommunications 
routing and junction services, teleconferencing 
services, providing user access to a global computer 
network; providing access to databases; voice mail 
services; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שידור של תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי לוח
מודעות אלקטרוני; מתן קשר טלקומוניקציה לרשת מחשבים
גלובלית, שירותי ניתוב וצמתי טלקומוניקציה, שירותי שיחת
ועידה, מתן גישה למשתמש לרשת מחשבים גלובלית; מתן
גישה למאגרי מידע; שירותי הודעות קוליות; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of aircraft and automobiles; 
building construction; repair; installation services; 
repair, servicing, maintenance of vehicles, refueling 
of vehicles; restoration of musical instruments; 
installation of doors and windows; swimming-pool 
maintenance; refilling of toner cartridges; all included 
in class 37.

תיקון ואחזקה של מטוסים ורכבים; הקמת מבנים; שירותי
תיקונים; שירותי התקנה; החלפה, שירות, ואחזקה של רכבים,

מילוי דלק ברכבים; שחזור של כלי נגינה; התקנת דלתות
וחלונות; תחזוקת בריכות; מילוי מחסניות טונר; הנכללים כולם

בסוג 37.
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Class: 45 סוג: 45

Personal and social services concerning individual 
needs; security services for the protection of property 
and individuals; dating services; clothing rental, 
evening dress rental; fire-fighting; funerals, 
undertaking, crematorium services; detective 
agencies, missing person investigations, opening of 
security locks; security consultancy; adoption agency 
services; horoscope casting, organization of religious 
meetings; marriage agencies, escorting in society; 
licensing of computer software [legal services], 
registration of domain names [legal services], 
intellectual property consultancy, copyright 
management, licensing of intellectual property; 
intellectual property watching services; legal 
research, legal services; lost property return; 
mediation; inspection of factories for safety purposes; 
rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; all 
included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי
הפרט; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותי
היכרויות; השכרת בגדים, השכרת שמלות ערב; כיבוי אש;
שירותי לוויות, קברנות ומשרפה; שירותי חקירות, חקירות
אודות נעדרים, פתיחת כספות; יעוץ אבטחה; שירותי אימוץ;
שירותי הורוסקופ, ארגון פגישות דתיות; סוכנויות נישואין, ליווי
בחברה; רישוי של תוכנת מחשב [שירותים משפטיים]; רישום
שמות מתחם [שירותים משפטיים], יעוץ בקניין רוחני, ניהול

זכויות יוצרים, רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי מעקב אחר קניין
רוחני; מחקר משפט, שירותים משפטיים; החזרת חפצים
אבודים; גישור; בדיקת מפעלים למטרות אבטחה; השכרת
אזעקת אש; השכרת ציוד כיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; health and 
beauty care for human beings or animals; tattooing; 
agriculture, horticulture and forestry services; sauna 
services; solarium services; health spa services; 
visagists’ services; pharmacists’ services to make up 
prescriptions; all included in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים בריאותיים
וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; יצירת קעקועים; שירותים

בקשר לחקלאות, גננות ויערנות; שירותי סאונה; שירותים
סולאריים; שירותי ספא בריאות; שירותי איפור; שירותי רוקחות

למתן מרשמים לאיפור; הנכללים בסוג 44.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); computer system 
design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining websites for others, hosting computer 
sites; installation of computer software; industrial 
design; engineering; consultancy in the field of 
energy-saving; research in the field of environmental 
protection; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת
וחומרת מחשב; תכנות מחשבים; המרת נתונים של תוכנות
מחשב ונתונים ממוחשבים (לא המרה פיסית); תכנון מערכות

מחשבים; המרת נתונים או מסמכים ממדיה פיסית
לאלקטרונית; יצירת ואחזקת אתרי אינטרנט עבור אחרים,
אירוח אתרים ממוחשבים; התקנת תוכנת מחשב; עיצוב

תעשייתי; שירותי הנדסה; יעוץ בתחום חסכון באנרגיה; מחקר
בתחום הגנת איכות הסביבה; נכללים כולם בסוג 42.
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Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232570 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; lanolin; 
candles and wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק

(לרבות בנזין למנועים) ומאור; לנולין; נרות ופתיליות לתאורה;
הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; dry-cleaning preparations; 
soaps; joss sticks; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices, breath freshening 
sprays; sunscreen preparations; laundry starch; 
emery paper, sand cloth; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; תכשירים לניקוי יבש; סבונים;
מקלות לקטורת; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה,
תרחיצים לשיער; משחות שיניים; ספריי לטיהור הנשימה;
תכשירים להגנה מפני השמש; עמילן לכביסה; נייר ליטוש,

אריגי ליטוש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manure; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
leather and textile impregnating chemicals; 
adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for 
growing, soil conditioning chemicals; chemical 
additives for oils; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות,
גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרים
פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דלקות;

תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשימור מצרכי מזון;
חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; כימיקלים
סופגים לשימוש בעור וטקסטיל; דבקים לטפטים; כימיקלים
לעיבוד אדמה וגידול רקבובית, זבל אורגני ואדמה; תוספים

כימיים לשמנים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 2 סוג: 2

Paints, anti-fouling paints, varnishes, lacquers; 
binding agents and thinners for paints, turpentine; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordents; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; all included in class 
2.

צבעים, צבעים נגד לכלוך, ורנישים, לכות; חומרים ומדללים
מקשרים לצבעים, טרפנטין; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות עץ; צבענים; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים;
מתכות בצורת רדיד ואבקה עבור צבעים, מעצבים, מדפיסים

ואומנים; הנכללים כולם בסוג 2.
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Class: 7 סוג: 7

Machines, including filling machines, lifts (other than 
ski-lifts), excavators, construction machines, 
bulldozers, printing machines, electric kitchen 
appliances for chopping, grinding, pressing, stirring, 
labellers, mincers, belt conveyors, fans (other than 
hand-operated), electric generators, current 
generators and alternators, lifting apparatus other 
than hand-operated, cranes, milking machines, 
sewing machines, paper machines, polishing 
machines (other than for household purposes), 
presses other than hand-operated, trueing machines, 
industrial cutters, welding machines, textile 
machines, packing machines, rolling mills, 
dishwashers, washing machines, shredders; machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); silencers; agricultural 
implements other than hand-operated; agricultural 
machines; incubators for eggs; air brushes for 
applying color; all included in class 7

מכונות, לרבות מכונות מילוי, מכונות הרמה (למעט רכבלים
לסקי), מכונות חפירה, מכונות בנייה, בולדוזרים, מכונות דפוס,
מוצרים אלקטרוניים למטבח לחיתוך, השחזה, לחיצה, ערבוב,
לייבלרים, מטחנות, מכונות גלגלי שיניים, מאווררים (למעט

בהפעלה ידנית), גנרטורים חשמליים, גנרטורים זרם
ואלטרנטורים, מכשירי הרמה שאינם ידניים, עגורנים, מכונות
חליבה, מכונות תפירה, מכונות נייר, מכונות הברקה (למעט
לשימוש ביתי), מכונות לחיצה שאינן מופעלות ביד, מכונות
לתיקון תקרים, מכונות חיתוך תעשייתיות, מכונות הלחמה,
מכונות טקסטיל, מכונות אריזה, מכונות ערגול, מדיחי כלים,
מכונות כביסה, מגרסות; כלים למכונות; מנועים (למעט עבור
כלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב

יבשתיים); מכונות השתקה; מכשירים חקלאיים שאינם
מופעילים ידנית; מכונות חקלאיות; חממות לביצים; מברשות

אוויר לצביעה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, hygienic 
preparations for medical purposes, including fortifying 
and strengthening preparations, namely vitamin 
preparations and tonics and preparations and 
products containing minerals and/or vitamins and/or 
trace elements for health purposes; traditional 
Chinese medicines; medicinal infusions including 
herb teas; dietetic substances adapted for medical 
use, appetite suppressants for medical purposes; 
chewing gum, fruit gums and sweets for medical use; 
food for babies; plasters, materials for dressings; 
napkins for the sick; hygienic articles for women, 
namely sanitary towels, panty liners, tampons, 
sanitary pants; chemical contraceptives; material for 
stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures, 
dental mastics; disinfectants; deodorizing 
preparations, other than for personal use, 
deodorizing room sprays; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים ווטרינריים, תכשירים היגייניים
לשימוש רפואי, לרבות תכשירים לחיזוק והתאוששות, דהיינו

תכשירי ויטמינים וטוניקים ותכשירים ומוצרים המכילים מינרלים
ו/או ויטמינים ו/או אלמנטים למטרות בריאותיות; תרופות סיניות

מסורתיות; חליטות תרופתיות לרבות תה צמחים; חומרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מדכאי תיאבון לשימושים
רפואיים; מסטיקים, מסטיק פירות וממתקים לשימוש רפואי;
מזון לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; מפיות לחולים;

מוצרים היגייניים לנשים, דהיינו מגבונים סניטריים, תחתוניות,
טמפונים, מכנסיים סניטריים; אמצעי מניעה כימיים; חומרים

לניקוי השיניים, ווקס דנטלי; דבקים לשיניים תותבות, מסטיקים
דנטליים; חומרי חיטוי; תכשירי דאודורנט, למעט לשימוש אישי,
ספריי דאודורנט לחדר; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי

פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; refractory construction materials of metal; 
transportable and non-transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal; safes; decorative objects and 
works of art of common metal; goods of metal 
(included in class 6), including anchors, anvils, taps 
for casks, bottle caps, containers (tanks), cash 
boxes, signboards, including registration plates for 
vehicles, panels, including signaling panels, non-
luminous and non-mechanical; transport containers; 
ores; all included in class 6

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; חומרי בנייה
חסינים לאש ממתכת; בתים ניידים ונייחים ממתכת; חומרים
מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים
העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של
מוצרי מתכת; צינורות ושפורפרות ממתכת; כספות; מוצרי

קישוט ועבודות אמנות ממתכת פשוטה; מוצרי מתכת (הנכללים
בסוג 6), לרבות עוגנים, סדנים, ברזים לחביות, פקקים

לבקבוקים, מיכלים (אגנים), קופסאות לכסף, שלטים, לרבות
לוחות רישוי לרכבים, פאנלים, לרבות פנלים לאיתות, לרבות לא
מוארים ולא מכניים; מיכלים להובלה; מחצבים; הנכללים כולם

בסוג 6
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Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; surgical implants, including artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture 
materials; condoms; non-chemical contraceptives; 
vibrators, vibromassage apparatus; pacifiers for 
babies; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לשיניים
ולווטרינריה; איברים מלאכותיים, לרבות גפיים, עיניים ושיניים
מלאכותיים; פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה; קונדומים;

אמצעי מניעה לא כימיים; ויברטורים, מכשירים רוטטים למסאז';
מוצצים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; walkie-talkies; portable 
telephones, photocopying apparatus and machines; 
data carriers, including video tapes, CD-ROMs, 
DVDs and other magnetic and/or optical data 
carriers, electronic memory storage devices; 
personal stereos; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic 
cash dispensing machines, ticket dispensers, 
automatic photographic booths; apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, not 
coin-operated videogames; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; cash 
registers, calculating machines; data processing 
equipment and computers; machine readable data 
carriers with programs installed; electronic 
publications (downloadable); computer programs and 
software; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles; protective clothing, 
including protective spectacles, protective masks, 
protective helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields, including ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for 
sports; headphones; breathing apparatus for divers, 
swimming belts and water wings; special purpose 
containers (cases, sheaths, housings) suitable for 
apparatus and instruments included in this class; 
light, marker, life-saving and signaling buoys; wind 
socks; electric batteries and accumulators; magnets; 
luminous signs, luminous advertising; signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-
extinguishing apparatus; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
תחלופה, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים

להקלטה, שידור או שיחזור של קול או חוזי; ווקי טוקים;
טלפונים ניידים, מכונות ומכשירים לצילום; נושאי נתונים, לרבות

קלטות וידאו, סי די רום, די וי די ונושאי נתונים מגנטיים
ואופטיים אחרים, התקנים לזכרון אלקטרוני; סטריאו אישי;

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור  מכשירים המופעלים
על ידי מטבע; מכונות כסף אוטומטיות, מכונות כרטיסים, תאי
צילום אוטומטיים; מכשירים למשחקים המותאמים לשימוש עם
טלוויזיה ושאינם משחקים המופעלים במטבע; מכשירי בידור
המותאמים לשימוש בטלוויזיות בלבד; קופות רושמות, מכונות
חישוב; מכשור לעיבוד נתונים ומחשבים; נושאי נתונים הניתנים
לקריאה עם תוכנות מותקנות; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים
להורדה); תוכנות מחשב; משחקי מחשב; פד לעכבר; מכשירי
ניווט לרכבים; ביגוד מגן, לרבות משקפי הגנה, מסיכות הגנה,
קסדות הגנה, בייחוד לצורכי ספורט; מגנים, לרבות מגנים
לאוזניים, גוף ועיניים; משקפיים, מסגרות משקפיים, נרתיקי
ומחזיקי משקפיים ומשקפי שמש, משקפי צלילה; אוזניות;
מכשירים לנשימה לצוללנים, חגורות הצלה ומצופים; מיכלים
מיוחדים (נרתיקים, נדנים, כלי אחסון) המתאימים למכשירים
הכלולים בסוג זה; מצופים קלים, מסמנים, מצילים ולאיתות;

כפפות רוח; בטריות ומצברים; מגנטים; שלטי תאורה, פרסומות
מוארות; פנלים לאיתות; מכונות למילוי דלק לתחנות דלק;

מכשירים לכיבוי אש; גשרים לשיניים (זיהוי מוצפן-), מגנטים;
הנכללים כולם בסוג 9

Class: 8 סוג: 8

Hand tools; hand operated equipment used in 
agriculture, horticulture and forestry for the 
construction of machines, apparatus and vehicles, 
and for structural engineering; cutlery; side arms; 
electric and non-electric razors; electric and non-
electric hair cutters and clippers; tool belts; all 
included in class 8.

כלי עבודה; מכשירי עבודה ידניים לשימוש בחקלאות, גננות
ויערנות לצורך בניית מכשירים, התקנים ורכבים, ולהנדסת

מבנים; סכו"ם; נשק צד; תערים חשמליים ולא חשמליים; גוזזי
שיער וגוזזי ציפורניים חשמליים ולא חשמליים; חגורות כלים;

הנכללים כולם בסוג 8.
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Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; firecrackers; rifles, including hunting rifles, 
air rifles; parts for rifles, including barrels and 
hammers; rifle cases; sprays for personal defense 
purposes; all included in class 13.

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקי דינור; חזיזים;
רובים, לרבות רובי ציד, רובי אוויר; חלקים לרובים, לרבות קנים
ופטישים; תיקים לרובים; ספריי לשימוש הגנתי אישי; הנכללים

כולם בסוג 13.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; refrigerated trucks; air cushion vehicles; 
parachutes; parts for vehicles; parts for apparatus for 
locomotion by land, air or water; parts for air-cushion 
vehicles; bicycles and individual parts therefor 
(included in class 12), bicycle accessories, namely 
luggage carriers for bicycles, bells for bicycles, dress 
guards for bicycles, motors for cycles, bicycle pumps, 
bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts 
and baby carriages; automobile accessories, namely 
tires, seats and seat covers, trailer hitches, roof 
racks, ski carriers, mudguards, snow chains, wind 
deflectors, head rests, safety belts, child safety seats, 
horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; 
covers for vehicle steering wheels; motors for land 
vehicles; all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; משאיות
קירור; רכבים עם כריות אוויר; מצנחים; חלקים לרכבים; חלקים
להתקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים, חלקים לרכבים עם
כריות אוויר; אופניים וחלקים בודדים שלהם (הכלולים בסוג
12), עזרים לאופניים, דהיינו נושאי מטען לאופניים, פעמונים
לאופניים, מחזיקי בגדים לאופניים, מנועים לאופניים, משאבות
לאופניים, מנעולים לאופניים, כיסוי למושב לאופניים, מושבים
לאופניים; כיסוי מושב לאופנועים; עגלות גולף ועגלות תינוק;
אביזרים לרכב, דהיינו צמיגים, מושבים וכיסויים למושבים,
מחזיקים לקרון נגרר, מתלה לגג, מחזיקי סקי, מונעי בוץ,
מזחלות שלג, מסיטי רוח, משענות ראש, חגורות בטיחות,
כסאות בטיחות לילדים, צופרים, גלגלי הגה, עיטורי גלגלים,
בולמי זעזועים; כיסויים להגה; מנועים לרכבי שטח; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary installations, including wash-
hand basins, bidets, toilets, toilet installations and 
bath installations; refrigerators, refrigerated drinks 
cabinets; air-conditioning and ventilation apparatus, 
including such apparatus for vehicles; lighting 
apparatus for vehicles, including lights for vehicles, 
vehicle reflectors; electric lamps, bar lamps; diving 
lights; gas generators (installations); solar collectors 
and accumulators; all included in class 11.

התקנים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות, לרבות

כיורים לשטיפת ידיים, בידה, אסלות, התקני אסלות ואמבטיה;
מקררים, ארונות קירור למשקאות; התקנים לאוורור וקירור,
לרבות מעין אלה לרכבים; התקני תאורה לרכבים, לרבות

מנורות לרכבים, מחזירי אור לרכב; מנורות חשמליות, אהילים;
אורות צלילה; גנרטורים גז (התקנים); קולטים ומצברים

סולריים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; mechanical pianos; musical 
boxes; electric and electronic musical instruments; 
music stands, music synthesizers; all included in 
class 15.

כלי נגינה; פסנתרים מכניים; תיבות נגינה; כלי נגינה חשמליים
ואלקטרוניים; במות מוסיקליות, סינתיסייזרים מוסיקליים;

הנכללים כולם בסוג 15.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals and their alloys (included in class 14), 
including craft objects, decorative objects, keyrings; 
badges, of metal; jewelry including rings of precious 
metals, precious stones, including costume jewelry, 
cufflinks and tie pins; horological and chronometrical 
instruments; wrist watches and watch straps; clock 
cases; cases for the aforesaid goods; all included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; טובין העשויים ממתכות יקרות
(הנכללים בסוג 14), לרבות פריטי אמנות, פריטי קישוט,
מחזיקי מפתחות; תגים, ממתכת; תכשיטים, לרבות עגילים
ממתכות יקרות, אבנים יקרות, לרבות תכשיטים לתחפושות,
חפתים ומחזיקים לעניבה; שעונים ומכשירים כרונומטרים;
שעוני יד ורצועות לשעונים; נרתיקים לשעונים; נרתיקים
לסחורות המצויינות לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.
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Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials (included in class 
17); plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; plastic film (other than for 
wrapping); insulating paints and lacquers; insulating 
refractory materials; all included in class 17.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסט, נציף, וטובין העשויים
מחומרים אלה (הנכללים בסוג 17); מוצרים מפלסטיק מחושל
לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; צינורות גמישים,
שאינם ממתכת; סרטים מפלסטיק (שאינם לאריזה); צבעים
ולקות מבודדים; חומרי בידוד חסיני אש; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16), including paper 
towels, table napkins, filter paper, handkerchiefs of 
paper, toilet paper, nappies of paper, packaging of 
paper or cardboard; packaging containers and bags; 
printed matter including leaflets, brochures and 
folders; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper 
or cardboard; clipboards; stationery; transfers, 
stickers; labels, including iron-on labels not of textile; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, including drawing, painting and 
modeling materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (included in class 16); 
printers' type; printing blocks; slates and black 
boards; writing and drawing implements; self-
adhesive plastic films for decorative purposes; 
money clips; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג 16),
לרבות מגבות נייר, מפיות לשולחן, נייר ספיגה, ממחטות מנייר,
נייר טואלט, חיתולים מנייר, אריזות מנייר או קרטון; מיכלים

ותיקים לאריזה; דברי דפוס לרבות עלונים, ברושורים וחוצצים;
צרכי כריכת ספרים; צילומים; פוסטרים, שקפים, דיגולים

(מנייר); שלטים מנייר או קרטון;  לוחות כתיבה; מכשירי כתיבה;
מעבירים, מדבקות; תוויות, לרבות תוויות לגיהוץ שאינן

מטקסטיל; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים,
לרבות חומרים לציור, צביעה ובנית מודלים; מכחולים; מכונות
כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (הנכללים בסוג
16); אותיות דפוס; גלופות; לוח צפחה ולוחות; כלים לכתיבה
ולציור; סרטי פלסטיק דביקים לקישוט; אטבים לכסף; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; refractory construction materials, 
not of metal; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable and non-transportable buildings (not of 
metal); monuments (not of metal); decorative objects 
and works of art of stone, concrete or marble; 
signaling panels, non-luminous, non-mechanical and 
not of metal; gates (not of metal); all included in class 
19.

חומרי בנין (לא מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים
לבניה; חומרי בנייה חסיני אש שאינם ממתכת; אספלט, זפת
ויריכות ביטומניות; בניינים ניידים ושאינם ניידים (שאינם
מתכתיים); מצבות (שאינן ממתכת); פריטי קישוט ופריטי

אמנות מאבן, בטון או שיש; פנלים לאיתות, בלתי מוארים, אינם
מכניים ואינם ממתכת; שערים (לא ממתכת); הנכללים כולם

בסוג 19.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made 
from these materials (included in class 18), including 
bags and other containers not adapted to other 
objects to be carried and small goods of leather, 
including purses, pocket wallets, key wallets; hand 
bags, briefcases, shopping bags, school satchels; 
backpacks, rucksacks; shoulder straps; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; travelling sets 
(leatherware); umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה (הנכללים בסוג
18), לרבות תיקים ומיכלים שאינם מותאמים לסחיבת פריטים
אחרים ומוצרי עור קטנים, לרבות ארנקים, ארנקי כיס, ארנקים
למפתחות; תיקי יד, תיקי מסמכים, תיקי קניות, ילקוטים; תיקי
גב, תרמילי גב; רצועות לכתפיים; עורות בעלי חיים, גלדים;
מטענים ותיקי נסיעות; סטים לנסיעות (מוצרי עור); מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים

כולם בסוג 18.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, including t-shirts, 
blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, 
caps, hats, headbands, braces, belts (clothing), 
money-belts, sun visors; sportswear, footwear for 
sports, football boots and studs, ski boots; non-
slipping devices for shoes; corsetry; babies' napkins 
of textile; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, לרבות חולצות טי, חולצות, סוודרים,
מעילים עם ברדסים, מעילי רוח, סינרים, כומתות, כובעים,

סרטים לשיער, חגורות (ביגוד), חגורות לכסף, מסכות להגנה
מפני השמש; ביגוד ספורט, נעלי ספורט, מגפיים ונעליים

לכדורגל, מגפי סקי; התקנים למניעת החלקה לנעליים; מחוכים;
ממחטות לתינוקות מטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 24 סוג: 24

Textiles; textile goods (included in class 24), 
including fabric, textile imitations of leather, non-
woven textile fabrics, curtains, household linen, table 
and bed linen; bed linen of paper; shower curtains of 
textile or plastic; textile banners, flags (not of paper); 
labels, including iron-on labels, of textile, textile 
stickers, sew-on labels; wall hangings of textile; all 
included in class 24.

אריגים; מוצרי אריגה (הנכללים בסוג 24), לרבות בדים, חיקויי
אריגים מעור, בדי אריגה שאינם שזורים, וילונות, כלי מיטה,
כיסויים למיטה ולשולחן; כיסויי מיטה מנייר; וילונות לאמבטיה
מטקסטיל או מפלסטיק; דגלים מטקסטיל, דגלים (שאינם
מנייר); תוויות, לרבות תוויות לגיהוץ, מטקסטיל, מדבקות
טקסטיל, תוויות תפורות; מתלים לקיר מטקסטיל; הנכללים

כולם בסוג 24.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
drinking vessels and drinking glasses; bottles and 
drinking flasks; ice buckets, chests, coolers, ice cube 
molds; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; fragrant air refreshening sprays; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware (included in class 21); decorative 
objects and works of art of glass, porcelain and 
earthenware; signboards of porcelain or glass; 
cosmetic utensils; cooking pot sets and pails of sheet 
metal, aluminum, plastic or other materials; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית  או למטבח; מיכלים וכוסות לשתייה;
בקבוקים ובקבוקונים לשתייה; דלי לקרח, תיבות, מקררים,
תבניות לקוביות קרח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט

למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי;
ספריי מבושם לטיהור אוויר; צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת
או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית,
חרסינה וחומר (הכלולים בסוג 21); פריטים דקורטיביים ומורצי
אמנות מזכוכות, חרסינה וחומר; שלטים מחרסינה או זכוכית;
כלי קוסמטיקה; סטים של כלי בישול ודלי מפיסות מתכת,

אלומיניום, פלסטיק או חומרים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; furniture and tables 
made of plastic or metal; indoor window blinds; 
goods (included in class 20) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials or of plastics; works of art and 
decorative objects of wood, wax, plaster or plastic, 
nameplates, not of metal, garment bags, coat 
hangers, stoppers for bottles, key boards for hanging 
keys; pegs of plastic; display boards and signboards 
of wood or plastic; flagpoles; packaging containers of 
plastic; containers, not of metal, for liquid fuel; all 
included in class 20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; רהיטים ושולחנות
מפלסטיק או מתכת; צלונים לחדר; טובין (הנכללים בסוג 20)
העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם
לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים
אלה או מפלסטיק; עבודות אמנות ומוצרים דקורטיביים מעץ,
שעווה, פלסטר או פלסטיק, לוחות שם שאינם ממתכת, תיקי
ביגוד, קולבים, פקקים לבקבוקים, לוחות תלייה למפתחות;

יתדות מפלסטיק; לוחות תצוגה ושלטים מעץ או מפלסטיק; תורן
לדגל; מיכלי אריזה מפלסטיק; מיכלים שאינם ממתכת לדלק

נוזלי; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use; all included in 
class 23

מטווה וחוטים לשימוש בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 23.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails; 
sacks (included in class 22); all included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים (הנכללים בסוג 22); הנכללים כולם בסוג 22.
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Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, bar mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); gymnastic mats; carpets for 
automobiles; artificial turf; all included in class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי
רצפות קיימות; קולבי קיר (שאינם מאריג); מחצלות התעמלות;
שטיחים לרכבים; שטיחי דשא מלאכותי; הנכללים כולם בסוג

.27

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; pin badges and 
button hole badges; belt clasps, trouser-clips for 
cyclists; pom-poms; haberdashery; competitors' 
numbers; artificial flowers; all included in class 26.

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; תגי פינים ותגי כפתורים; אבזם לחגורה;

תופסני מכנסיים לרוכבי אופניים; פונפונים; סדקיות; מספרי
מתחרים;    פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; playing cards, card games; 
practical jokes (novelties), confetti; gymnastic and 
sporting articles (included in class 28); gymnastic and 
sports equipment, including winter sports equipment, 
including skis, snowboards, ice skates and 
snowshoes; tennis equipment; angling equipment; 
special purpose bags for sports equipment, including 
skis and surfboards, cricket bags, golf and tennis 
bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, 
coverings for skis; snowboard bindings; balls; dumb-
bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, 
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller 
skates, inline roller skates; tables for table tennis; 
decorations for Christmas trees; snow globes; 
electric or electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; scale model 
vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale model 
vehicles, radio-controlled toy vehicles; coin-operated 
fruit machines and entertainment machines; fencing 
weapons; sports bows (archery); nets for ball games, 
tennis nets; fishing tackle, fishing hooks, landing nets 
for anglers; swimming webs (flippers); paragliders, 
hang-gliders; skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and masts for 
sailboards; elbow and knee pads; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; קלפי משחק, משחקי קלפים; בדיחות
פרקטיות (חידושים), קונפטי; מוצרי התעמלות וספורט
(הנכללים בסוג 28); ציוד ספורט והתעמלות, לרבות ציוד

לספורט חורף, לרבות מגלשיים, סנואובורד,  גלגיליות לקרח,
ונעלי שלג; ציוד לטניס; ציוד דיג; תיקים מיוחדים לציוד ספורט,
לרבות מגלשיים וגלשני רוח, תיקי קריקט, תיקי גולף וטניס;

מחברי סקי, מוטות סקי, להבים למגלשיים, כיסויים למגלשיים;
מחברי סנואובורד; כדורים; משקולות, כדורי כוח, דיסקיות,

מוטות; כדורי טניס, מחברטי קריקט, מקלות גולף ומוטות הוקי;
גלגיליות, גלגיליות מחוברות; שולחן לטניס שולחן; קישוטים
לעצי חג המולד; כפפות לשלג; משחקים אלקטרוניים שאינם
מיועדים לשימוש בטלוויזיה; מכוניות מוקטנות, מכוניות צעצוע,
מכוניות מוקטנות המופעלות בשלט רחוק, מכוניות צעצוע
המופעלות בשלט רחוק; מכונות פירות ומכונות בידור

המופעלות באמצעות מטבעות; כלי סיף; קשתות ספורט;
רשתות למשחקי כדור, רשתות לטניס; חכות דיג; פתיונות דיג,
רשתות לדייגים חובבים; סנפירים; מצנחי רחיפה, מצנחי יד;
סקייטבורד; גלשנים, גלשני גוף, גלשני רוח; מפרשיות ותורן
לסירות מפרש; פדים למרפק ולברק; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable 
preserves; mixed milk beverages (milk 
predominating); desserts of yogurt, quark and cream; 
soya milk [milk substitute]; fermented vegetable 
foods [kimchi]; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכלף; שימורי בשר, דגים וירקות;
משקאות חלב מעורבבים (שהחלב דומיננטי בהם); קינוחים

מיוגורט, מעדנים וקצפת; חלב סויה [תחליף חלב]; מאכלי ירקות
מותססים [קימחי]; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 34 סוג: 34

Tobacco; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal 
purposes); smokers' articles namely tobacco tins, 
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette 
cases, ashtrays, humidors, pipe stands, pipe 
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, 
pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette 
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches; all 
included in class 34.

טבק; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, טבק לעישון, טבק
ללעיסה, טבק לשאיפה; תחליפי טבק (שאינם למטרות
רפואיות); מוצרי עישון דהיינו קופסאות לטבק, מחזיקים

לסיגרים וסיגריות, קופסאות לסיגרים וסיגריות, מאפרות, תיבות
השומרות על לחות הטבק, מעמד למקטרת, חומרי ניקוי

למקטרת, קוצצי סיגרים, מקטרות, תיקים למקטרת, מצתים,
ציוד כיס לגלגול סיגריות, נייר לסיגריות, נרתיקים לסיגריות,

פילטרים לסיגריות; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed 
alcoholic drinks, including alcoholic energy drinks, 
mulled wine and mixed drinks containing milk; 
alcoholic malt beverages, malt liquor; wines, spirits 
and liqueurs; alcoholic preparations for making 
beverages; spirit or wine-based cocktails and 
aperitifs; beverages containing wine; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); משקאות אלכוהוליים חמים
ומעורבים, לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים, יין בטעמים
ומשקאות מעורבים הכוללים חלב; משקאות לתת אלכוהוליים,

ליקר מלתת; יין, משקאות חריפים וליקרים; תכשירים
אלכוהוליים להכנת משקאות; קוקטיילים המבוססים על
משקאות חריפים או יין ואפרטיף; משקאות הכוללים יין;

הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice cream; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, edible 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
dressings for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa 
and chocolate drinks; iced tea; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages; cereals for human consumption, including 
oat flakes and other cereal flakes; food flavorings; 
sweets, candy, fruit gums, chocolate, chocolate 
products, pralines with liqueur fillings; chocolate 
mixtures containing alcohol; chewing gums; fruit and 
muesli bars; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, מלח אכילה, חרדל;
חומץ, רטבים (נותני טעם); רטבים לסלט; תבלינים; קרח;

משקאות קפה, תה ושוקולד; תה קר; תכשירים מקפה וקקאו
להכנת משקאות אלכוהוליים ולא אלכוהוליים; דגנים לצריכה
אנושית, לרבות שיבולת שועל ודגנים אחרים; תבלינים לאוכל;
ממתקים, סוכריות, מסטיק פירות, שוקולד, מוצרי שוקולד,

פרלינים ממולאים בליקר; תערובות שוקולד המכילות אלכוהול;
מסטיקים; חטיפי פירות ומוזלי. הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (included in class 31); live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds, natural and dried plants and 
natural flowers; foodstuffs for animals; malt; nuts 
(fruits); straw mulch, litter peat; all included in class 
31

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות (שנכללים בסוג 31);
בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים טבעיים

ויבשים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים; לתת; בוטנים (פירות);
קש ותבן, מצע תבן אורגני; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent tablets 
and effervescent powders for drinks and non-
alcoholic cocktails; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים לרבות משקאות מרעננים, משקאות
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים, היפרטוניים
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי אתלטים); בירה, בירה
מלתת, בירה מחיטה, פורטר, שיכר, בירה מסוג סטואט, לגר;

משקאות לתת לא אלכוהוליים; מים מינרליים  ומי סודה;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים, עסיסים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות, וכן טבליות תוססות ואבקות תוססות
למשקאות ולקוקטיילים ללא אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 32.
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Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכלל בסוג 40.

Class: 39 סוג: 39

Transport of persons and goods by air, road, rail and 
boat; travel arrangement, arrangement of tourist 
services, sightseeing, escorting of travelers; rental of 
aircraft and vehicles; parcel delivery; packaging and 
storage of goods; storage (Physical-) of electronically
-stored data or documents; franking of mail; traffic 
information; all included in class 39.

תעבורה של אנשים וסחורות באוויר, על הקרקע, ברכבת
ובסירות; שירותי סוכנות נסיעות, ארגון שירותי תיירות, ביקור
באתרים תיירותיים, ליווי מטיילים; השכרת מטוסים ורכבים;

משלוח חבילות; אריזה ושמירת חפצים; אחסון (פיזי-) של מידע
השמור אלקטרונית או של מסמכים; ביול דואר; תעבורת מידע;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; home 
banking; real estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; בנקאות פרטית; עסקי נכסי
דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, including promotion of goods and 
services and of competitive events, including 
competitive events of a sporting nature; arranging of 
advertising; distribution of goods for advertising 
purposes; layout services for advertising purposes; 
on-line advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; news 
clipping services; organization consultancy; business 
management; business administration; office 
functions; organization of trade fairs and exhibitions 
for commercial or advertising purposes; rental of 
vending machines; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; compilation of statistics; sponsorship search; 
all included in class 35.

פרסום, לרבות קידום מוצרים ושירותים ואירועים תחרותיים,
לרבות אירועים תחרותיים בעלי אופי ספורטיבי; ארגון שירותי
פרסום; הפצת מוצרים למטרות פרסום; שירותי עיצוב לצרכי
פרסום; פרסום מקוון על רשת מחשבים; השכרת זמן פרסום
ברשתות תקשורת; שירותי שידור חדשותי; יעוץ ארגוני; ניהול
עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות משרדיות; ארגון ירידים
ותערוכות לצרכי מסחר ופרסום; השכרת מכונות מכירה; איסוף

להנאת אחרים של מגוון סחורות, שירותים המאפשרים
ללקוחות לראות ולרכוש את אותן סחורות; איסוף סטטיסטיקות;

חיפוש חסויות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission of radio and 
television programs; electronic bulletin board 
services; providing telecommunications connections 
to a global computer network, telecommunications 
routing and junction services, teleconferencing 
services, providing user access to a global computer 
network; providing access to databases; voice mail 
services; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שידור של תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי לוח
מודעות אלקטרוני; מתן קשר טלקומוניקציה לרשת מחשבים
גלובלית, שירותי ניתוב וצמתי טלקומוניקציה, שירותי שיחת
ועידה, מתן גישה למשתמש לרשת מחשבים גלובלית; מתן
גישה למאגרי מידע; שירותי הודעות קוליות; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of aircraft and automobiles; 
building construction; repair; installation services; 
repair, servicing, maintenance of vehicles, refueling 
of vehicles; restoration of musical instruments; 
installation of doors and windows; swimming-pool 
maintenance; refilling of toner cartridges; all included 
in class 37.

תיקון ואחזקה של מטוסים ורכבים; הקמת מבנים; שירותי
תיקונים; שירותי התקנה; החלפה, שירות, ואחזקה של רכבים,

מילוי דלק ברכבים; שחזור של כלי נגינה; התקנת דלתות
וחלונות; תחזוקת בריכות; מילוי מחסניות טונר; הנכללים כולם

בסוג 37.
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Class: 45 סוג: 45

Personal and social services concerning individual 
needs; security services for the protection of property 
and individuals; dating services; clothing rental, 
evening dress rental; fire-fighting; funerals, 
undertaking, crematorium services; detective 
agencies, missing person investigations, opening of 
security locks; security consultancy; adoption agency 
services; horoscope casting, organization of religious 
meetings; marriage agencies, escorting in society; 
licensing of computer software [legal services], 
registration of domain names [legal services], 
intellectual property consultancy, copyright 
management, licensing of intellectual property; 
intellectual property watching services; legal 
research, legal services; lost property return; 
mediation; inspection of factories for safety purposes; 
rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; all 
included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי
הפרט; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותי
היכרויות; השכרת בגדים, השכרת שמלות ערב; כיבוי אש;
שירותי לוויות, קברנות ומשרפה; שירותי חקירות, חקירות
אודות נעדרים, פתיחת כספות; יעוץ אבטחה; שירותי אימוץ;
שירותי הורוסקופ, ארגון פגישות דתיות; סוכנויות נישואין, ליווי
בחברה; רישוי של תוכנת מחשב [שירותים משפטיים]; רישום
שמות מתחם [שירותים משפטיים], יעוץ בקניין רוחני, ניהול

זכויות יוצרים, רישוי זכויות קניין רוחני; שירותי מעקב אחר קניין
רוחני; מחקר משפט, שירותים משפטיים; החזרת חפצים
אבודים; גישור; בדיקת מפעלים למטרות אבטחה; השכרת
אזעקת אש; השכרת ציוד כיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; health and 
beauty care for human beings or animals; tattooing; 
agriculture, horticulture and forestry services; sauna 
services; solarium services; health spa services; 
visagists’ services; pharmacists’ services to make up 
prescriptions; all included in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים בריאותיים
וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; יצירת קעקועים; שירותים

בקשר לחקלאות, גננות ויערנות; שירותי סאונה; שירותים
סולאריים; שירותי ספא בריאות; שירותי איפור; שירותי רוקחות

למתן מרשמים לאיפור; הנכללים בסוג 44.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); computer system 
design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining websites for others, hosting computer 
sites; installation of computer software; industrial 
design; engineering; consultancy in the field of 
energy-saving; research in the field of environmental 
protection; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת
וחומרת מחשב; תכנות מחשבים; המרת נתונים של תוכנות
מחשב ונתונים ממוחשבים (לא המרה פיסית); תכנון מערכות

מחשבים; המרת נתונים או מסמכים ממדיה פיסית
לאלקטרונית; יצירת ואחזקת אתרי אינטרנט עבור אחרים,
אירוח אתרים ממוחשבים; התקנת תוכנת מחשב; עיצוב

תעשייתי; שירותי הנדסה; יעוץ בתחום חסכון באנרגיה; מחקר
בתחום הגנת איכות הסביבה; נכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 58228/04/2011



Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כ"ד ניסן תשע"א - 58328/04/2011



Application Date 13/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232592 מספר סימן

Owners

Name: Chongqing Senci Import and Export Trading 
Co. Ltd.

Address: NO. 200, Northern Tongxin Road,, Tong Jiaxi 
Town, Beibei District, Chongqing, People's Republic of 
China

Identification No.: 801568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Jones, Adv, and Patent Attorneys

Address: 26 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Ramat 
Hachayal, Israel

שם: פישר וילר ג'ונס, עו"ד ועו"פ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Diesel engine other than for land vehicles; gasoline 
engine other than for land vehicles; alternators; 
dynamos; generators of electricity; agriculture 
machines; lawnmowers [machines]; pumps 
[machines]; washing apparatus; cleaning (machines 
and apparatus for-) [electric]; high pressure washers; 
automobile motor muffler; motorized cultivators; 
drainage machines; centrifugal pumps; all included in 
class 7

מנועי דיזל למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים; מנועי בנזין למעט
מנועים לכלי רכב יבשתיים; מחוללי זרם חילופין; מכשירי דינמו;
מחוללי זרם חשמלי; מכונות לחקלאות; מכסחות דשא [מכונות];
משאבות [מכונות]; התקני שטיפה; ניקוי (מכונות והתקנים עבור
-) [חשמלי]; מתקני שטיפה באמצעות לחץ גבוה; עמם-פליטה
למנועי מכוניות; מקלטרים ממנועים; מכונות ניקוז; משאבות

צנטריפוגליות; הנכללים כולם בסוג 7

כ"ד ניסן תשע"א - 58428/04/2011



Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232597 מספר סימן

VIVADEX

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Immuno-suppressant pharmaceutical preparations, 
included in class 5

תכשירי רוקחות לדיכוי המערכת החיסונית; הנכללים כולם בסוג
.5

כ"ד ניסן תשע"א - 58528/04/2011



Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

Merged with 232606 אוחד עם 232606

Merger איחוד

Linked Files תיקים קשורים

EMPOWERED BY VISIONSENSE

Trade Mark No. 232605 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: VISIONSENSE LTD. שם: ויז'נסנס בע"מ

Address: 20 Ha'magshimim Street, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רחבו המגשימים 20, פתח תקווה, 49348, ישראל

Identification No.: 512660911מספר זיהוי: 512660911

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and optical diagnostic and surgical 
apparatus and instruments, namely stereoscopes, 
stereoscopic cameras, stereoscopic probes, 
stereoscopic displays, 3D imaging processing 
hardware, 3D imaging processing software, 3D 
imaging manipulation modules, 3D imaging 
interpretation modules, all for medical purposes, for 
the purpose of viewing or imaging of organs or 
tissues; all included in class 10.

התקנים ומכשירים דיאגנוסטיים וכירורגיים רפואיים ואופטיים,
קרי סטיראוסקופים, מצלמות סטיראוסקופיות, גששים

סטיראוסקופים, תצוגות סטיראוסקופיות, חומרה לעיבוד הדמיה
תלת מימדית, תוכנה לעיבוד הדמיה תלת מימדית, מודולים
למניפולציה של הדמיה תלת מימדית, מודולים לפענוח הדמיה
תלת מימדית, הכל למטרות רפואיות, לשם החזיה או הדמיה

של איברים פנימיים ורקמות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, namely 
stereoscopes, stereoscopic cameras, stereoscopic 
probes, stereoscopic displays, 3D imaging 
processing hardware, 3D imaging processing 
software, 3D imaging manipulation modules, 3D 
imaging interpretation modules, all for non-medical 
purposes, and for real time or non real time 3D 
visualization; all included in class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים, קרי סטיראוסקופים, מצלמות
סטיראוסקופיות, גששים סטיראוסקופים, תצוגות

סטיראוסקופיות, חומרה לעיבוד הדמיה תלת מימדית, תוכנה
לעיבוד הדמיה תלת מימדית, מודולים למניפולציה של הדמיה
תלת מימדית, מודולים לפענוח הדמיה תלת מימדית, הכל

למטרות לא-רפואיות, להחזיה תלת מימדית בזמן אמת או שלא
בזמן אמת; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 58628/04/2011



Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232607 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: By Me Technologies Ltd. שם: ביי מי טכנולוגיות בע"מ

Address: 38 Nachalat Itzchak St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' נחלת יצחק 38, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514480276מספר זיהוי: 514480276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Online sale of vouchers, coupons and gift certificates, 
including sales to joint buyers; clearing services; all 
included in class 36.

מכירה מקוונת של שוברים, קופונים ותלושי מתנה, ובכלל זאת
מכירה לקונים במשותף; שירותי סליקה; הנכללים כולם בסוג

.36

כ"ד ניסן תשע"א - 58728/04/2011



Application Date 31/08/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232608 מספר סימן

GTECH

Owners

Name: GTECH Corporation

Address: 10 Memorial Boulevard, Providence, 02903, 
U.S.A.

Identification No.: 71170

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד. 58100, תל אביב, 61580,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance, operating and repair 
services relating to electronic apparatus and 
instruments, and to public gaming systems; all 
included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה, תפעול ותיקון הקשורים למערכות
ומכשירים אלקטרוניים ולמערכות משחקים ציבוריים; הנכללים

כולם בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 58828/04/2011



Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232619 מספר סימן

GLYSOMED

Owners

Name: Blistex Inc.

Address: 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois, 60523, 
U.S.A.

Identification No.: 800547

Incorporated in the State of Illinois

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122,
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, 
for skin and lip care protection, medicated hand, 
body, and face creams and lotions, topical analgesic 
preparations, topical antibiotic preparations, and 
medicated sunscreen preparations; all included in 
Class 5

תכשירים תרופתיים למתן מקומי לשימוש אנושי עבור יובש,
לחלוח, תחושת צריבה, תחושת גירוד, אפתות, להגנת העור
והשפתיים, תחליבים ותרחיצים תרופתיים לידים, גוף ופנים,

תכשירי שיכוך כאבים למתן מקומי, תכשירים אנטיביוטיים למתן
מקומי, ותכשירי הגנה מהשמש תרופתיים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated topical preparations for human use 
for dryness, moisturization, burning, itching, cold 
sores, for cleansing the skin, for skin and lip care 
protection, hand, body, and face creams and lotions, 
and non-medicated sunscreen preparations; all 
included in Class 3.

תכשירים ללא תרופה למתן מקומי לשימוש אנושי עבור יובש,
לחלוח, תחושת צריבה, תחושת גירוד, אפתות, לניקוי העור,
להגנת העור והשפתיים, תחליבים ותרחיצים לידים, גוף ופנים,

ותכשירי הגנה מהשמש ללא תרופה; הכל כלול בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 58928/04/2011



Application Date 15/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232623 מספר סימן

TITRIPAC

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל
אביב, 61131, ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Portable containers made of plastic or 
plastic/cardboard compounds for laboratory 
chemicals; all included in class 20.

מיכלים ניידים עשויים מפלסטיק או תרכובות פלסטיק\קרטון
לכימיקלים למעבדות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 1 סוג: 1

Laboratory chemicals (in portable containers); all 
included in class 1.

כמיכלים למעבדות (במיכלים ניידים); הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 59028/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232632 מספר סימן

UNIK

יוניק

Ownersבעלים

Name: A. I. AMERICA ISRAEL INVESTMENTS LTD שם: א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 91 Medinat Hayehudim St., Herzliya Pituach, 
Israel

כתובת : רח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 512480971מספר זיהוי: 512480971

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב,
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate busines; all included in class 36. עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 59128/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232635 מספר סימן

UNIK

יוניק

Ownersבעלים

Name: A. I. AMERICA ISRAEL INVESTMENTS LTD שם: א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address:  הרצליה פיתוח, ישראל91רח' מדינת היהודים , כתובת : רח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 512480971מספר זיהוי: 512480971

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב,
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Buliding construction; all included in class 37. הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 59228/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232636 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A. I. AMERICA ISRAEL INVESTMENTS LTD שם: א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address:  הרצליה פיתוח, ישראל91רח' מדינת היהודים , כתובת : רח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 512480971מספר זיהוי: 512480971

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב,
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate busines; all included in class 36. עסקי נכסי דלא נייד; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 59328/04/2011



Application Date 06/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232637 מספר סימן

Ownersבעלים

Name: A. I. AMERICA ISRAEL INVESTMENTS LTD שם: א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address:  הרצליה פיתוח, ישראל91רח' מדינת היהודים , כתובת : רח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 512480971מספר זיהוי: 512480971

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב,
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; all included in class 37. הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.
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Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232647 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio and video compact discs 
featuring financial data; read-only memory compact 
discs featuring financial data; computer operating 
programs; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to the 
collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions, news agencies; blank magnetic data 
media; blank optical data media; blank magnetic 
discs; magnetic encoded cards; computer interface 
boards; teleprinters; television apparatus, namely 
televisions, television screens; telecommunication 
apparatus and instruments, namely, facsimile 
machines; computers; computer keyboards; 
computer peripheral devices; printers for use with 
computers; modems; computer mouses; computer 
terminals; downloadable computer software for use in 
the stock trading; and downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and 
newsletters for use in the field of stock trading; 
computer software for connecting computers to local 
databases and/or global computer networks; 
telecommunications apparatus, namely, modems, 
telephones for connecting computers to local 
databases and/or global computer networks; 
computer software for searching data; Included in 
class 9

תקליטורי שמע ווידאו מוקלטים מראש המציגים מידע פיננסי;
תקליטורים לקריאה בלבד המציגים מידע פיננסי; תוכניות

הפעלת מחשב; תוכניות מחשב לשימוש בסחר במניות ואגרות
חוב; תוכנות מחשב הקשורות באיסוף והפצת מידע, בורסות
פיננסיות, סחר במניות, עסקאות פיננסיות, סוכנויות חדשות;
מדיות מידע מגנטי ריקים; מדיות מידע אופטיים ריקים; דיסקים
מגנטיים ריקים; כרטיסים מקודדים מגנטיים; לוחות ממשק
מחשב; טלפרינטרים; התקני טלוויזיה, קרי טלוויזיות, מסכי
טלוויזיות; התקנים וכלים טלקומוניקטיביים, קרי, מכשירי
פקסימילה; מחשבים; מקלדות מחשב; התקני מחשב

פריפריאלים; מדפסות לשימוש עם מחשבים; מודמים; עכברי
מחשב; מסופי מחשב; תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשימוש
בסחר במניות; ופירסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה באופן
של מגזינים ועלוני חדשות לשימוש בתחום של סחר במניות;
תוכנות מחשב לחיבור מחשבים למאגרי מידע מקומיים ו/או

רשתות מחשב גלובליות; התקני טלקומוניקאציה, קרי, מודמים,
טלפונים לחיבור מחשבים למאגרי מידע מקומיים ו/או רשתות
מחשב גלובליות; תוכנות מחשב לחיפוש מידע;הכלולים בסוג 9.
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Class: 41 סוג: 41

Providing news in the nature of current event 
reporting; news reporting services in the field of 
financial news; news reporting services; Included in 
class 41.

הספקת חדשות באופן של דיווח אירועים עכשוויים; שירותי
דיווח חדשות בתחום של חדשות פיננסיות; שירותי דיווח

חדשות; כלול בסוג 41.

Class: 42 סוג: 42

Rental of computers; computer software design for 
others; updating of computer software for others; 
rental of computer software; Included in class 42.

השכרת מחשבים; עיצוב תוכנות מחשב לאחרים; עדכון של
תוכנות מחשב לאחרים; השכרת תוכנות מחשב; כלול בסוג 42.

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial 
information about bonds, warrant bonds, commercial 
sales, and exchange and investment trusts; 
insurance information; financial information about the 
stock market in the nature of economic, monetary 
and stock exchange information, currency trading 
information; insurance and financial information 
provided on-line via computer databases and/or a 
global computer network; Included in class 36.

ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכות כספיות; הצעות מחיר
לסחר במניות; העברות כספים אלקטרוניות; הספקת מידע
פיננסי על אגרות חוב, אגרות חוב ערבון, מכירות מסחריות,
ופקדונות נאמנות להשקעה ולבורסה; מידע על ביטוח; מידע

פיננסי על שוק המניות באופן של מידע כלכלי, מוניטרי ובורסאי,
מידע על סחר במטבע חוץ; מידע ביטוחי וכלכלי המסופק און

ליין דרך מאגרי מידע במחשב ו/או רשת מחשב גלובלית;כלולים
בסוג 36.

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple-user access to a global computer 
network; providing access to databases; Included in 
class 38.

הספקת גישה רבת משתמשים לרשת מחשב גלובלית; הספקת
גישה למאגרי מידע;כלול בסוג 38.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 38 סוג: 38

European Community Trade Mark, 22/04/2010, No. 
9047564

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/04/2010, מספר 9047564

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36
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Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Application Date 16/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232648 מספר סימן

THE KNOWLEDGE EFFECT

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; broadcasting; 
communication by computer terminals; computer 
aided transmission of messages, information and 
images; electronic mail; message sending; news 
agencies; rental of message sending apparatus; 
telegraph services; wire services; Included in class 
38.

שירותי טלקומוניקאציה; שידור; תקשורת בין מסופי מחשב;
שידור מסרים, מידע ותמונות בעזרת מחשב; דואר אלקטרוני;
שליחת מסרים; סוכנויות חדשות; השכרת מכשירים שולחי
מסרים; שירותי טלגרף; שירותים קוויים; כלול בסוג 38.

Class: 16 סוג: 16

Books; periodicals; publications; photographs; 
Included in class 16.

ספרים; כתבי עת; הוצאות לאור; צילומים;כלול בסוג 16.

Class: 9 סוג: 9

Audio compact discs; video compact discs; read only 
memory compact discs; computer operating 
programmes; computer programmes; computer 
software relating to the collection and distribution of 
data, financial exchanges, share dealing, stock 
dealing, financial transactions, news agencies, law, 
healthcare, insurance, science, social science, and 
pharmaceuticals; magnetic data media; optical data 
media; magnetic discs; magnetic encoded cards; 
interfaces for computers; teleprinters; 
telecommunications apparatus and instruments; 
computers; computer keyboards; computer 
peripheral devices; printers for use with computers; 
modems; mouse; computer terminals; Included in 
class 9.

תקליטורי שמע; תקליטורי וידאו; תקליטורים לקריאה בלבד;
מערכות הפעלה למחשב; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב

הקשורות באיסוף והפצת מידע, המרות פיננסיות, סחר במניות,
עסקאות פיננסיות, סוכנויות חדשות, משפטים, טיפול בריאותי,
ביטוח, מדע, מדעי החברה ותרופות; מדיה מגנטית למידע;
מדיה אופטית למידע; תקליטורים מגנטיים; כרטיסים מגנטיים

מקודדים; ממשקים למחשבים; טלפרינטרים; התקנים
טלקומוניקאטיביים וכליהם; מחשבים; מקלדות למחשב; התקני

מחשב פריפריאלים; מדפסות למחשבים; מודמים; עכברי
מחשב; מסופי מחשב;כלול בסוג 9.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising matter; 
business appraisals; business information; business 
investigations; business administration; commercial 
information; economic forecasting; office machines 
and equipment rental; business research; statistical 
information; healthcare cost review services for 
healthcare and health claims and insurance 
information and information for controlling medical 
costs, measuring healthcare markets and research 
purposes; Included in class 35.

פרסום; הפצת חומר פרסומי; הערכות עסקיות; מידע עסקי;
חקירות עסקיות; אדמיניסטראציה עסקית; מידע מסחרי;

תשקיפים כלכליים; השכרת ציוד ומכונות משרדיים; מחקרים
עסקיים; מידע סטטיסטי; שירותי סקירת עלויות לשירותי

בריאות ותביעות בריאותיות ומידע ביטוחי ומידע עבור שליטה
בהוצאות רפואיות, מדידת שווקי שירותי בריאות ולמטרות

מחקר.כלול בסוג 35.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
systems; Included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות מחשב; כלול בסוג 37.

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange quotations; electronic 
funds transfers; insurance; Included in class 36.

ניתוחים פיננסיים; ייעוץ פיננסי; הערכות כספיות; הצעות מחיר
לסחר במניות; העברות כספים אלקטרוניות; ביטוח.כלול בסוג

.36
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Owners

Name: Thomson Reuters Global Resources

Address: Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 70987

(Irish unlimited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare information services; 
healthcare consulting services; providing healthcare 
statistical reports; Included in class 44.

שירותי מידע רפואיים ובריאותיים; שירותי יעוץ בריאותיים;
הספקת דו"חות בריאות סטטיסטיים; כלול בסוג 44.

Class: 45 סוג: 45

Computerized legal research services; Included in 
class 45.

שירותי מחקר משפטי ממוחשבים; כלול בסוג 45.

Class: 41 סוג: 41

Education services; Included in class 41. שירותי חינוך;כלול בסוג 41.

Class: 42 סוג: 42

Leasing access to computer databases; computer 
programming; computer rental; computer software 
design; updating of computer software; news 
reporting services; rental of computer software; 
computer research services; Included in class 42.

השכרת גישה למאגרי מידע ממוחשבים; תכנות מחשבים;
השכרת מחשבים; תכנון תוכנות מחשב; עדכון תוכנות מחשב;
שירותי דיווח חדשות; השכרת תוכנות מחשב; שירותי מחקר

ממוחשבים; כלול בסוג 42.
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Application Date 17/09/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 232649 מספר סימן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the exchange of information and 
resources within the scientific research and medical 
communities to achieve advances in the field of 
healthcare; organizing, promoting and conducting 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
consulting with hospitals or doctors on managing an 
oncology practice; all included in class 35.

קידום החילוף של מידע ומקורות בתוך המחקר המדעי וקהילות
רפואיות להשגת יתרונות בתחום של טיפוח בריאות; ארגון,
קידום וביצוע תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; ייעוץ
עם בתי חולים או רופאים על ניהול תרגול אונקולוגיה; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 9 סוג: 9

Computer software for database management in the 
field of oncology; audio and video recordings in the 
field of oncology; all included in class 9.

תוכנת מחשב לניהול נתונים בתחום של אונקולוגיה, הקלטת
אודיו ווידאו בתחום של אונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of cancer; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לאבחון, מניעה וטיפול בסרטן; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, newletters, magazines, 
periodicals pamphlets, books and posters distributed 
in the field of oncology; all included in class 16.

חומרים מודפסים, שהם עיתונים, מגזינים, ירחונים, חוברות,
ספרים ופוסטרים המופצים בתחום של אונקולוגיה; הכללים

כולם בסוג 16.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical apparatus and instruments in the 
field of oncology; diagnostic apparatus for medical 
purposes; radiological apparatus for medical 
purposes, radiological apparatus for medical 
purposes, radiology screens for medical purposes; all 
included in class 10.

התקנים ואביזרים כירורגיים ורפואיים בתחום של אונקולוגיה;
התקני אבחון למטרות רפואיות; התקנים רדיולוגיים למטרות

רפואיות, התקנים רדיולוגיים למטרות רפואיות, מקרני
רדיולוגיה למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.
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Owners

Name: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France, Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114,
ישראל

When the Hebrew version of the lists of 
goods/services or part thereof is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

כשהנוסח העברי של פרטות הסחורות/השירותים, או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Class: 44 סוג: 44

Providing cancer screening services; providing 
information in the field of cancer prevention, 
screening, diagnosis and treatment; consultation 
concerning oncology, namely awareness programs 
and disease management programs; all included in 
class 44.

מתן שירותי הקרנת סרטן; מתן מידע בתחום של מניעת סרטן,
הקרנה, אבחון וטיפול; ייעוץ באשר לאונקולוגיה, שהוא תכניות

מודעות ותכניות ניהול מחלה; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 42 סוג: 42

Biological, pharmaceutical and medical research; 
medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials in the field of oncology; industrial 
analysis and research services; conception and 
development of software, data management 
software; all included in class 42.

מחקר ביולוגי, רוקחי ורפואי; מחקר רפואי ומדעי, שהוא ביצוע
מבחן קליני בתחום של אונקולוגיה; שירותי אנליזה ומחקר

תעשייתיים; קונספציה ופיתוח של תוכנה, תוכנת ניהול נתונים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 41 סוג: 41

Educational services for consumers and 
professionals in the field of oncology, namely, 
arranging and conducting classes, seminars, 
programs, conferences, courses and workshops in 
the field of oncology and eye care, and instructional 
materials distributed therewith; conducting online 
educational exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the field of oncology; providing on-line non
-downloadable publications and audio-video 
materials in the field of oncology; all included in class 
41.

שירותי חינוך לצרכנים ומומחים בתחום של אונקולוגיה, שהם
ארגון וביצוע שיעורים, סמינרים, תוכניות, וועידות, קורסים

וסדנאות בתחום של אונקולוגיה וטיפול בעיניים וחומרי הוראה
המופצים איתם; ביצוע תערוכות ומוצגים חינוכיים מקוונים

ומוצגים אינטראקטיביים בתחום של אונקולוגיה; מתן פרסומים
מקוונים שאינם ניתנים להורדה וחומרי אודיו-וידאו בתחום של

אונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 60128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entertainment electronic products, which include, 
among other things, televisions, computer screens, 
projectors, sound systems, electronic books, home 
cinema system, players, game consuls, DVD 
instruments, television and video cameras, digital 
cameras, digital frames, electric battery chargers, 
electric rechargeable batteries etc.; communication 
products, which include, among other things, land 
phones, wireless phones, cellular phones, smart 
phones, Personal Digital Assistants (PDAs), routers, 
digital set-top boxes, Private Automatic Branch 
Exchanges (PABX), intercoms, headphones, wireless 
headphones, microphones etc.; and computerization 
products, which include, among other things, 
computer related products, mousses, keyboards, 
speakers for computers, floppy disc drives, magnetic 
storage units, CD¬ROM, discs, recordable compact 
disc (CD-R), readablefwriteable compact disc (CD-
RW), computer chargers, modems, computers and 
laptop computers, devices, switches, routers, 
external hard¬disc, USB devices etc., all included in 
class 9.

מוצרי אלקטרוניקה בידורית, הכוללים, בין היתר, טלויזיות,
מסכי מחשב, מקרנים, מערכות שמע, ספרים אלקטרוניים,

,DVD מערכות קולנוע ביתי, נגנים, קונסולות משחקים, מכשירי
מצלמות טלויזיה ווידאו, מצלמות דיגיטאליות, מסגרות

דיגיטאליות, מטעני סוללות חשמליים, סוללות חשמליות נטענות
וכד'; מוצרי תקשורת, הכוללים, בין היתר, טלפונים קויים,

טלפונים אלחוטיים, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מערכות
איסוף נתונים מתוכנתות (PDA), ראוטרים, ממירים

דיגיטאליים, PABX (רשת טלפונית פרטית אוטומאטית),
מכשירי אינטרקום, אוזניות, אוזניות אלחוטיות, מיקרופונים וכד';
ומוצרי מחשוב, הכוללים, בין היתר, אביזרים נלווים למחשב,
עכברים, מקלדות, רמקולים, כונני דיסקטים, יחידות אחסון
מגנטיות, CD-ROM, דיסקטים, דיסקים קומפקטיים להלטה
,(CD-RW) דיסקים קומפקטיים לקריאה וכתיבה ,(CD-R)
מטענים למחשב, מודמים, מחשבים ניידים ונייחים, התקנים,
מתגים, נתבים, זיכרון חיצוני, התקני, התקני USB וכד';

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 60228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entertainment electronic products, which include, 
among other things, televisions, computer screens, 
projectors, sound systems, electronic books, home 
cinema system, players, game consuls, DVD 
instruments, television and video cameras, digital 
cameras, digital frames, electric battery chargers, 
electric rechargeable batteries etc.; communication 
products, which include, among other things, land 
phones, wireless phones, cellular phones, smart 
phones, Personal Digital Assistants (PDAs), routers, 
digital set-top boxes, Private Automatic Branch 
Exchanges (PABX), intercoms, headphones, wireless 
headphones, microphones etc.; and computerization 
products, which include, among other things, 
computer related products, mousses, keyboards, 
speakers for computers, floppy disc drives, magnetic 
storage units, CD¬ROM, discs, recordable compact 
disc (CD-R), readablefwriteable compact disc (CD-
RW), computer chargers, modems, computers and 
laptop computers, devices, switches, routers, 
external hard¬disc, USB devices etc., all included in 
class 9.

מוצרי אלקטרוניקה בידורית, הכוללים, בין היתר, טלויזיות,
מסכי מחשב, מקרנים, מערכות שמע, ספרים אלקטרוניים,

,DVD מערכות קולנוע ביתי, נגנים, קונסולות משחקים, מכשירי
מצלמות טלויזיה ווידאו, מצלמות דיגיטאליות, מסגרות

דיגיטאליות, מטעני סוללות חשמליים, סוללות חשמליות נטענות
וכד'; מוצרי תקשורת, הכוללים, בין היתר, טלפונים קויים,

טלפונים אלחוטיים, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מערכות
איסוף נתונים מתוכנתות (PDA), ראוטרים, ממירים

דיגיטאליים, PABX (רשת טלפונית פרטית אוטומאטית),
מכשירי אינטרקום, אוזניות, אוזניות אלחוטיות, מיקרופונים וכד';
ומוצרי מחשוב, הכוללים, בין היתר, אביזרים נלווים למחשב,
עכברים, מקלדות, רמקולים, כונני דיסקטים, יחידות אחסון
מגנטיות, CD-ROM, דיסקטים, דיסקים קומפקטיים להלטה
,(CD-RW) דיסקים קומפקטיים לקריאה וכתיבה ,(CD-R)
מטענים למחשב, מודמים, מחשבים ניידים ונייחים, התקנים,
מתגים, נתבים, זיכרון חיצוני, התקני, התקני USB וכד';

הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 60328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Services of installation, maintenance, upkeep and 
repair of computers; entertainment electronics 
products; products of communication and connected 
goods, all included in class 37.

שירותי התקנה, אחזקה ותיקון של מחשבים, מוצרי
אלקטרוניקה בידורית, מוצרי תקשורת וסחורות הקשורות להם;

הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 60428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Services of installation, maintenance, upkeep and 
repair of computers; entertainment electronics 
products; products of communication and connected 
goods, all included in class 37.

שירותי התקנה, אחזקה ותיקון של מחשבים, מוצרי
אלקטרוניקה בידורית, מוצרי תקשורת וסחורות הקשורות להם;

הנכללים כולם בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 60528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entertainment electronic products, which include, 
among other things, televisions, computer screens, 
projectors, sound systems, electronic books, home 
cinema system, players, game consuls, DVD 
instruments, television and video cameras, digital 
cameras, digital frames, electric battery chargers, 
electric rechargeable batteries etc.; communication 
products, which include, among other things, land 
phones, wireless phones, cellular phones, smart 
phones, Personal Digital Assistants (PDAs), routers, 
digital set-top boxes, Private Automatic Branch 
Exchanges (PABX), intercoms, headphones, wireless 
headphones, microphones etc.; and computerization 
products, which include, among other things, 
computer related products, mousses, keyboards, 
speakers for computers, floppy disc drives, magnetic 
storage units, CD¬ROM, discs, recordable compact 
disc (CD-R), readablefwriteable compact disc (CD-
RW), computer chargers, modems, computers and 
laptop computers, devices, switches, routers, 
external hard¬disc, USB devices etc., all included in 
class 9.

מוצרי אלקטרוניקה בידורית, הכוללים, בין היתר, טלויזיות,
מסכי מחשב, מקרנים, מערכות שמע, ספרים אלקטרוניים,

,DVD מערכות קולנוע ביתי, נגנים, קונסולות משחקים, מכשירי
מצלמות טלויזיה ווידאו, מצלמות דיגיטאליות, מסגרות

דיגיטאליות, מטעני סוללות חשמליים, סוללות חשמליות נטענות
וכד'; מוצרי תקשורת, הכוללים, בין היתר, טלפונים קויים,

טלפונים אלחוטיים, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מערכות
איסוף נתונים מתוכנתות (PDA), ראוטרים, ממירים

דיגיטאליים, PABX (רשת טלפונית פרטית אוטומאטית),
מכשירי אינטרקום, אוזניות, אוזניות אלחוטיות, מיקרופונים וכד';
ומוצרי מחשוב, הכוללים, בין היתר, אביזרים נלווים למחשב,
עכברים, מקלדות, רמקולים, כונני דיסקטים, יחידות אחסון
מגנטיות, CD-ROM, דיסקטים, דיסקים קומפקטיים להלטה
,(CD-RW) דיסקים קומפקטיים לקריאה וכתיבה ,(CD-R)
מטענים למחשב, מודמים, מחשבים ניידים ונייחים, התקנים,
מתגים, נתבים, זיכרון חיצוני, התקני, התקני USB וכד';

הנככלים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 60628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entertainment electronic products, which include, 
among other things, televisions, computer screens, 
projectors, sound systems, electronic books, home 
cinema system, players, game consuls, DVD 
instruments, television and video cameras, digital 
cameras, digital frames, electric battery chargers, 
electric rechargeable batteries etc.; communication 
products, which include, among other things, land 
phones, wireless phones, cellular phones, smart 
phones, Personal Digital Assistants (PDAs), routers, 
digital set-top boxes, Private Automatic Branch 
Exchanges (PABX), intercoms, headphones, wireless 
headphones, microphones etc.; and computerization 
products, which include, among other things, 
computer related products, mousses, keyboards, 
speakers for computers, floppy disc drives, magnetic 
storage units, CD¬ROM, discs, recordable compact 
disc (CD-R), readablefwriteable compact disc (CD-
RW), computer chargers, modems, computers and 
laptop computers, devices, switches, routers, 
external hard¬disc, USB devices etc., all included in 
class 9.

מוצרי אלקטרוניקה בידורית, הכוללים, בין היתר, טלויזיות,
מסכי מחשב, מקרנים, מערכות שמע, ספרים אלקטרוניים,

,DVD מערכות קולנוע ביתי, נגנים, קונסולות משחקים, מכשירי
מצלמות טלויזיה ווידאו, מצלמות דיגיטאליות, מסגרות

דיגיטאליות, מטעני סוללות חשמליים, סוללות חשמליות נטענות
וכד'; מוצרי תקשורת, הכוללים, בין היתר, טלפונים קויים,

טלפונים אלחוטיים, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מערכות
איסוף נתונים מתוכנתות (PDA), ראוטרים, ממירים

דיגיטאליים, PABX (רשת טלפונית פרטית אוטומאטית),
מכשירי אינטרקום, אוזניות, אוזניות אלחוטיות, מיקרופונים וכד';
ומוצרי מחשוב, הכוללים, בין היתר, אביזרים נלווים למחשב,
עכברים, מקלדות, רמקולים, כונני דיסקטים, יחידות אחסון
מגנטיות, CD-ROM, דיסקטים, דיסקים קומפקטיים להלטה
,(CD-RW) דיסקים קומפקטיים לקריאה וכתיבה ,(CD-R)
מטענים למחשב, מודמים, מחשבים ניידים ונייחים, התקנים,
מתגים, נתבים, זיכרון חיצוני, התקני, התקני USB וכד';

הנככלים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 60728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, different types of wallets and purses, which 
include, among other things, traveling bags, bags for 
laptop copmuters, bags for discs, bags for cameras, 
bags for GPS instruments, etc., as well as bag 
related products, all included in class 18.

תיקים, נרתיקים וארנקים מסוגים שונים, הכוללים, בין היתר,
תיקי נסיעות, תיקים למחשבים ניידים, לדיסקים, למצלמות,

למכשירי GPS, וכד', וכן אביזרים נלווים לתיקים; הנכללים כולם
בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 60828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Bags, different types of wallets and purses, which 
include, among other things, traveling bags, bags for 
laptop copmuters, bags for discs, bags for cameras, 
bags for GPS instruments, etc., as well as bag 
related products, all included in class 22.

תיקים, נרתיקים וארנקים מסוגים שונים, הכוללים, בין היתר,
תיקי נסיעות, תיקים למחשבים ניידים, לדיסקים, למצלמות,

למכשירי GPS, וכד', וכן אביזרים נלווים לתיקים; הנכללים כולם
בסוג 22.

כ"ד ניסן תשע"א - 60928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, different types of wallets and purses, which 
include, among other things, traveling bags, bags for 
laptop copmuters, bags for discs, bags for cameras, 
bags for GPS instruments, etc., as well as bag 
related products, all included in class 18.

תיקים, נרתיקים וארנקים מסוגים שונים, הכוללים, בין היתר,
תיקי נסיעות, תיקים למחשבים ניידים, לדיסקים, למצלמות,

למכשירי GPS, וכד', וכן אביזרים נלווים לתיקים; הנכללים כולם
בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 61028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Bags, different types of wallets and purses, which 
include, among other things, traveling bags, bags for 
laptop copmuters, bags for discs, bags for cameras, 
bags for GPS instruments, etc., as well as bag 
related products, all included in class 22.

תיקים, נרתיקים וארנקים מסוגים שונים, הכוללים, בין היתר,
תיקי נסיעות, תיקים למחשבים ניידים, לדיסקים, למצלמות,

למכשירי GPS, וכד', וכן אביזרים נלווים לתיקים; הנכללים כולם
בסוג 22.

כ"ד ניסן תשע"א - 61128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle and their parts (included in this class).

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys as well as goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological 
instruments.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating and refrigerating.

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, processing, transmission 
and reproduction of sounds, images and data; 
magnetic data carriers and phonograph records; data 
processing apparatus and computer; data processing 
programs.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in 
this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastic.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in this class); animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(included in this class); printers' type; printing blocks.

כ"ד ניסן תשע"א - 61228/04/2011



Class: 35 סוג: 35

Promotion for sale purposes for others; grouping 
goods for others (with the exception of their 
transport), in order to make the purchase of these 
goods easier; services of a databank, namely 
collecting and providing data and information.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

Class: 33 סוג: 33

Liqueurs, especially herbal liqueurs, spirits.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, transmission of radio and 
television programs and web-sites by wire or wireless 
networks; transmission of data and files through the 
Internet; services of a databank, namely collecting 
and providing news.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (included in this class); bed 
and table covers.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (included in this class).

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware (included in this class).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, playing cards, gymnastic and 
sporting articles (included in this class); decorations 
for Christmas trees.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

כ"ד ניסן תשע"א - 61328/04/2011



Class: 42 סוג: 42

Services of a databank, namely providing of access 
time.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; sporting and cultural activities, 
especially conducting of musical events and 
competitions, film, sound, video and television 
products as well as their publication; publication and 
issuing of printed matters; conducting music and 
entertainment performance; discotheque services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 27 סוג: 27

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Germany, 18/06/2002, No. 302 29 364.7/33 גרמניה, 18/06/2002, מספר 364.7/33 29 302

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 14 סוג: 14

Class: 15 סוג: 15

כ"ד ניסן תשע"א - 61428/04/2011



Class: 39 סוג: 39

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 42 סוג: 42

Class: 32 סוג: 32

Class: 28 סוג: 28

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 34 סוג: 34

כ"ד ניסן תשע"א - 61528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine, sparkling wine, fruit wine, sparkling fruit wine, 
eaux-de-vie, spirits, liqueurs, essences and extracts 
for making the aforesaid beverages.

כ"ד ניסן תשע"א - 61628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Water soluble polymers for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and cosmetics; all included in class 
1.

פולימרים מסיסים במים לשימוש בייצור תרופות וקוסמטיקה;
הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 61728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Coatings used in manufacturing pharmaceutical and 
nutritional supplements; all included in class 1.

ציפוי לשימוש בייצור תרופות ותוספים תזונתיים; הנכללים כולם
בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 61828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; protective coloring preparations for 
treated hair; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרום ו-ווקס לעיצוב וטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי

צביעה והורדת צבע לשיער; תכשירי צבע מגנים לשיער מטופל;
תכשירים לסלסול ותלתול תמידי; מחליקי שיער; שמנים אתרים

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 61928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverage; included in class 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 62028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

A service for providing caller information with the 
communication during the telephony  ringing signal, 
enabled through any equipment which supports 
internet-enabled telephonic interface; all included in 
class 38.

שירות העברת מידע ההתקשרות של המתקשר ליעד
ההתקשרות בזמן הצלצול, המתאפשר באמצעות כל ציוד

התומך בממשק טלפוני משולב אינטרנט; הנכללים כולם בסוג
.38

כ"ד ניסן תשע"א - 62128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; all included in class 41. בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 62228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accessories for electronic apparatus such as 
mobiles, portable multimedia players, electronic 
agendas, GPS, hand-held video games, hands-free 
apparatus, digital and video cameras, loudspeakers 
and electric shavers, in particular, batteries, battery 
chargers, power sources, charger adapters, covers, 
casings and stands for portable electric apparatus 
included in this class, such as stands for telephones, 
expressly excluding all types of computer software; 
all included in class 9.

אביזרים עבור מכשירים אלקטרוניים כגון טלפונים ניידים,
משחקי מולטימדיה נישאים, יומנים אלקטרוניים, מערכות ניווט,
יחידות מוחזקות ביד למשחקי וידיאו, מכשירים ללא שימוש
ידיים, מצלמות וידיאו ודיגיטליות, רמקולים ומכונות גילוח
חשמליות, בעיקר, סוללות, מטענים לסוללות, מקורות כח,
מתאמים למטען, כיסויים, מארזים ומעמדים למכשירים

חשמליים ניידים הנכללים בסוג זה, כגון, מעמדים לטלפונים,
להוציא במפורש כל סוגי תכנה למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 62328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Installations and apparatus included in the class, all 
for lighting, electric lamps; and parts and fittings 
included in the class for all the aforesaid goods; all 
included in class 11.

התקנים ומכשירים הכלולים בסוג זה, כולם לתאורה, מנורות
חשמליות; וחלקים ומתאמים הכלולים בסוג זה לכל הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 62428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Remote controls for television sets; television sets; all 
included in class 9.

מכשירי שלט-רחוק למערכות טלוויזיה; מערכות טלוויזיה;
הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 62528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services relating to mattresses, furniture, 
textiles, bed and table covers; included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות בגין מזרנים, רהיטים, אריגים, כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים בסוג 35.

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and furniture; included in class 20. מזרנים ורהיטים; הנכללים בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 62628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Plumbing systems, piping, non-metallic rigid pipes for 
buildings, and accessories therefor; all included in 
class 19.

מערכות אינסטלציה, צנרת, צינורות גמישים לא ממתכת,
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 17 סוג: 17

Plumbing systems, piping, flexible pipes not of metal 
and accessories therefor; all included in class 17.

מערכות אינסטלציה, צנרת, צינורות גמישים לא ממתכת,
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 11 סוג: 11

Plumbing and sanitation systems; piping and 
accessories therefore; all included in class 11.

מערכות אינסטלציה וסניטציה, צנרת ואביזרים עבורם; הנכללים
כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 62728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific  research and development in the field of 
chemicals, pharmaceuticals, enzymes, fuels, biofuels 
and fuel additives; all included in Class 42.

מחקר ופיתוח מדעיים בתחום הכימיקלים, תכשירי רוקחות,
אנזימים, דלקים, דלקים ביולוגיים ותוספי דלק; הכל כלול בסיווג

.42

Class: 40 סוג: 40

Production of fuels, biofuels, fuel additives, enzymes 
and chemicals for others; all included in Class 40.

ייצור של דלקים, דלקים ביולוגיים, תוספי דלקים, אנזימים
וכימיקלים עבור אחרים; הכל כלול בסיווג 40.

כ"ד ניסן תשע"א - 62828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Plumbing systems, piping, non-metallic rigid pipes for 
buildings, and accessories therefor; all included in 
class 19.

מערכות אינסטלציה, צנרת, צינורות גמישים לא ממתכת,
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 17 סוג: 17

Plumbing systems, piping, flexible pipes not of metal 
and accessories therefor; all included in class 17.

מערכות אינסטלציה, צנרת, צינורות גמישים לא ממתכת,
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 11 סוג: 11

Plumbing and sanitation systems; piping and 
accessories therefore; all included in class 11.

מערכות אינסטלציה וסניטציה, צנרת ואביזרים עבורם; הנכללים
כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 62928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific  research and development in the field of 
chemicals, pharmaceuticals, enzymes, fuels, biofuels 
and fuel additives; all included in Class 42.

מחקר ופיתוח מדעיים בתחום הכימיקלים, תכשירי רוקחות,
אנזימים, דלקים, דלקים ביולוגיים ותוספי דלק; הכל כלול בסיווג

.42

Class: 4 סוג: 4

Fuels; biofuels; non-chemical fuel additives; all 
included in Class 4.

דלקים; דלקים ביולוגיים; תוספי דלק לא כימיים; הכל כלול
בסיווג 4.

Class: 1 סוג: 1

Biological molecules and enzymes for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; industrial 
chemicals; chemical fuel additives; all included in 
Class 1.

מולקולות ואנזימים ביולוגיים לשימוש בייצור של תכשירים
רוקחות; כימיקלים תעשייתיים; תוספי דלק כימיים; הכל כלול

בסיווג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 63028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
network-based media processing software services 
for viewing, displaying, selecting, browsing, 
customizing, organizing, searching and navigating 
audiovisual and multimedia content on a television, 
gaming console, mobile device or other network-
connected display; providing technical support 
consulting services with network-based media 
processing services; consulting services in the field 
of the design, development and implementation of 
network-based media processing services and 
software, in Class 42.

מתן שירותי שימוש זמניים של תוכנת רשת מקוונת שאינה
ניתנת להורדה המעבדת מדיה לצורך צפייה, תצוגה, בחירה,
גלישה, התאמה, ארגון, חיפוש וניווט של תוכן אודיו ויזואלי
ומולטימדיה בטלוויזיה, קונסולות משחקים, מכשירים ניידים
ומכשירי תצוגה אחרים המחוברים ברשת; מתן שירותי יעוץ

לשם תמיכה טכנית עם שירותי עיבוד מדיה דרך הרשת; שירותי
יעוץ בתחום תכנון, פיתוח והטמעה של שירותים ותוכנות עיבוד

מדיה באמצעות הרשת; הנכללים בסוג 42.

Class: 41 סוג: 41

Provision of non-downloadable television and other 
audiovisual and multimedia content via a video-on-
demand service via network-based media processing 
software, in Class 41

מתן שירותי טלוויזיה ותוכן מולטימדיה ואודיו ויזואלי אחר
שאינם ניתנים להורדה באמצעות שירות וידאו על פי דרישה
באמצעות תוכנת רשת המעבדת מדיה; הנכללים בסוג 41.

Class: 9 סוג: 9

Software for developing and publishing applications 
for viewing, displaying, selecting, browsing, 
customizing, organizing, searching and navigating 
audiovisual and multimedia content on a television, 
gaming console, mobile device or other network-
connected display; Computer e-commerce network-
based software to allow users to perform electronic 
business transactions via a video-on-demand 
service, in Class 9

תוכנה לפיתוח והוצאה לאור של ישומים לצפייה, תצוגה,
בחירה, גלישה, התאמה, ארגון, חיפוש וניווט של תוכן אודיו
ויזואלי ומולטימדיה בטלוויזיה, קונסולות משחקים, מכשירים
ניידים ומכשירי תצוגה אחרים המחוברים ברשת; תוכנת רשת
למסחר אלקטרוני המאפשרת למשתמשים לבצע פעילות
מסחרית אלקטרונית באמצעות שירות וידאו על פי דרישה;

הנכללים בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 42 סוג: 42

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 24/03/2010, No. 77967395 ארה"ב, 24/03/2010, מספר 77967395

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 63128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; Bicycle stands; Bicycle chains; Bicycle
handle bars; Bicycle
brakes; Cycle mudguards; Bicycle rims; Cranks for
cycles; Motors for
cycles; Cycle hubs; Bicycle spokes; Bicycle saddles;
Bicycle bells;
Bicycle frames; Bicycle tires; all included in class 12.

אופניים; מעמדי אופניים; שרשראות לאופניים; מוטות אחיזה
לאופניים; בלמים לאופניים; מגני-בוץ לאופניים; מסגרות
לאופניים; ארכובות עבור אופניים; מנועים עבור אופניים;
מרכזות לאופניים; חישורים לאופניים; מושבים לאופניים;

פעמונים לאופניים; שלדות אופניים; צמיגים לאופניים; הנכללים
כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 63228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Prerecorded video cassettes and DVD's featuring 
exercise, fitness, dietary information and instruction, 
and music.

כ"ד ניסן תשע"א - 63328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and 
CDs, featuring exercise, fitness and dietary 
information and instruction.

כ"ד ניסן תשע"א - 63428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting clinical trials; conducting clinical trials on 
the safety and effectiveness of apremilast; 
conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for psoriasis, rheumatoid 
arthritis and cancer; conducting clinical trials on the 
safety and effectiveness of a drug directed to 
prostate-specific antigen.

כ"ד ניסן תשע"א - 63528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting clinical trials; conducting clinical trials on 
the safety and effectiveness of apremilast; 
conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for psoriasis, rheumatoid 
arthritis and cancer; conducting clinical trials on the 
safety and effectiveness of a drug directed to 
prostate-specific antigen.

כ"ד ניסן תשע"א - 63628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video cassettes and DVD's featuring 
exercise, fitness and dietary information and 
instruction, and printed instructional materials 
distributed in connection therewith, all sold as a unit.

כ"ד ניסן תשע"א - 63728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs 
featuring exercise, fitness and dietary information 
and instruction.

כ"ד ניסן תשע"א - 63828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus.

Class: 35 סוג: 35

On-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products.

Class: 19 סוג: 19

Refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high 
temperature apparatus and repairing the lining for 
furnaces, refractory furnace patching and repair 
mixes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 37 סוג: 37

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 03/05/2010, No. 85028456 ארה"ב, 03/05/2010, מספר 85028456

Class: 19 סוג: 19

כ"ד ניסן תשע"א - 63928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Lasers for medical use.

Class: 9 סוג: 9

Lasers not for medical use.

כ"ד ניסן תשע"א - 64028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, machines, chin-up 
bars, benches, trampolines, chest pulls, chest 
expanders, abdominal boards, rowing machines, 
weights, bars, bands, pulleys, weighted gloves, mats, 
pushup stands, power stands, exercise balls, 
medicine balls, mats, yoga blocks.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely instruction in the fields 
of exercise equipment and diet programs.

Class: 5 סוג: 5

Meal replacement protein bars, dietary supplements 
and diet aids, namely vitamins and mineral 
supplements.

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, DVDs, and CDs, featuring 
exercise, fitness and dietary information and 
instruction.

כ"ד ניסן תשע"א - 64128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Resilient, non-textile hard surface covering not made 
of ceramics or glass for floors and walls; hard surface 
coverings not made of ceramics or glass for floors 
and walls; protective floor and wall coverings not 
made of ceramics or glass.

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furniture structural and replacement 
parts made from timber products, bamboo and/or 
cork; cabinets and cabinet structural and 
replacement parts made from timber products and/or 
bamboo.

Class: 19 סוג: 19

Building materials made from bamboo and/or timber 
products, namely, beams, joints, joists, moldings, 
posts, supports, siding, trim, planks, boards, tiles not 
made of ceramic or glass, veneer, flooring 
underlayments, window frames, window casements, 
window panes, window sills, doors, door frames, door 
panels, door units, thresholds, panels and paneling, 
and engineered composite and/or laminate material 
made primarily of bamboo and/or wood; bamboo 
flooring, namely tile, plank, floorboards and parquet 
flooring.

כ"ד ניסן תשע"א - 64228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely instruction in the fields 
of exercise equipment, fitness exercise, and diet and 
nutrition programs.

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and 
CDs, featuring exercise, fitness and dietary 
information and instruction.

Class: 5 סוג: 5

Meal replacement protein bars, dietary supplements 
and diet aids, namely vitamins and mineral 
supplements.

כ"ד ניסן תשע"א - 64328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus.

Class: 35 סוג: 35

On-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products.

Class: 19 סוג: 19

Refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high 
temperature apparatus and repairing the lining for 
furnaces, refractory furnace patching and repair 
mixes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 37 סוג: 37

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 03/05/2010, No. 85028382 ארה"ב, 03/05/2010, מספר 85028382

Class: 19 סוג: 19

כ"ד ניסן תשע"א - 64428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of aircraft and aircraft parts; 
technical support services, namely, providing 
technical advice in the field of aircraft overhaul, 
repair, operation, maintenance, or modification, all 
included in class 37

תיקון ואחזקה של כלי טייס וחלקיהם; שירותי תמיכה תכנית,
בעיקר, אספקת ייעוץ טכני בתחום שיפוץ, תיקון, הפעלה,

אחזקה או שינוי של כלי טייס; הכל כלול בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 64528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of aircraft and aircraft parts; 
technical support services, namely, providing 
technical advice in the field of aircraft overhaul, 
repair, operation, maintenance, or modification, all 
included in class 37

תיקון ואחזקה של כלי טייס וחלקיהם; שירותי תמיכה תכנית,
בעיקר, אספקת ייעוץ טכני בתחום שיפוץ, תיקון, הפעלה,

אחזקה או שינוי של כלי טייס; הכל כלול בסוג 37.

כ"ד ניסן תשע"א - 64628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, biscuits; pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; soya sauce; salad dressings; 
mayonnaise; sauces (condiments); spices; ice; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, ביסקוויטים; דברי מאפה
וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ; רוטב סויה; רטבים לסלט; מיונז; רטבים (נותני

טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; all included in class 32. משקאות לא אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic preparations, nutritional supplements, in 
particular dietetic margarine for medical use; all 
included in class 5.

תכשירים דיאטטיים ,תוספי תזונה, בעיקר מרגרינה דיאטטית
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 29 סוג: 29

Sausages, pate and meat spreads; margarine, butter, 
cooking and frying fat; cheese and cheese products, 
cheese curd; milk and milk products, skimmed milk, 
milk made from soya; milk based beverages, milk 
based beverages also containing fruit juice; yoghurt 
based beverages, yoghurt based beverages also 
containing fruit juice; dairy products, yoghurt, cream, 
artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; 
powdered egg; edible oils and fats; all included in 
class 29.

נקניקים, פטה וממרחי בשר; מרגרינה, חמאה, שומן לבישול
ולטיגון; גבינה ומוצרי גבינה, קום גבינה; חלב ומוצרי חלב, חלב
דל שומן, חלב העשוי מסויה; משקאות המבוססים על חלב,

משקאות המבוססים על חלב המכילים גם מיץ פירות; משקאות
המבוססים על יוגורט, משקאות המבוססים על יוגורט המכילים

גם מיץ פירות; מוצרי חלב, יוגורט, שמנת, שמנת וגבינה
מלאכותיות; ביצים; ריבות, מקפאים; אבקת ביצה; שמנים

ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 64728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital media, namely, CDs, DVDs, high-definition 
video discs, pre-recorded video cassettes, 
downloadable audio files, and downloadable video 
files featuring children's entertainment; Children's 
educational music CDs and DVDs; Children's 
educational software; Children's video tapes; 
Computer game programs downloadable via the 
Internet; Downloadable electronic publications in the 
nature of electronic books and publications in the 
field of children's entertainment; Downloadable MP3 
files and MP3 recordings featuring children's 
entertainment, included in class 9.

מדיה דיגיטלית, דהיינו, תקליטורים, דיוידי, דיסקים בפורמט
HD, קלטות וידאו מוקלטות, קבצי אודיו להורדה וקבצי וידאו
להורדה העוסקים בתכני בידור לילדים; דיוידי ודיסקים עם

מוסיקה חינוכית לילדים; תוכנות חינוכיות לילדים; קלטות וידאו
לילדים; תוכניות משחק למחשב הניתנות להורדה מהאינטרנט;

פרסומים אלקטרונים להורדה, כגון ספרים אלקטרוניים
mp3 ופרסומים בנושא בידור ילדים; קבצים והקלטות בפורמט
הניתנים להורדה בתחום בידור ילדים; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 64828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Children's activity books; children's books; children's 
arts and crafts paper kits; coloring books; paper baby 
bibs; picture books; writing instruments, included in 
class 16.

ספרי הפעלה לילדים; ספרי ילדים; ערכות יצירה מנייר לילדים;
חוברות צביעה; סינרי נייר לתינוקות; ספרי תמונות; כלי כתיבה;

הנכללים כולם בסוג 16.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081525 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081525

Class: 16 סוג: 16

כ"ד ניסן תשע"א - 64928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Baby bibs not of paper; Dresses; Hats for infants, 
babies, toddlers and children; Infant wear; Infants' 
shoes and boots; Layettes; Pants; Plastic baby bibs; 
Shirts; Shirts for infants, babies, toddlers and 
children; Skirts; Socks; Sweat shirts, included in 
class 25.

סינרים לתינוקות, שאינם מנייר; שמלות; כובעים לתינוקות
ולילדים; בגדי תינוקות; נעליים ומגפיים לתינוקות; מערכות
לבוש לתינוקות; מכנסיים; סינרי פלסטיק לתינוקות; חולצות;

חולצות לתינוקות ולילדים; חצאיות; גרביים; סווצ'רים; הנכללים
כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081525 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081525

Class: 25 סוג: 25

כ"ד ניסן תשע"א - 65028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board games; card games; educational card games; 
equipment sold as a unit for playing board games; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
infant toys; plush dolls; plush toys; soft sculpture 
plush toys; stuffed and plush toys; stuffed dolls and 
animals; stuffed toys, included in class 28.

משחקי קופסא; משחקי קלפים; משחקי קלפים חינוכיים; ערכות
משחקי קופסא; ערכות משחקי קלפים; צעצועים לתינוקות;
בובות רכות; צעצועים רכים למיניהם; בובות, חיות וצעצועים

פרוותיים; הנכללים כולם בסוג 28.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 09/07/2010, No. 85081525 ארה"ב, 09/07/2010, מספר 85081525

Class: 28 סוג: 28

כ"ד ניסן תשע"א - 65128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of children’s entertainment; 
motion picture films and films for television featuring 
children's entertainment; entertainment in the nature 
of an on-going variety show featuring children’s 
entertainment broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment, namely, a 
continuing animated and live-action children’s show 
broadcast over television, satellite, audio, and video 
media; educational and entertainment services, 
namely, providing on-line interactive children's 
stories; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive 
games; educational and entertainment services, 
namely, providing on-line interactive children's 
stories; providing a website featuring entertainment 
for children. all included in class 41.

בידור בצורה של סדרות טלויזיה בתחום בידור לילדים; סרטים
לקולנוע וסרטי טלויזיה לבידור ילדים; סדרות בידור שונות

לבידור ילדים המשודרות באמצעות מדיות טלויזיה, לווין, אודיו
וודיאו; בידור, דהיינו, סדרות אנימציה וסדרות לבידור ילדים

המשודרות באמצעות מדיות טלויזיה, לווין, אודיו ווידאו; שירותי
בידור וחינוך, דהיינו, אספקת סיפורי ילדים אינטראקטיביים

מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, אספקת שימוש זמני במשחקים
אינטראקטיביים, שאינם להורדה; אספקת אתר עם תכני בידור

לילדים. הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 65228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing on-line access 
to a computer database containing information in the 
field of law including a directory of lawyers and legal 
services; creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in professional and social networking in 
the legal field; all included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת גישה מקוונת למאגר נתונים של
מחשב  המכיל מידע בתחום המשפט כולל מדריך עורכי דין
ושירותים משפטיים; יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים
רשומים להשתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתים, יצירת

קהילות וירטואליות, והתעסקות ברישות מקצועי וחברתי בתחום
המשפטי; הכל כלול בסיווג 42.

Class: 16 סוג: 16

Printed publications containing information in the field 
of law including a directory of lawyers and legal 
services; all included in Class 16.

כתבי עת מודפסים המכילים מידע בתחום המשפט כולל מדריך
עורכי דין ושירותים משפטיים; הכל כלול בסיווג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 65328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer assisted research 
services; consultation services in the field of 
computers, computer hardware, computer software 
and computer assisted research; leasing of computer 
hardware and computer software; providing online 
interactive databases featuring information on a wide 
variety of topics of general interest, legal information, 
advertising, news and research and maintaining the 
same; leasing access time to interactive computer 
databases; technical consultation with respect to 
software and computer assisted research via 
telephone, e-mail, facsimile, in person and/or 
postings on the global computer network, installing 
and updating software, computer software 
maintenance, designing and implementing network 
web pages for third parties and conducting computer 
assisted research for third parties; providing 
electronic newsletters relating to computerized 
information storage and retrieval services; providing 
online interactive databases and maintaining the 
same; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in professional and 
social networking in the legal field; all included in 
Class 42.

תכנות מחשבים; שירותי מחקר בסיוע מחשב; שירותי ייעוץ
בתחום המחשבים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב ומחקר בסיוע

מחשב; חכירה של חומרת מחשב ותוכנת מחשב; אספקת
מאגרי נתונים מקוונים אינטראקטיביים המציגים מידע על מגוון

רחב של נושאי התעניינות כללית, מידע משפטי, פרסום,
חדשות ומחקר ותחזוקה של הנ"ל; חכירת זמן גישה למאגרי
נתונים אינטראקטיביים של מחשב; ייעוץ טכני בנוגע לתוכנה
ומחקר בסיוע מחשב באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני,

פקסימיליה, באופן אישי ו/או דרך הודעות על רשת המחשב
הגלובלית, התקנה ועדכון תוכנה, תחזוקת תוכנת מחשב, עיצוב
ויישום דפי רשת עבור צד שלישי וביצוע מחקר בסיוע מחשב
עבור צד שלישי; אספקת איגרות מידע אלקטרוניות הנוגעות
לאחסון מידע ממוחשב ושירותי אחזור; אספקת מאגרי נתונים
אינטראקטיביים מקוונים ותחזוקה של הנ"ל; שירותי מחשב,
דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים

להשתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, יצירת קהילות
וירטואליות, ולהתעסק ברישות מקצועי וחברתי בתחום

המשפטי; הכל כלול בסיווג 42.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; newsletters in the field of computer-
assisted research services, books, pamphlets, 
brochures and newsletters relating to online 
computerized databases; books; journals; treatises; 
newsletters in the field of computer assisted research 
services; photographs; instructional and teaching 
material (except apparatus); all included in Class 16.

דברי דפוס; איגרות מידע בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב,
ספרים, חוברות, עלונים ואיגרות מידע הנוגעים למאגרי נתונים
ממוחשבים מקוונים; ספרים; כתבי עת; חיבורים; איגרות מידע
בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב; תמונות; חומרי חינוך

והוראה (למעט התקנים); הכל כלול בסיווג 16.

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs; recorded 
computer software; word processing software, 
internet access software, software for providing 
access to proprietary databases online, computer 
software providing access to databases of 
information on a wide variety of topics allowing for 
research, software that enables users to 
electronically file documents with courts and 
government agencies, spreadsheet software, 
software to search and display changes incurred for 
online research, software that performs legal citation 
verification, software that selects and displays 
citations of related cases and other legal materials, 
software for producing tables of authorities in the field 
of law and bookkeeping software; all included in 
Class 9.

נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; תוכנת מחשב
מוקלטת; תוכנת עיבוד תמלילים, תוכנת גישה לאינטרנט,
תוכנה למתן גישה למאגרי נתונים קנייניים מקוונים, תוכנת
מחשב לגישה למאגרי נתונים של מידע על מגוון רחב של
נושאים המאפשרת מחקר, תוכנה המאפשרת למשתמשים
להגיש מסמכים בצורה אלקטרונית לבתי משפט ולסוכנויות
ממשל, תוכנת גיליון אלקטרוני, תוכנה לחיפוש והצגה של
שינויים הנגרמים עבור מחקר מקוון, תוכנה המבצעת אימות

ציטוטים משפטיים, תוכנה הבוחרת ומציגה ציטוטים של מקרים
קשורים וחומרים חוקיים אחרים, תוכנה ליצירת טבלאות של
מוסמכים בתחומי המשפט ותוכנת הנהלת חשבונות; הכל כלול

בסיווג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 65428/04/2011



כ"ד ניסן תשע"א - 65528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing on line news and information relating to the
entertainment industry; electronic publications
relating to the entertainment industry; maintaining
websites relating to the entertainment industry;
newsletter delivered by email relating to the
entertainment industry
; all included in Class 42.

אספקת חדשות ומידע מקוונים הנוגעים לתעשיית הבידור;
כתבי עת אלקטרוניים הנוגעים לתעשיית הבידור; תחזוקת
אתרי אינטרנט הנוגעים לתעשיית הבידור; איגרות מידע

הנשלחות באמצעות דואר אלקטרוני הנוגעות לתעשיית הבידור;
הכל כלול בסיווג 42.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, books, newspapers, newsletters, 
magazines & periodical publications relating to the 
entertainment industry; all included in Class 16.

דברי דפוס; ספרים, עיתונים, איגרות מידע, מגזינים וכתבי עת
הנוגעים לתעשיית הבידור; הכל כלול בסיווג 16.

כ"ד ניסן תשע"א - 65628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer assisted research 
services; consultation services in the field of 
computers, computer hardware, computer software 
and computer assisted research; leasing of computer 
hardware and computer software; providing online 
interactive databases featuring information on a wide 
variety of topics of general interest, legal information, 
advertising, news and research and maintaining the 
same; leasing access time to interactive computer 
databases; technical consultation with respect to 
software and computer assisted research via 
telephone, e-mail, facsimile, in person and/or 
postings on the global computer network, installing 
and updating software, computer software 
maintenance, designing and implementing network 
web pages for third parties and conducting computer 
assisted research for third parties; providing 
electronic newsletters relating to computerized 
information storage and retrieval services; providing 
online interactive databases and maintaining the 
same; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in professional and 
social networking in the legal field; all included in 
Class 42.

תכנות מחשבים; שירותי מחקר בסיוע מחשב; שירותי ייעוץ
בתחום המחשבים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב ומחקר בסיוע

מחשב; חכירה של חומרת מחשב ותוכנת מחשב; אספקת
מאגרי נתונים מקוונים אינטראקטיביים המציגים מידע על מגוון

רחב של נושאי התעניינות כללית, מידע משפטי, פרסום,
חדשות ומחקר ותחזוקה של הנ"ל; חכירת זמן גישה למאגרי
נתונים אינטראקטיביים של מחשב; ייעוץ טכני בנוגע לתוכנה
ומחקר בסיוע מחשב באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני,

פקסימיליה, באופן אישי ו/או דרך הודעות על רשת המחשב
הגלובלית, התקנה ועדכון תוכנה, תחזוקת תוכנת מחשב, עיצוב
ויישום דפי רשת עבור צד שלישי וביצוע מחקר בסיוע מחשב
עבור צד שלישי; אספקת איגרות מידע אלקטרוניות הנוגעות
לאחסון מידע ממוחשב ושירותי אחזור; אספקת מאגרי נתונים
אינטראקטיביים מקוונים ותחזוקה של הנ"ל; שירותי מחשב,
דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים

להשתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, יצירת קהילות
וירטואליות, ולהתעסק ברישות מקצועי וחברתי בתחום

המשפטי; הכל כלול בסיווג 42.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; newsletters in the field of computer-
assisted research services, books, pamphlets, 
brochures and newsletters relating to online 
computerized databases; books; journals; treatises; 
newsletters in the field of computer assisted research 
services; photographs; instructional and teaching 
material (except apparatus); all included in Class 16.

דברי דפוס; איגרות מידע בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב,
ספרים, חוברות, עלונים ואיגרות מידע הנוגעים למאגרי נתונים
ממוחשבים מקוונים; ספרים; כתבי עת; חיבורים; איגרות מידע
בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב; תמונות; חומרי חינוך

והוראה (למעט התקנים); הכל כלול בסיווג 16.

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs; recorded 
computer software; word processing software, 
internet access software, software for providing 
access to proprietary databases online, computer 
software providing access to databases of 
information on a wide variety of topics allowing for 
research, software that enables users to 
electronically file documents with courts and 
government agencies, spreadsheet software, 
software to search and display changes incurred for 
online research, software that performs legal citation 
verification, software that selects and displays 
citations of related cases and other legal materials, 
software for producing tables of authorities in the field 
of law and bookkeeping software; all included in 
Class 9.

נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; תוכנת מחשב
מוקלטת; תוכנת עיבוד תמלילים, תוכנת גישה לאינטרנט,
תוכנה למתן גישה למאגרי נתונים קנייניים מקוונים, תוכנת
מחשב לגישה למאגרי נתונים של מידע על מגוון רחב של
נושאים המאפשרת מחקר, תוכנה המאפשרת למשתמשים
להגיש מסמכים בצורה אלקטרונית לבתי משפט ולסוכנויות
ממשל, תוכנת גיליון אלקטרוני, תוכנה לחיפוש והצגה של
שינויים הנגרמים עבור מחקר מקוון, תוכנה המבצעת אימות

ציטוטים משפטיים, תוכנה הבוחרת ומציגה ציטוטים של מקרים
קשורים וחומרים חוקיים אחרים, תוכנה ליצירת טבלאות של
מוסמכים בתחומי המשפט ותוכנת הנהלת חשבונות; הכל כלול

בסיווג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 65728/04/2011



כ"ד ניסן תשע"א - 65828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer assisted research 
services; consultation services in the field of 
computers, computer hardware, computer software 
and computer assisted research; leasing of computer 
hardware and computer software; providing online 
interactive databases featuring information on a wide 
variety of topics of general interest, legal information, 
advertising, news and research and maintaining the 
same; leasing access time to interactive computer 
databases; technical consultation with respect to 
software and computer assisted research via 
telephone, e-mail, facsimile, in person and/or 
postings on the global computer network, installing 
and updating software, computer software 
maintenance, designing and implementing network 
web pages for third parties and conducting computer 
assisted research for third parties; providing 
electronic newsletters relating to computerized 
information storage and retrieval services; providing 
online interactive databases and maintaining the 
same; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in professional and 
social networking in the legal field; all included in 
Class 42.

תכנות מחשבים; שירותי מחקר בסיוע מחשב; שירותי ייעוץ
בתחום המחשבים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב ומחקר בסיוע

מחשב; חכירה של חומרת מחשב ותוכנת מחשב; אספקת
מאגרי נתונים מקוונים אינטראקטיביים המציגים מידע על מגוון

רחב של נושאי התעניינות כללית, מידע משפטי, פרסום,
חדשות ומחקר ותחזוקה של הנ"ל; חכירת זמן גישה למאגרי
נתונים אינטראקטיביים של מחשב; ייעוץ טכני בנוגע לתוכנה
ומחקר בסיוע מחשב באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני,

פקסימיליה, באופן אישי ו/או דרך הודעות על רשת המחשב
הגלובלית, התקנה ועדכון תוכנה, תחזוקת תוכנת מחשב, עיצוב
ויישום דפי רשת עבור צד שלישי וביצוע מחקר בסיוע מחשב
עבור צד שלישי; אספקת איגרות מידע אלקטרוניות הנוגעות
לאחסון מידע ממוחשב ושירותי אחזור; אספקת מאגרי נתונים
אינטראקטיביים מקוונים ותחזוקה של הנ"ל; שירותי מחשב,
דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים

להשתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתיהם, יצירת קהילות
וירטואליות, ולהתעסק ברישות מקצועי וחברתי בתחום

המשפטי; הכל כלול בסיווג 42.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; newsletters in the field of computer-
assisted research services, books, pamphlets, 
brochures and newsletters relating to online 
computerized databases; books; journals; treatises; 
newsletters in the field of computer assisted research 
services; photographs; instructional and teaching 
material (except apparatus); all included in Class 16.

דברי דפוס; איגרות מידע בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב,
ספרים, חוברות, עלונים ואיגרות מידע הנוגעים למאגרי נתונים
ממוחשבים מקוונים; ספרים; כתבי עת; חיבורים; איגרות מידע
בתחום שירותי מחקר בסיוע מחשב; תמונות; חומרי חינוך

והוראה (למעט התקנים); הכל כלול בסיווג 16.

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs; recorded 
computer software; word processing software, 
internet access software, software for providing 
access to proprietary databases online, computer 
software providing access to databases of 
information on a wide variety of topics allowing for 
research, software that enables users to 
electronically file documents with courts and 
government agencies, spreadsheet software, 
software to search and display changes incurred for 
online research, software that performs legal citation 
verification, software that selects and displays 
citations of related cases and other legal materials, 
software for producing tables of authorities in the field 
of law and bookkeeping software; all included in 
Class 9.

נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; תוכנת מחשב
מוקלטת; תוכנת עיבוד תמלילים, תוכנת גישה לאינטרנט,
תוכנה למתן גישה למאגרי נתונים קנייניים מקוונים, תוכנת
מחשב לגישה למאגרי נתונים של מידע על מגוון רחב של
נושאים המאפשרת מחקר, תוכנה המאפשרת למשתמשים
להגיש מסמכים בצורה אלקטרונית לבתי משפט ולסוכנויות
ממשל, תוכנת גיליון אלקטרוני, תוכנה לחיפוש והצגה של
שינויים הנגרמים עבור מחקר מקוון, תוכנה המבצעת אימות

ציטוטים משפטיים, תוכנה הבוחרת ומציגה ציטוטים של מקרים
קשורים וחומרים חוקיים אחרים, תוכנה ליצירת טבלאות של
מוסמכים בתחומי המשפט ותוכנת הנהלת חשבונות; הכל כלול

בסיווג 9.

כ"ד ניסן תשע"א - 65928/04/2011



כ"ד ניסן תשע"א - 66028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products destined for industry, foodstuffs 
and agriculture; all included in class 1.

מוצרים כימיים המיועדים לתעשייה, דברי מזון וחקלאות;
הנכללים כולם בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 66128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חומרה ותכנת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי היגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; שירותי חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים

כולם בסוג 44.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; all included in class 40. טיפול בחומרים; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורת מכונות (למעט לכלי רכב
יבשתיים); התקנים חקלאיים למעט המופעלים ידנית; מדגרות

לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים

כולם בסוג 11.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

Class: 40 סוג: 40

Germany, 03/05/2010, No. 302010026323.7/07 גרמניה, 03/05/2010, מספר 302010026323.7/07

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

כ"ד ניסן תשע"א - 66228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated) for the 
repair of machines, tools, apparatus and/or vehicles 
for use in agriculture, horticulture and forestry, for the 
building industry; sharpening stones; all included in 
class 8.

כלי עבודה ומכשור ידניים (מופעלים ביד) לתיקון של מכונות,
כלים, מכשירים ו/או רכבים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות,
ולתעשיית הבניה; אבנים משחיזות; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 7 סוג: 7

Looms and industrial robots used in woodworking 
machines, metalworking machines, glass working 
machines and plastic working machines for working 
and shaping purposes, tools driven by a motor and 
machine tools, sharpening and abrasive wheels, 
grindings machines, grinding wheels, cutting discs for 
grinding wheels, abrasive discs for grinding wheels, 
power-operated diamond grinding discs, cut off disc 
grinding wheels, sharpening machines, cutting 
machines, welding machines, coated abrasive belts 
for use in power-operated grinding and sanding 
wheels, mop sanders for electric polishing machines, 
abrasive flap discs, abrasive belts for power-operated 
sanders; all included in class 7.

נולים ורובוטים תעשייתיים המשמשים במכונות לעבודות עץ,
מכונות לעבודות מתכת, מכונות לעבודות זכוכית ובמכונות

לעבודות פלסטיק למטרות עבודה ועיצוב צורה, כלים המופעלים
על ידי מנוע וכלי מכונה, גלגלי השחזה וליטוש, מכונות טחינה,
גלגלי טחינה, דיסקים לחיתוך לגלגלי טחינה, דיסקים לליטוש
לגלגלי טחינה, דיסקים לטחינת יהלומים המופעלים על ידי
חשמל, גלגלי טחינה דיסק חיתוך, מכונות השחזה, מכונות

חיתוך, מכונות הלחמה, רצועות ליטוש מצופות לשימוש בגלגלי
טחינה ושיוף המופעלים על ידי חשמל, סמרטוטי שיוף למכונות

הברקה חשמליות, דיסקי פלאפ לליטוש, רצועות ליטוש
למשייפות המופעלות על ידי חשמל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 3 סוג: 3

Abrasive products namely, emery cloth, emery 
papers, pumice stones, including abrasive pastes; all 
included in class 3.

מוצרי ליטוש דהיינו, מטלית שמיר, ניירות שמיר, אבני ספוג,
הכוללים ממרחי ליטוש; הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 66328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Photography services; all included in class 41. שירותי צילום; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 66428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; all included in 
class 9.

חומרות ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/07/2010, No. 85/087,990 ארה"ב, 19/07/2010, מספר 85/087,990

Class: 9 סוג: 9

כ"ד ניסן תשע"א - 66528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Traveling agency; all included in class 39. ארגון נסיעות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 36 סוג: 36

Financing businesses and money businesses; all 
included in class 36.

עסקי מימון ועסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 66628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations.

כ"ד ניסן תשע"א - 66728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; cd radios, 
weather/hazard alert radios, radio receivers and 
transmitters; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sound and 
images; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; transceivers, radio transceivers, 
micro transceivers; receivers and transceivers of 
audio and video signals; radio recorders; land 
transceivers, marine and nautical transceivers, 
vehicle transceivers, fixed transmitters, amateur 
transceivers, signal tuners, two-way radios, tactical 
radio apparatus, telephones, wireless telephones, 
cellular telephones, GSM telephones, GPRS 
telephones, UMTS telephones, satellites telephones, 
videophones; aerials, wireless aerials, portable 
aerials, fixed aerials, parabolic dishes, vehicle 
aerials, nautical aerials, magnetic aerials; 
accessories for aerials, including brackets, supports, 
cables, wires, filters, remote controls, amplifiers, 
plugs, sockets, adaptors, reducers, interphones, 
scanners, analysers, potentiometers, reducers, 
power supplies, preamplifiers, amplifiers, sound 
processors; encryption, coding, decoding, monitoring, 
alarm, satellite reception devices; pagers; telemeters; 
air analysis apparatus; radio frequency identification 
devices (transponders); devices for recording, 
reproduction, displaying, transmission, receiving, 
processing, codifying, decodyfing data transmissions, 
via radio and satellite; satellite navigation systems, 
global positioning systems (GPS), binoculars, 
telescopes; software and programs only for the 
aforesaid products; accessories for all the aforesaid 
products, including bases, adaptors, laryngophones, 
microphones, radio microphones, wireless 
microphones, headphones, headphones with 
microphones, earphones, loudspeakers, amplifiers, 
aerials batteries, battery chargers, battery holders, 
battery boxes, brackets and supports, adapters, 
filters, filters for preventing interference, electric 
wires, cables, power cables, extension cords, plugs, 
connectors, plugs, wire and wireless aerials; cases, 
containers, housings, small carrying bags, bags for 
the aforementioned products; all included in class 09.

התקנים ומכשירים מדעיים, ימיים, מבדקיים, פוטוגרפים,
סינמטוגרפיים, אופטיים, של שקילה, של מדידה, של סימון, של
בדיקה (פיקוח), של הצלת- חיים ושל לימוד ;רדיו CD  , רדיו
לאזהרה מפני מזג-אוויר, סכנה, מקלטי ומשדרי רדיו; התקנים
ומכשירים להקלטה, שידור או ייצור של קול ותמונות ; התקנים
ומכשירים לניהול, החלפה, שינוי, אגירה, ויסות או בקרה של
חשמל; מקלטים-משדרים, מקלטי-משדרי רדיו, מקלטי-משדרי
מיקרו, מקלטים ומקלטי-משדרי סימני אודיו ווידאו ; מקליטי
רדיו ;מקלטים-משדרים קרקעיים, מקלטים-משדרים ימיים,
מקלטים-משדרים לרכב ;משדרים קבועים, מקלטים-משדרים
חובבניים, טונרי איתות, רדיו דו-כיווני ,התקני רדיו טקטיים,
טלפונים, טלפונים אלחוטיים, טלפונים סלולאריים, טלפוני
GSM  , טלפוני GPRS  , טלפוני UMTS  , טלפונים לוויינים,
טלפוני וידאו, אנטנות, אנטנות אלחוטיות, אנטנות ניידות,
אנטנות קבועות, צלחות לווין, אנטנות רכב, אנטנות ספנות,

אנטנות מגנטיות ;אביזרים לאנטנות, הכוללים בסיסים, תומכים,
כבלים, חוטים, פילטרים, שלט-רחוק, מגברים, תקעים, שקעים,

מתאמים, מצמצמים, אינטרקומים, סורקים, מאבחנים,
פוטנציומטרים, מצמצמים, ספקי כוח, מגברי קדם, מגברים,
מעבדי קול ; מקדדים, קידוד, הסרת-קידוד, בקרה, התרעה,
מכשירים לקליטת לווין ; זימוניות ; מדי-רוחק ;התקנים לניתוח
אוויר ;מכשירים לזיהוי תדרי רדיו (משדר-משיב) ; מכשירים
להקלטה, ייצור, הצגה, שידור, קבלה, עיבוד, קידוד, הסרת-
קידוד משדרי מידע, דרך רדיו ולוויין ;מערכות ניווט לוויניות,

מערכות מיקום גלובליות (GPS ), משקפות, טלסקופים ;תוכנה
ותוכנות רק עבור המוצרים לעיל ;אביזרים עבור כל המוצרים
לעיל, כולל בסיסים, מתאמים, מיקרופון- גרון ;מיקרופונים,
מיקרופונים לרדיו ,מיקרופונים אלחוטיים, אזניות, אזניות עם
מיקרופונים, אזניות, רמקולים, מגברים, סוללות לאנטנות,
מטעני סוללות, מחזיקי סוללות, קופסאות סוללות, בסיסים

ותומכים, מתאמים, פילטרים, פילטרים למניעת הפרעה, חוטי
חשמל, כבלים, כבלי חשמל, חוטים מאריכים, תקעים, מחברים,

תקעים, אנטנות חוטיות ואלחוטיות ; נרתיקים, מיכלים,
מאכסנים, תיקי נשיאה קטנים, תיקים עבור המוצרים הנזכרים

לעיל ;הנכללים כולם בסוג 09  .

כ"ד ניסן תשע"א - 66828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo-shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; jackets; waistcoats; vests; jumpers; pants; 
panties; under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and 
dresses; overcoats; coats; anoraks; raincoats; 
pareus; swimwear; underwear; beachwear; clothing 
for babies; babies pants; sleeveless T-shirts; belts 
and sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; 
ski boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps; all included in class 25.

לבוש דנים; ג'ינס; מכנסיים; חצאיות; ג'קטים; אימוניות; מכנסי
ברמודה; חזיות; גופיות; מחוכים; תחתוניות; כתפות; חותלות;
כותנות לילה; פיג'מות; חלוקי בית; אפודות; חלוקי רחצה; בגדי
רחצה; כובעי רחצה; כפפות וידוניות לביגוד; קרדיגנים; אפודות;
עניבות; מטפחות צוואר; צעיפים; סוודרים; גרביים; גרביונים;
טייצים; בגדים תחתונים; מותניות; חולצות; חולצות; בלוזונים;
מעילים קצרים; בלייזרים; אוברולים; מכנסיים קצרים; חולצות
פולו; עליוניות שהן לבוש; חולצות צמודות; סרטי ראש; סרטי
צוואר; מגן זיעה; סרטי זרוע; ג'קטים; מקטורנים; וסטים;
אפודות; מכנסיים; תחתונים; חולצות טי; מיזעים; חליפות
ושמלות; מעילים עליונים; מעילים; מעילים עם ברדס; מעילי
גשם; פריאו; בגדי שחייה; בגדים תחתונים; בגדי חוף; בגדים
לתינוקות; מכנסי תינוקות; חולצות טי ללא שרוולים; חגורות
ואבנטים ללבוש; נעליים; נעלי ספורט; מגפיים; מגפי סקי;

מגפיים סנובורד; סנדלים; נעלי בית; כובעי מצחייה; הנכללים
כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 16/04/2010, No. PD2010C00421 PD2010C00421 איטליה, 16/04/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ד ניסן תשע"א - 66928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Denim wear; jeans; trousers; skirts; jackets; track 
suits; bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves and muffs for 
clothing; cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; half coats; blazers; 
overalls; shorts; polo-shirts; tops being clothing; body 
shirts; head bands; neck bands; sweat bands; wrist 
bands; jackets; waistcoats; vests; jumpers; pants; 
panties; under pants; T-shirts; sweatshirts; suits and 
dresses; overcoats; coats; anoraks; raincoats; 
pareus; swimwear; underwear; beachwear; clothing 
for babies; babies pants; sleeveless T-shirts; belts 
and sashes for clothing; shoes; sport shoes; boots; 
ski boots; snow board boots; sandals; slippers; hats; 
caps; all included in class 25.

לבוש דנים; ג'ינס; מכנסיים; חצאיות; ג'קטים; אימוניות; מכנסי
ברמודה; חזיות; גופיות; מחוכים; תחתוניות; כתפות; חותלות;
כותנות לילה; פיג'מות; חלוקי בית; אפודות; חלוקי רחצה; בגדי
רחצה; כובעי רחצה; כפפות וידוניות לביגוד; קרדיגנים; אפודות;
עניבות; מטפחות צוואר; צעיפים; סוודרים; גרביים; גרביונים;
טייצים; בגדים תחתונים; מותניות; חולצות; חולצות; בלוזונים;
מעילים קצרים; בלייזרים; אוברולים; מכנסיים קצרים; חולצות
פולו; עליוניות שהן לבוש; חולצות צמודות; סרטי ראש; סרטי
צוואר; מגן זיעה; סרטי זרוע; ג'קטים; מקטורנים; וסטים;
אפודות; מכנסיים; תחתונים; חולצות טי; מיזעים; חליפות
ושמלות; מעילים עליונים; מעילים; מעילים עם ברדס; מעילי
גשם; פריאו; בגדי שחייה; בגדים תחתונים; בגדי חוף; בגדים
לתינוקות; מכנסי תינוקות; חולצות טי ללא שרוולים; חגורות
ואבנטים ללבוש; נעליים; נעלי ספורט; מגפיים; מגפי סקי;

מגפיים סנובורד; סנדלים; נעלי בית; כובעי מצחייה; הנכללים
כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 16/04/2010, No. PD2010C00422 PD2010C00422 איטליה, 16/04/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ד ניסן תשע"א - 67028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Metal casting, metal plating, metal tempering, metal 
treating, nickel plating, silver plating, tempering 
(metal), plating (metal); all included in class 40.

עיצוב מתכת, ציפוי מתכת, חיסום מתכת, טיפול במתכת, ציפוי
ניקל, ציפוי כסף, חיסום (מתכת), ציפוי (מתכת); הנכללים כולם

בסוג 40.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 07/04/2010 דרום קוריאה, 07/04/2010

Class: 40 סוג: 40

כ"ד ניסן תשע"א - 67128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Veterinarian services; all included in class 44. שירותים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 44.

כ"ד ניסן תשע"א - 67228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסיים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 67328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Feminine hygiene and menstruation products, 
including sanitary napkins and tampons, panty-liners, 
internal absorbents and pads for feminine protection; 
all included in class 5.

מוצרי היגיינה ווסת נשיים, הכוללים ממחטות סנטריות
וטמפונים, מגנים תחתונים, סופגים פנימיים, ותחבושות

להיגיינה הנשית; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 67428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או מצופות
בהן, שאינם כלולים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות;

כלים אורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים
אתרים, תמרוקים, תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

כ"ד ניסן תשע"א - 67528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts and t-shirts; jackets, shorts, 
flip flops, sandals, pants, underwear, belts, hats, 
sweaters, ties, jeans, socks, pajamas, skirts, sweat 
shirts.

Class: 26 סוג: 26

Belt buckles.

Class: 18 סוג: 18

Wallets made of leather or other materials.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

כ"ד ניסן תשע"א - 67628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banqueting and catering services; rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

Class: 41 סוג: 41

Live entertainment and musical entertainment 
services; nightclub services; health and leisure club 
services; provision of sport, leisure and recreational 
facilities; arranging and conducting of functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings; theatre, opera and concert ticket 
reservations.

כ"ד ניסן תשע"א - 67728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banqueting and catering services; rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

Class: 41 סוג: 41

Live entertainment and musical entertainment 
services; nightclub services; health and leisure club 
services; provision of sport, leisure and recreational 
facilities; arranging and conducting of functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings; theatre, opera and concert ticket 
reservations.

כ"ד ניסן תשע"א - 67828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 67928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); cement; thin and 
medium bed mortar; mixtures of gypsum and/or 
cement and/or aggregates and or other materials, all 
the aforesaid mixtures for building; mortar; concrete, 
coatings (building materials); boards (not of metal) for 
building, including among others insulating panels for 
facades; jointing compounds; mixtures of asphalt 
and/or bitumen and/or their products and/or 
aggregates; tar-based or bitumen-based liquid 
blacktop surface sealer; gravel; non-metalic casting 
forms for concrete; concrete and asphalt crack repair 
materials, namely concrete patching compound and 
tar-based or bitumen-based asphalt patching 
compound; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); מלט; מלט וטיח מרובדים
למחצה ודקים; תערובות של גבס ו/או חול ו/או מלט ו/או חומרי
מלט ו/או חומרים אחרים, כל התערובות הנזכרות לעיל עבור

בניה; טיח;  מלט, ציפויים (ציפויים (חומרי בניה); לוחות (שאינם
ממתכת) עבור בניה, הכוללים בין היתר פנלים מבודדים עבור
חזיתות בניין; תרכובות צימוד; תערובות של אספלט ו/או חמר
ו/או מוצרים העשויים מהם ו/או חומרי מלט; זפת או חמר

מבוססי ממשח סותם משטח אספלט נוזלי; חצץ; תבניות יציקה
שאינן מתכתיות עבור בטון; חומרי תיקון סדקי בטון ואספלט,
דהיינו תרכובת טלאי ותרכובת טלאי מבוססת זפת ו/או חמר;

הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ד ניסן תשע"א - 68028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); cement; thin and 
medium bed mortar; mixtures of gypsum and/or 
cement and/or aggregates and or other materials, all 
the aforesaid mixtures for building; mortar; concrete, 
coatings (building materials); boards (not of metal) for 
building, including among others insulating panels for 
facades; jointing compounds; mixtures of asphalt 
and/or bitumen and/or their products and/or 
aggregates; tar-based or bitumen-based liquid 
blacktop surface sealer; gravel; non-metalic casting 
forms for concrete; concrete and asphalt crack repair 
materials, namely concrete patching compound and 
tar-based or bitumen-based asphalt patching 
compound; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); מלט; מלט וטיח מרובדים
למחצה ודקים; תערובות של גבס ו/או חול ו/או מלט ו/או חומרי
מלט ו/או חומרים אחרים, כל התערובות הנזכרות לעיל עבור

בניה; טיח;  מלט, ציפויים (ציפויים (חומרי בניה); לוחות (שאינם
ממתכת) עבור בניה, הכוללים בין היתר פנלים מבודדים עבור
חזיתות בניין; תרכובות צימוד; תערובות של אספלט ו/או חמר
ו/או מוצרים העשויים מהם ו/או חומרי מלט; זפת או חמר

מבוססי ממשח סותם משטח אספלט נוזלי; חצץ; תבניות יציקה
שאינן מתכתיות עבור בטון; חומרי תיקון סדקי בטון ואספלט,
דהיינו תרכובת טלאי ותרכובת טלאי מבוססת זפת ו/או חמר;

הנכללים כולם בסוג 19.

כ"ד ניסן תשע"א - 68128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, מנטות, סוכריות
וטבליות; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 68228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 68328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Children’s clothing; Layettes [clothing]; 
Bathing suits; Footwear; Caps [headwear]; Hosiery; 
Gloves [clothing]; Scarfs; Girdles; all included in class 
25.

דברי לבוש; בגדי ילדים; מערכת צורכי תינוק (דברי לבוש); בגדי
ים; הנעלה; כובעים (כיסויי ראש); גרביים ולבנים; כפפות (דברי

לבוש); צעיפים; חגורות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 68428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light diffusers, lighting apparatus and 
installations, projector lamps, ceilling lights, luminous 
tubes for lighting, luminous house numbers, 
searchlights, street lamps, light bulbs electric; all 
included in class 11.

מנורות, מפזר אור, התקן הארה והתקנה, מנורות זרקור,
מנורות תקרה, שפורפרות מקרינות אור להארה, בית מנורה,

פנס הארה לכיוון קרני אור, מנורות רחוב, נורות חשמל;
הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 68528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and beverage services; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

כ"ד ניסן תשע"א - 68628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; sparkling 
wines; spirits [beverages]; all included in class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); יינות; יינות נתזים; ספירטים
[משקאות]; הנכללים כולם בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 68728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Class: 3 סוג: 3

All-purpose cleaner preparations; cleaners for use on 
aviation surfaces; chemical cleaners for the aviation 
industry; all included in Class 3.

תכשירי ניקוי רב-שימושיים; חומרי ניקוי לשימוש במשטחים
תעופתיים; חומרי ניקוי כימיים לתעשיית התעופה; הכל כלול

בסוג 3.

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; hydraulic fluids; heat transfer 
fluids for industrial use; heat transfer fluids for use in 
boilers, in furnaces, in chemical process reactors; 
chemicals and chemical compositions, namely, 
solvents, coalescing aids, coupling agents and 
plasticizers, for use in the manufacture of coatings, 
plastic films and plastic-based coatings, paints, 
varnishes, lacquers, adhesives, sealants, and inks; 
artificial resins; synthetic resins; chemical 
preparations for scientific purposes; sulphur; 
insoluble sulphur; chemical preparations, namely 
degreasing and cleaning solvents; chemicals for 
rubber and plastic processing applications; chemical 
compounds for use in the manufacture of rubber, 
namely, for the curing and preservation of 
unvulcanized synthetic and natural rubber; synthetic 
resins for use in the industrial arts and for further 
manufacture; synthetic resin adhesives for laminating 
purposes; all included in Class 1.

כימיקלים תעשייתיים; נוזלים הידראוליים; נוזלי מעבר חום
לשימוש תעשייתי; נוזלי מעבר חום לשימוש בדוודים, בכבשנים
ובריאקטורים לתהליכים כימיים; כימיקלים ותכשירים כימיים,
בעיקר, ממסים, עוזרי התמזגות, גורמי קישור ופלסטיסייזרים,
לשימוש בייצור ציפויים, שכבות פלסטיות וציפויים, צבעים,
ורניות, לכות, דבקים, חומרי איטום ודיו מבוססי-פלסטיק;
שרפים מלאכותיים; שרפים סינתטיים; תכשירים כימיים

למטרות מדעיות; גפרית; גפרית לא מסיס; תכשירים כימיים,
בעיקר, ממסים להסרת שומן ולניקוי; כימיקלים ליישומי עיבוד
גומי ופלסטיק; תרכובות כימיות לשימוש בייצור גומי, בעיקר,
להתקשות ושימור של גומי סינתטי או טבעי בלתי מגופר;
שרפים סינתטיים לשימוש באומניות התעשייתיות ולהמשך

ייצור; דבקי שרף סינתטיים לשימושי ריבוד; הכל כלול בסוג 1.

כ"ד ניסן תשע"א - 68828/04/2011



Resins in bars, blocks, pellets, rods, for general 
industrial use; plastic interlayer for use in the 
architectural, automotive laminated glass industries; 
plastic interlayer for safety glass; plastic interlayer for 
use in laminating safety glass; synthetic resin 
sheeting for use in the manufacture of laminated 
glass; polyvinyl butyral film for use in glass 
laminations; colored, metallic, imaged, laminated, 
sound insulating, solar protective, solar absorbing, 
reflective and electromagnetic filtering plastic films 
and interlayers for use in architectural or vehicle 
glass and windows; laminated plastic film for use in 
home or auto windows for sun control; polyurethane 
film for use in glass laminations for residential and 
commercial windows and doors; solar plastic film, 
namely, tinted, laminated or reflective, for use in 
residential and commercial windows; solar plastic 
film, namely laminated or reflective, for use in 
automotive windows; solar polyurethane film for use 
in glass laminations; heat reflective plastic film to be 
applied to windows; plastic film for industrial and 
commercial use; plastic film for application to 
automobiles as a paint protection layer; semi-finished 
plastic films and sheets to be used in solar or 
photovoltaic modules; ethylene vinyl acetate films for 
photovoltaic module encapsulation; thin plastic film, 
for use as a component of flexible thin film 
photovoltaic modules; barrier thin plastic films for use 
within such thin film photovoltaic modules; thin plastic 
films with deposited transparent conductive oxide for 
use in thin film plastic photovoltaic modules; 
transparent conductive plastic film for use as a 
component within the sensors of touch screen 
displays; transparent conductive films for use in 
manufacture of e-readers and other electronic ink 
and electronic paper displays; disposable release 
films, carrier films and liners for components of thin 
film photovoltaic modules, touch screens, displays, 
adjustable tint windows, solar concentrators hard disk 
drives, electroluminescent lamps, batteries and 
medical diagnostic devices; plastic films, adherent 
plastic films, laminates made of plastic films and 
layered fibers forming part of the laminate for use as 
embedding materials to encapsulate or cover a 
component in the production of glass/glass laminates 
and/or glass/film laminates, in particular for 
photovoltaic and display screen uses; synthetic 
resinous plastic materials for use in the industrial arts 
and for further manufacture; all included in Class 17.

שרפים במוטות, גושים, כדורים, מקלות, לשימוש תעשייתי
כללי; שכבת ביניים פלסטית לשימוש בתעשיות האדריכלות
והזכוכית המרובד למכוניות; שכבת ביניים פלסטית לזכוכית
בטחון; שכבת ביניים פלסטית לשימוש בריבוד זכוכית בטחון;
ריקוע שרף סינתטי לשימוש בייצור זכוכית מרובדת; שכבת
פוליויניל בוטיראל לשימוש בריבודי זכוכית; שכבות ושכבות
ביניים פלסטיות צבעוניות, מתכתיות, מדומות, מרובדות,
מאטמות מקולות, מגנות מהשמש, סופגות קרינת השמש,
משקפות ומסננות אלקטרומגנטית לשימוש בזכוכית וחלונות
אדריכליים או של רכבים; שכבת פלסטיק מרובדת לשימוש
בחלונות בית או רכב לבקרת כניסת קרני השמש; שכבת
פוליאורתן לשימוש בריבוד זכוכית לחלונות ודלתות ביתיים

ומסחריים; שכבת פלסטיק סולארית, בעיקר, צבועה, מרובדת
או משקפת, לשימוש בחלונות ביתיים ומסחריים;  שכבת
פלסטיק סולארית, בעיקר, מרובדת או משקפת, לשימוש
בחלונות של מכוניות; שכבת פוליאורתן סולארית לשימוש
בריבוד זכוכית; שכבת פלסטיק מחזירת חום להנחה על

חלונות; שכבת פלסטיק לשימוש תעשייתי ומסחרי;  שכבת
פלסטיק להנחה על מכוניות כשכבת הגנה לצבע; שכבות ולוחות

פלסטיק חצי גמורים לשימוש במודולים סולאריים או
חשמלוריים; שכבות אתלן ויניל אצטט לעטיפת מודולים

חשמלוריים; שכבת פלסטיק דקה לשימוש כרכיב במודולים
חשמלוריים בעלי שכבה דקה גמיש; שכבות פלסטיק דקות

חוסמות לשימוש במודולים חשמלוריים בעלי שכבה דקה הנ"ל;
שכבות פלסטיק דקות עם אוקסיד מוליך שקוף מרובץ לשימוש

במודולים חשמלוריים בעלי שכבת פלסטיק דקה; שכבת
פלסטיק שקופה מוליכה לשימוש כרכיב בתוך החיישינים של צגי
מגע;  שכבות שקופות מוליכות לשימוש בייצור אי-רידרים וצגי
נייר אלקטרוני ודיו אלקרטנית; שכבות שחרור, שכבות נשיאה
וריפודים חד פעמיים לרכיבי מודולים חשמלורים בעלי שכבה
דקה, צגי-מגע, צגים, חלונות פוטוכרומיים, מרכזים סולאריים,

כונני דיסק קשיח, מנורות נהורוניות, סוללות, והתקנים
אבחנתיים רפואיים; שכבות פלסטיק, שכבות פלסטיק דבקות,
ריבודים נעשים משכבות פלסטיק וסיבים נעשות משכבות
המהווים חלק מריבוד לשימוש כחומרים עוטפים לעטוף או
לכסות רכיב בייצור של זכוכית/ריבודי זכוכית ו/או ריבודי

זכוכית/שכבה, בעיקר לשימושים חשמלוריים וצגיים; חומרי
פלסטיק שרפיים סינתטיים לשימוש באומניות התעשייתיות

ולהמשך ייצור; הכל כלול בסוג 17.

כ"ד ניסן תשע"א - 68928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

A medical product composed of hormones extracted 
from post menopause urine for the treatment of 
infertility diseases and disorders; all included in class 
5.

תכשיר רפואי המכיל הורמונים שמוצו משתן של נשים בגיל
הבלות לטיפול במחלות והפרעות של אי פוריות; הנכללים כולם

בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 69028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 69128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Dispensers for toilet tissue, paper wipers, paper 
towels; all included in class 21.

מתקנים לטישיו לשירותים, מגבוני נייר, מגבות נייר; הנכללים
כולם בסוג 21.

Class: 16 סוג: 16

Toilet tissue, paper wipers, paper towels; all included 
in class 16.

טישיו לשירותים, מגבוני נייר, מגבות נייר; הנכללים כולם בסוג
.16

כ"ד ניסן תשע"א - 69228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, namely, lamps, floor lamps, 
table lamps, ceiling lamps, wall lamps, arc lamps, 
discharge lamps, fittings for discharge lamps, electric 
lamps, filaments for electric lamps, fluorescent 
lamps, gas lamps, incandescent lamps, infrared 
lamps, lamps whose light can be turned in all 
directions, lamp bases, lamp reflectors; lighting 
fixtures, electric lighting fixtures, infrared lighting 
fixtures, landscape lighting installations, lighting 
devices for show cases, lighting tracks, lighting 
tubes; all included in class 11.

מכשירים לתאורה, דהיינו, מנורות, מנורות רצפה, מנורות
שולחן, מנורות תקרה, מנורות קיר, מנורות קשת, מנורות

פליטה, מתאמים למנורות פליטה, מנורות חשמליות, חוטי להט
למנורות חשמליות, מנורות פלואורצנטיות, מנורות גז, מנורות
זוהרות, מנורות אינפרה-אדומות, מנורות שאת אורן ניתן לסובב

לכל הכוונים, בסיסים למנורות, מחזירי-אור למנורות; גופי
תאורה, גופי תאורה חשמליים, גופי תאורה אינפרה-אדומים,
מתקני תאורת נוף, התקני תאורה לתיבות תצוגה, פסי תאורה,

צינורות תאורה; הנכללים כולם בסוג 11.

כ"ד ניסן תשע"א - 69328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic energy drinks, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic beverages (except beers); all 
included in Class 33.

משקאות אנרגיה כוהליים, משקאות כוהליים על בסיס קפה,
משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, energy drink and 
energy drinks flavored with coffee all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; all included in Class 32.

משקאות לא כוהליים אחרים, דהיינו, משקה אנרגיה ומשקאות
אנרגיה בטעם קפה מועשר עם ויטמינים, מינירלים, חומרים
מזינים, חומצות אמינו ו/או צמחים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in Class 5. תוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 69428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, energy drink and 
energy drinks flavored with coffee all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; all included in Class 32.

משקאות לא כוהליים , דהיינו, משקא אנרגיה ומשקאות
אנרגיות בטעם קפה כלום מעושרים בויטמינים, מינירלים,

חומרים מזינים, חומצה אמינו ו/או צמחים;  הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic energy drinks, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic beverages (except beers); all 
included in Class 33.

משקאות אנרגיה כוהליים, משקאות כוהליים על בסיס קפה,
משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 30 סוג: 30

Coffee based beverages and coffee based 
beverages containing milk; all included in Class 30.

משקאות על בסיס קפה ומשקאות על בסיס קפה המכילות
חלב; הבכללים כלום בסיווג 30.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in Class 5. תוספים תזונתיים; הנכללים  כולם בסיווג 5.

Class: 29 סוג: 29

Dairy based beverages and milk based beverages 
containing coffee; all included in Class 29.

משקאות על בסיס חלב ומשקאות על בסיס חלב המכילות קפה;
הנכללים כולם בסיווג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 69528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, energy drink and 
energy drinks flavored with coffee all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; all included in Class 32.

משקאות לא כוהליים , דהיינו, משקא אנרגיה ומשקאות
אנרגיות בטעם קפה כלום מעושרים בויטמינים, מינירלים,

חומרים מזינים, חומצה אמינו ו/או צמחים;  הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic energy drinks, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic beverages (except beers); all 
included in Class 33.

משקאות אנרגיה כוהליים, משקאות כוהליים על בסיס קפה,
משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 30 סוג: 30

Coffee based beverages and coffee based 
beverages containing milk; all included in Class 30.

משקאות על בסיס קפה ומשקאות על בסיס קפה המכילות
חלב; הבכללים כלום בסיווג 30.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in Class 5. תוספים תזונתיים; הנכללים  כולם בסיווג 5.

Class: 29 סוג: 29

Dairy based beverages and milk based beverages 
containing coffee; all included in Class 29.

משקאות על בסיס חלב ומשקאות על בסיס חלב המכילות קפה;
הנכללים כולם בסיווג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 69628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, energy drink and 
energy drinks flavored with coffee all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs; all included in Class 32.

משקאות לא כוהליים , דהיינו, משקא אנרגיה ומשקאות
אנרגיות בטעם קפה כלום מעושרים בויטמינים, מינירלים,

חומרים מזינים, חומצה אמינו ו/או צמחים;  הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic energy drinks, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic beverages (except beers); all 
included in Class 33.

משקאות אנרגיה כוהליים, משקאות כוהליים על בסיס קפה,
משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 30 סוג: 30

Coffee based beverages and coffee based 
beverages containing milk; all included in Class 30.

משקאות על בסיס קפה ומשקאות על בסיס קפה המכילות
חלב; הבכללים כלום בסיווג 30.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; all included in Class 5. תוספים תזונתיים; הנכללים  כולם בסיווג 5.

Class: 29 סוג: 29

Dairy based beverages and milk based beverages 
containing coffee; all included in Class 29.

משקאות על בסיס חלב ומשקאות על בסיס חלב המכילות קפה;
הנכללים כולם בסיווג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 69728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread; all 
included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם; הנכללים כולם בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 69828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Traction engines; bands for wheel hubs; vehicle 
wheel  rims; vehicle wheels; bicycles; goods handling 
carts; inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; solid tires for 
vehicle wheels; all included in class 12.

מנועי גרירה; רצועות עבור טבורי גלגל; אגני גלגל כלי רכב;
גלגלי כלי רכב; אופניים; קרונות ניהול מוצרים; שפורפרות

פנימיות עבור צמיגים פנאומטיים; צמיגים עבור גלגלי כלי רכב;
חשוקים עבור צמיגים מחושקים מחדש; צמיגים אטומים עבור

גלגלי כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 69928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Tools (machines or part of machines) for dredging 
works, mining works and offshore works as well as 
for (wet) soil treatment and/or (wet) soil movement, 
namely cutting, pile driving and drilling machines, 
hydraulic hammers, drilling units, hydraulic rock 
breakers and pile sleeves, so-called "booster pump 
stations", being machines; remotely operated 
machines for underwater mining and dredging, 
treatment plants for the mining industry; hydraulic 
"power packs" being machines; machines for vertical 
transport, being parts of dredging and mining 
machines; lift systems for dredging, mining and 
offshore operations, namely machines for the 
launching and lifting of risers and remotely operated 
machines, seabed leveling equipment being 
machines for leveling seabeds; cutter heads, 
dredging wheels, drag heads (machine parts), 
winches, swell compensators (machine parts), 
gearboxes, other than for land vehicles, suction 
pipes, bow couplings and barge load pipes (machine 
parts); gantries, spud carriers (machine parts), spud 
tilting and lifting machines, centrifugal pumps 
(machines), submarine ploughs, trenchers 
(machines), pile clamps for pile handling equipment 
(machine parts), pipe clamps for pipe handling 
equipment (machine parts), pipe carousels and pipe 
lifting frames (machine parts), jigs; machine 
components for dredging works, mining works and 
offshore works as well as machines for (wet) soil 
treatment works and/or (wet) soil movement, namely 
hydraulic cylinders, pumps, valves, power packs, 
hydraulic pumps and hydraulic valves, hydraulic 
"manifolds" being parts of machines or being pipings 
as part of hydraulic machines; bearings (machine 
parts), sealing parts of machines, turning glands, 
(dredge)valves, loading boxes, dredging buckets, 
overflow pipes, bottom doors, grabs, baskets for 
carousel equipment, level winders for carousel 
equipment, level wind compensators for carousel 
equipment, benders for carousel equipment, aligner 
chutes for carousel equipment, running trays for 
carousel equipment, sieves for soil treatment plants, 
feed boxes for soil treatment plants, hydro cyclones 
for soil treatment plants, teeth for cutting soil or rock, 
adapters for teeth and suction mouths, all being parts 
of machines; all included in Class 7.

כלים (מכונות או חלקי מכונות) לעבודות חפירה תת-מימית,
עבודות כרייה ועבודות רחוקות מן החוף בנוסף לטיפול (רטוב)

באדמה ו/או העברה (רטובה) של אדמה, בעיקר, מכונות
חיתוך, נעיצת סוללות וקידוח, פטישים הידראוליים, יחידות

קידוח, משברי סלע ותותבי סוללות הידראוליים, כביכול "תחנות
משאבת דחף", המהווים מכונות; מכונות מופעלות מרחוק
לכרייה וחפירה תת-מימית, מפעלי טיפול לתעשיית הכרייה;
"ספקי כח" הידראוליים, המהווים מכונות; מכונות להסעה

אנכית, המהווים חלקים של מכונות חפירה תת-מימית וכרייה;
מערכות הרמה לפעולות חפירה תת-מימית, כרייה ועבודות

רחוקות מן החוף, בעיקר, מכונות להפעלה והרמה של מרימים
למכונות מופעלות מרחוק, ציוד ליישור קרקעית הים המהווים
מכונות ליישור קרקעית הים; ראשי חיתוך, גלגלי חפירה, ראשי
גרירה (חלקי מכונות), מנופים, מפצי תפיחה (חלקי מכונות),
תיבות הילוכים למעט לרכבי יבשה, צינורות שאיבה, מקשרי
קשת וצינורות טעינת סירה (חלקי מכונות); מנופים עם תנועה
אופקית, נושאי אתים (חלקי מכונות), מכונות להטיית והרמת
אתים, משאבות סירכוזיות (מכונות), מפלסים תת-מימיים,

חופרים (מכונות), מלחצות סוללות לציוד טיפול בסוללות (חלקי
מכונות), מלחצות צינורות לציוד טיפול בצינורות (חלקי מכונות),

קרוסלות צינורות ומסגרות הרמת צינורות (חלקי מכונות),
מקבעים; רכיבי מכונות לעבודות חפירה תת-מימית, עבודות
כרייה ועבודות רחוקות מן החוף בנוסף לטיפול (רטוב) באדמה
ו/או העברה (רטובה) של אדמה, בעיקר, גלילים הידראוליים,

משאבות, שסתומים, ספקי כח, משאבות הידראוליות
ושסתומים הידראוליים, "סעפות" הידראוליות המהווים חלקי
מכונות או המהווים צנרת כחלק ממכונות הידראוליות; מיסבים

(חלקי מכונות), חלקי איטום של מכונות, בלוטות סיבוב,
שסתומי (חפירה), קופסאות טעינה, דליי חפירה תת-מימית,
צינורות הצפה, דלתות תחתית, תופסים, סלים לציוד קרוסלה,
מפתלי איזון לציוד קרוסלה, מפצי מפתלי איזון לציוד קרוסלה,
מכופפים לציוד קרוסלה, מדרוני יישור לציוד קרוסלה, מגשי

הפעלה לציוד קרוסלה, כברות למפעלי טיפול באדמה, קופסאות
הזנה למפעלי טיפול באדמה, ציקלונים מימיים למפעלי טיפול
באדמה, שיניים לחיתוך אדמה או סלע, מתאמים לשיניים

ולפיות שאיבה, כולם מהווים חלשי מכונות; הכל כלול בסוג 7.

כ"ד ניסן תשע"א - 70028/04/2011



Class: 12 סוג: 12

Dredging vessels, either with and without its own 
propulsion namely cutter suction dredgers, bucket 
wheel dredgers, plain suction dredgers, bucket 
ladder dredgers, grab dredgers, barge unloading 
dredgers, trailing suction hopper dredgers, amphibian 
vessels, backhoe dredgers, deep sea dredging and 
mining vessels as well as, dredge material delivery 
vessels; unloading, loading and transport devices, 
namely (split) barges and spray pontoons all being 
parts of vessels; tow boats; dredging support 
vessels, namely workboats; vessels used for off-
shore activities either with and without their own 
propulsion, namely drilling ships, offshore supply 
vessels, well intervention/enhancement vessels, dive 
support vessels, deep sea dredging and mining 
support vessels, offshore wind mill placement and 
maintenance vessels, pipe laying vessels, jack-up 
platform vessels, offshore construction vessels and 
wind mill installation vessels; offshore support 
vessels, namely workboats, offshore supply vessels, 
research vessels, cable lay vessels, jack-up vessels 
namely so-called lifting platforms, crane vessels, 
support barges, heavy lift vessels; special vessels, 
namely ferries and (inland) cruise vessels as well as 
naval (auxiliary) vessels; all included in Class 12.

אוניות מחפר, עם או בלי הנעה עצמית, בעיקר, אוניות מחפר
שאיבת חיתוך, אוניות מחפר גלגל דליים, אוניות מחפר שאיבה
פשוטה, אוניות מחפר סולם דליים, אוניות מחפר תפיסה, אוניות
מחפר פריקת סירות, אוניות מחפר מרזב שאיבה גרירה, כלי-
רכב אמפיביים, אוניות מחפרון, אוניית לחפירה ולכרייה עמוק
בים בנוסף לספינות לאספקת חומרי חפירה, התקנים לפריקה,
טעינה והסעה, בעיקר, סירות (מחולקות) וסירות גשר המהווים
חלקי ספינות; ספינות גרר; ספינות תומכות לחפירה, בעיקר,

ספינות עבודה; ספינות המשמשות פעילויות רחוקות מהחוף עם
או בלי הנעה עצמית, בעיקר, ספינות קידוח, ספינות אספקה
רחוקה מהחוף, ספינות להתערבות/שיפור בארות, ספינות
תומכות צלילה, ספינות תומכות חפירה וכרייה תת-ימית
עמוקה, ספינות למיקום ואחזקת טחנות רוח רחוק מהחוף,

ספינות להנחת צינורות, ספינות מחקר, ספינות להנחת כבלים,
ספינות הרמה, בעיקר, כביכול רציפי הרמה, ספינות מנוף,

סירות תמיכה, ספינות הרמה כבדה; ספינות מיוחדות, בעיקר,
מעבורות וספינות תענוגות (קרוב לחוף) בנוסף לספינות (עזר)

של חיל הים; הכל כלול בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 70128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Tools (machines or part of machines) for dredging 
works, mining works and offshore works as well as 
for (wet) soil treatment and/or (wet) soil movement, 
namely cutting, pile driving and drilling machines, 
hydraulic hammers, drilling units, hydraulic rock 
breakers and pile sleeves, so-called "booster pump 
stations", being machines; remotely operated 
machines for underwater mining and dredging, 
treatment plants for the mining industry; hydraulic 
"power packs" being machines; machines for vertical 
transport, being parts of dredging and mining 
machines; lift systems for dredging, mining and 
offshore operations, namely machines for the 
launching and lifting of risers and remotely operated 
machines, seabed leveling equipment being 
machines for leveling seabeds; cutter heads, 
dredging wheels, drag heads (machine parts), 
winches, swell compensators (machine parts), 
gearboxes, other than for land vehicles, suction 
pipes, bow couplings and barge load pipes (machine 
parts); gantries, spud carriers (machine parts), spud 
tilting and lifting machines, centrifugal pumps 
(machines), submarine ploughs, trenchers 
(machines), pile clamps for pile handling equipment 
(machine parts), pipe clamps for pipe handling 
equipment (machine parts), pipe carousels and pipe 
lifting frames (machine parts), jigs; machine 
components for dredging works, mining works and 
offshore works as well as machines for (wet) soil 
treatment works and/or (wet) soil movement, namely 
hydraulic cylinders, pumps, valves, power packs, 
hydraulic pumps and hydraulic valves, hydraulic 
"manifolds" being parts of machines or being pipings 
as part of hydraulic machines; bearings (machine 
parts), sealing parts of machines, turning glands, 
(dredge)valves, loading boxes, dredging buckets, 
overflow pipes, bottom doors, grabs, baskets for 
carousel equipment, level winders for carousel 
equipment, level wind compensators for carousel 
equipment, benders for carousel equipment, aligner 
chutes for carousel equipment, running trays for 
carousel equipment, sieves for soil treatment plants, 
feed boxes for soil treatment plants, hydro cyclones 
for soil treatment plants, teeth for cutting soil or rock, 
adapters for teeth and suction mouths, all being parts 
of machines; all included in Class 7.

כלים (מכונות או חלקי מכונות) לעבודות חפירה תת-מימית,
עבודות כרייה ועבודות רחוקות מן החוף בנוסף לטיפול (רטוב)

באדמה ו/או העברה (רטובה) של אדמה, בעיקר, מכונות
חיתוך, נעיצת סוללות וקידוח, פטישים הידראוליים, יחידות

קידוח, משברי סלע ותותבי סוללות הידראוליים, כביכול "תחנות
משאבת דחף", המהווים מכונות; מכונות מופעלות מרחוק
לכרייה וחפירה תת-מימית, מפעלי טיפול לתעשיית הכרייה;
"ספקי כח" הידראוליים, המהווים מכונות; מכונות להסעה

אנכית, המהווים חלקים של מכונות חפירה תת-מימית וכרייה;
מערכות הרמה לפעולות חפירה תת-מימית, כרייה ועבודות

רחוקות מן החוף, בעיקר, מכונות להפעלה והרמה של מרימים
למכונות מופעלות מרחוק, ציוד ליישור קרקעית הים המהווים
מכונות ליישור קרקעית הים; ראשי חיתוך, גלגלי חפירה, ראשי
גרירה (חלקי מכונות), מנופים, מפצי תפיחה (חלקי מכונות),
תיבות הילוכים למעט לרכבי יבשה, צינורות שאיבה, מקשרי
קשת וצינורות טעינת סירה (חלקי מכונות); מנופים עם תנועה
אופקית, נושאי אתים (חלקי מכונות), מכונות להטיית והרמת
אתים, משאבות סירכוזיות (מכונות), מפלסים תת-מימיים,

חופרים (מכונות), מלחצות סוללות לציוד טיפול בסוללות (חלקי
מכונות), מלחצות צינורות לציוד טיפול בצינורות (חלקי מכונות),

קרוסלות צינורות ומסגרות הרמת צינורות (חלקי מכונות),
מקבעים; רכיבי מכונות לעבודות חפירה תת-מימית, עבודות
כרייה ועבודות רחוקות מן החוף בנוסף לטיפול (רטוב) באדמה
ו/או העברה (רטובה) של אדמה, בעיקר, גלילים הידראוליים,

משאבות, שסתומים, ספקי כח, משאבות הידראוליות
ושסתומים הידראוליים, "סעפות" הידראוליות המהווים חלקי
מכונות או המהווים צנרת כחלק ממכונות הידראוליות; מיסבים

(חלקי מכונות), חלקי איטום של מכונות, בלוטות סיבוב,
שסתומי (חפירה), קופסאות טעינה, דליי חפירה תת-מימית,
צינורות הצפה, דלתות תחתית, תופסים, סלים לציוד קרוסלה,
מפתלי איזון לציוד קרוסלה, מפצי מפתלי איזון לציוד קרוסלה,
מכופפים לציוד קרוסלה, מדרוני יישור לציוד קרוסלה, מגשי

הפעלה לציוד קרוסלה, כברות למפעלי טיפול באדמה, קופסאות
הזנה למפעלי טיפול באדמה, ציקלונים מימיים למפעלי טיפול
באדמה, שיניים לחיתוך אדמה או סלע, מתאמים לשיניים

ולפיות שאיבה, כולם מהווים חלשי מכונות; הכל כלול בסוג 7.

כ"ד ניסן תשע"א - 70228/04/2011



Class: 12 סוג: 12

Dredging vessels, either with and without its own 
propulsion namely cutter suction dredgers, bucket 
wheel dredgers, plain suction dredgers, bucket 
ladder dredgers, grab dredgers, barge unloading 
dredgers, trailing suction hopper dredgers, amphibian 
vessels, backhoe dredgers, deep sea dredging and 
mining vessels as well as, dredge material delivery 
vessels; unloading, loading and transport devices, 
namely (split) barges and spray pontoons all being 
parts of vessels; tow boats; dredging support 
vessels, namely workboats; vessels used for off-
shore activities either with and without their own 
propulsion, namely drilling ships, offshore supply 
vessels, well intervention/enhancement vessels, dive 
support vessels, deep sea dredging and mining 
support vessels, offshore wind mill placement and 
maintenance vessels, pipe laying vessels, jack-up 
platform vessels, offshore construction vessels and 
wind mill installation vessels; offshore support 
vessels, namely workboats, offshore supply vessels, 
research vessels, cable lay vessels, jack-up vessels 
namely so-called lifting platforms, crane vessels, 
support barges, heavy lift vessels; special vessels, 
namely ferries and (inland) cruise vessels as well as 
naval (auxiliary) vessels; all included in Class 12.

אוניות מחפר, עם או בלי הנעה עצמית, בעיקר, אוניות מחפר
שאיבת חיתוך, אוניות מחפר גלגל דליים, אוניות מחפר שאיבה
פשוטה, אוניות מחפר סולם דליים, אוניות מחפר תפיסה, אוניות
מחפר פריקת סירות, אוניות מחפר מרזב שאיבה גרירה, כלי-
רכב אמפיביים, אוניות מחפרון, אוניית לחפירה ולכרייה עמוק
בים בנוסף לספינות לאספקת חומרי חפירה, התקנים לפריקה,
טעינה והסעה, בעיקר, סירות (מחולקות) וסירות גשר המהווים
חלקי ספינות; ספינות גרר; ספינות תומכות לחפירה, בעיקר,

ספינות עבודה; ספינות המשמשות פעילויות רחוקות מהחוף עם
או בלי הנעה עצמית, בעיקר, ספינות קידוח, ספינות אספקה
רחוקה מהחוף, ספינות להתערבות/שיפור בארות, ספינות
תומכות צלילה, ספינות תומכות חפירה וכרייה תת-ימית
עמוקה, ספינות למיקום ואחזקת טחנות רוח רחוק מהחוף,

ספינות להנחת צינורות, ספינות מחקר, ספינות להנחת כבלים,
ספינות הרמה, בעיקר, כביכול רציפי הרמה, ספינות מנוף,

סירות תמיכה, ספינות הרמה כבדה; ספינות מיוחדות, בעיקר,
מעבורות וספינות תענוגות (קרוב לחוף) בנוסף לספינות (עזר)

של חיל הים; הכל כלול בסוג 12.

כ"ד ניסן תשע"א - 70328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development and design of clothing, headgear, 
gloves, visors, scarves, belts, textile shoes and textile 
bags; all included in class 42.

פיתוח ועיצוב של דברי הלבשה, כיסויי ראש, כפפות, מסכות,
צעיפים, חגורות, נעליים מטקסטיל ותיקים מטקסטיל; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 25 סוג: 25

Shoes, headgear, textile belts, clothing, especially 
gloves, visors and scarves; all included in class 25.

נעליים, כיסויי ראש, חגורות טקסטיל, דברי הלבשה, במיוחד
כפפות, מסכות וצעיפים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 18 סוג: 18

Textile bags; included in class 18. תיקים מטקסטיל; הנכללים בסוג 18.

כ"ד ניסן תשע"א - 70428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services on web site; included in class 41. שירותי חינוך באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 35 סוג: 35

Advertizing on web site; included in class 35. שירותי פירסום באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 70528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

: Clothing, footwear, headgear, casual footwear, 
sandals, bandannas, headbands, wristbands, bathing 
suits and trunks, beachwear, swimwear, beach and 
bathing coverups, bikinis, clothing belts, bermuda 
shorts, blouses, coats, gloves, gym shorts, jackets, 
pants, parkas, polo shirts, ponchos, pullovers, shirts, 
skirts, slacks, sweatpants, sweatshirts, sweatshorts, 
sweaters, T-shirts, tank tops, tops, wet suits, jackets, 
jeans, ski suits, ski pants, ski bibs, ski jackets, 
trousers, shorts, knit shirts, wind resistant jackets, 
hats, scarves, gloves, mittens. ; all included in class 
25

לבוש, הנעלה, כיסוי ראש, הנעלה לא רשמית, סנדלים,
מטפחות צבעוניות, סרטי ראש, רצועות יד, בגדי ים ומכנסי
שחייה, בגדי חוף, בגדי שחייה, כיסויי חוף ושחייה, ביקיני,
חגורות ללבוש, מכנסי ברמודה, חולצות, מעילים,  מכנסי

התעמלות, מקטורנים, מכנסיים, מעילי ברדס, חולצות פולו,
פונצ'ו, אפודות, חולצות, חצאיות, מכנסיים ליום יום, מכנסי
,T-מיזע, חולצות מיזע, מכנסי מיזע קצרים, סוודרים, חולצות
חולצות ללא שרוולים, עליוניות, חליפות צלילה, ג'ינס, חליפות
סקי, מכנסי סקי, סרבלי סקי, מעילי סקי, מכנסיים, מכנסיים
קצרים, חולצות סריג, מעילים חסיני רוח, כובעים, צעיפים,
כפפות, כפפות ללא בתי אצבעות.; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ד ניסן תשע"א - 70628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing online information in the fields of 
employment, recruitment, careers, personal issues 
related to careers and work life, job resources, job 
listings and resumes; providing online interactive 
employment and recruitment services; providing 
online employment placement services, namely, 
resume matching services via a global computer 
network; business and career networking services; 
providing online advertising services to others; all 
included in Class 35.

אספקת מידע מקוון בתחומי תעסוקה, גיוס עובדים, קריירות,
נושאים אישיים הקשורים לקריירות וחיי עבודה, משאבי

משרות, רישומי משרות וקורות חיים; אספקת שירותי תעסוקה
וגיוס מקוונים אינטראקטיביים; אספקת שירותי הסדרת משרות

מקוונים, בעיקר, שירותי התאמת קורות חיים דרך רשת
מחשבים גלובלית; שירותי קשירת קשרים עסקיים ומקצועיים;
אספקת שירותי פרסום מקוונים לאחרים; הכל כלול בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 70728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 28/04/2010, No. 
9064833

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/04/2010, מספר 9064833

Class: 33 סוג: 33

כ"ד ניסן תשע"א - 70828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; included in class 36. ביטוח; הנכלל בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 70928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; all included in class 9. עדשות מגע; הנכללות כולן בסוג 9.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic conditions; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במצבי עיניים; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 71028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
financial services; banking and credit services; 
providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services; banking, 
payment, credit, debit, charge, cash disbursement, 
stored value deposit access services; bill payment 
services; credit card, debit card, charge card, pre-
paid card and stored value card services; cheque 
verification and check cashing services; automated 
teller machine services; processing of financial 
transactions both on-line via computer database or 
via telecommunications and at the point of sale; 
processing services for financial transactions by 
cardholders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to cardholders via automatic 
teller machines; settlement and authorization 
services; travel insurance services; issuing and 
redemption of travellers cheques and travel 
vouchers; payer authentication services; verification 
of financial information; data encryption and 
decryption of financial information; maintenance of 
financial records; electronic funds transfer and 
currency exchange services; dissemination of 
financial information via the internet and other 
computer networks; remote payment services; stored 
value electronic purse services; providing electronic 
funds and currency transfer services, electronic 
payments services, prepaid telephone calling card 
services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; 
provision of debit and credit services by means of 
radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; 
travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating 
to travellers cheques and travel vouchers; the 
provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through networks or other electronic 
means using electronically digitised information; 
value exchange services, namely, the secure 
exchange of value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of 
smartcards; bill payment services provided through a 
website; on-line banking; financial services provided 
over the telephone and by means of a global 
computer network or the internet; provision of 
financial services by means of a global computer 
network or the internet; real estate services; real 
estate property services; real estate insurance 
services; insurance for property owners; insurance 
services relating to property; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real

שירותי ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; שירותים
פיננסיים; שירותי בנק ואשראי; שירותי אספקת כרטיסי אשראי,

כרטיסי חוב, כרטיסי חיוב וכרטיסי ערך מצטבר משולמים
מראש; שירותי בנקאות, תשלום, אשראי, חוב, חיוב, תשלום

מזומנים, גישה להפקדת ערך מצטבר; שירותי תשלום
חשבונות; שירותי כרטיסי אשראי, כרטיסי משיכה, כרטיסי חיוב,
כרטיסים משולמים מראש וכרטיסי ערך מצטבר; שירותי אימות
המחאות ופדיון המחאות; שירותי כספומט; עיבוד של עסקאות
פיננסיות גם באופן מקוון באמצעות בסיס נתוני מחשב או
באמצעות תקשורות רחק ובנקודות מכירה; שירותי עיבוד

לעסקאות פיננסיות ע"י מחזיקי כרטיסים באמצעות כספומט;
אספקת פרטי מאזן, הפקדות ומשיכות כסף  עבור מחזיקי

כרטיסים באמצעות כספומט; שירותי הסדרה והרשאה; שירותי
ביטוח נסיעות; הנפקה ופדיון של המחאות נוסעים ושוברי

נסיעה; שירותי וידוא משלם; אימות של מידע פיננסי; הצפנה
ופענוח של נתוני מידע פיננסי; תחזוקת רשומות פיננסיות;

שירותי העברת קרנות אלקטרוניות והמרת מטבע; הפצת מידע
פיננסי באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב אחרות; שירותי
תשלום מרחוק; שירותי משאב אלקטרוני בעל ערך מצטבר;
אספקת שירותי העברת קרנות ומטבע אלקטרוניים, שירותי
תשלום אלקטרוניים, שירותי כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים
מראש, שירותי תשלום מזומנים, ושירותי אישור ופירעון

עסקאות; אספקת שירותי חוב ואשראי באמצעות התקני זיהוי
בתדרי רדיו (טרנספונדרים); אספקת שירותי חוב ואשראי
באמצעות התקני תקשורת ותקשורת רחק; שירותי ביטוח
נסיעות; שירותי אימות המחאות; שירותי הנפקה ופדיון

הקשורים כולם להמחאות נוסעים ולשוברי נסיעה; אספקת
שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים

באמצעות תקשורת רחק ניידת, כולל שירותי תשלום באמצעות
התקנים אלחוטיים; אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה

בשירותי קמעונאות המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או
באמצעיים אלקטרוניים אחרים המשתמשים במידע שעבר
דיגיטציה אלקטרונית; שירותי המרת ערך, דהיינו, המרה
בטוחה של ערך, כולל מזומן אלקטרוני, על גבי רשתות

מחשבים הניתנות לגישה באמצעות כרטיסים חכמים; שירותי
תשלום חשבונות המסופקים באמצעות אתר אינטרנט; בנקאות
מקוונת; שירותים פיננסיים המסופקים דרך הטלפון ובאמצעות

רשת מחשבים גלובלית או האינטרנט; אספקת שירותים
פיננסיים באמצעות רשת מחשבים גלובלית או האינטרנט;

שירותי נדל"ן; שירותי נכסי נדל"ן; שירותי ביטוח נדל"ן; ביטוח
לבעלי נכסים; שירותי ביטוח הקשורים לנכסים; מימון נדל"ן;
תיווך נדל"ן; הערכות נדל"ן; שירותי סוכנות לנדל"ן; הערכת
נדל"ן; ניהול נדל"ן; ניהול עסקים פיננסיים הקשורים לנדל"ן;
אספקת הלוואות נדל"ן; שירותים פיננסיים הקשורים לפיתוח
נדל"ן; שירותי תיווך פיננסיים לנדל"ן; שירותים פיננסיים

הקשורים לנכסי נדל"ן ובניינים; שירותים פיננסיים לרכישת
נדל"ן; ארגון הסכמי הלוואות המובטחים לנדל"ן; ארגון בעלות
משותפת של נדל"ן; ארגון אספקה של פיננסים לרכישת נדל"ן;
סיוע ברכישה ובשמירת זכויות בנדל"ן; השקעת הון בנדל"ן;
שירותי השקעות בנכסים מסחריים; שירותים פיננסיים

הקשורים לרכישת נכסים; שירותים פיננסיים הקשורים למכירת
נכסים; הערכה פיננסית של נכסים עם זכויות בעלות; הערכה
פיננסית של נכסים מוחכרים; ארגון החכרה של נדל"ן; ארגון
חוזי שכירות של נדל"ן; החכרת נכסים; החכרת נכסי נדל"ן;

החכרת נכסים עם זכויות בעלות; שירותי ניהול קניין הקשורים
לעסקאות במקרקעין; הערכת נכסים; ניהול פורטפוליו של

נכסים; ניהול נכסים; שירותי יעוץ הקשורים לבעלות על נדל"ן;
שירותי ייעוץ הקשורים להערכות של נדל"ן; שירותי ייעוץ

כ"ד ניסן תשע"א - 71128/04/2011



estate agency services; evaluation of real estate; real 
estate administration; administration of financial 
affairs relating to real estate; provision of real estate 
loans; financing services relating to real estate 
development; financial brokerage services for real 
estate; financial services relating to real estate 
property and buildings; financial services for the 
purchase of real estate; arranging of loan 
agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial sevices 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging leasing of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerized information services relating to real 
estate; consulation services relating to real estate; 
provision of information relating to real estate  
property; provision of information relating to the 
property market; research servcies relating to real 
estate acquisition; research services relating to real 
estate auctions; all included in class 36.

לתאגידי נדל"ן; שירותי מידע ממוחשבים הקשורים לנדל"ן;
שירותי התייעצות הקשורים לנדל"ן; אספקת מידע הקשור
לנכסי נדל"ן; אספקת מידע הקשור לשוק הנכסים; שירותי
מחקר הקשורים לרכישת נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים
למכירות פומביות של נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.

כ"ד ניסן תשע"א - 71228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and substances namely a 
bowel preparation product on prescription only; all 
included in class 5.

מוצרים וחומרים רוקחיים דהיינו מוצר תכשירי למעיים במרשם
בלבד; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 71328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols, 
walking sticks; whips, harness and saddlery; Pocket 
wallets; change purses; handbags, rucksacks, 
wheeled shopping bags; bags for climbers, bags for 
campers, traveling bags, beach bags, school bags; 
card holders (wallets); vanity cases (not fitted); key 
cases (leatherware); collars and covers for animals; 
net shopping bags and shopping bags; bags or 
sachets (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות חיות, עורות, מזוודות ותיקי נסיעה;
מטריות, שמשיות, מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;

ארנקי כיס; ארנקים לכסף קטן; תיקי יד, תרמילי גב, סלי קניות
על גלגלים; תיקים למטפסים, תיקים למחנאים, תיקי נסיעות,
תיקי חוף, תיקי בית-ספר; מחזקי כרטיסים (ארנקים); תיקי
איפור (לא מצוידים); נרתיקים למפתחות (מעור); קולרים

וכיסויים לחיות; סלי קניות מרשת וסלי קניות; תיקים או שקיקי-
ריח (מעטפות, פאוצ'ים) מעור, לאריזה; הנכללים כולם בסוג

.18

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; socks; shoes; belts; 
mufflers; underwear; swimsuits; shirts; ties; sweaters 
and pullovers; skirts; trousers; coats; mantles; 
jackets; waistcoats; shawls; clothing for children; furs 
for clothing; pocket handkerchiefs; nappies of textile 
materials; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; גרביים; נעליים; חגורות; צעיפים;
תחתונים; בגדי ים; חולצות; עניבות; סוודרים ואפודות; חצאיות;
מכנסיים; מעילים; שכמיות; ג'קטים; מקטורנים; רדידים; בגדי

ילדים; פרוות ללבוש; מטפחות כיס; סינרים מבד; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optical); optical goods; spectacle cases; 
mobile telephones; telephone apparatus, cases 
therefore, peripheral devices therefore, telephone 
earphones and microphones; dictation machines; 
electronic agendas; chargers for electric batteries; 
solar batteries; satellite navigation and location 
apparatus; chains for spectacles; all included in class 
09.

משקפיים (אופטיים); טובין אופטיים; אריזות משקפיים;
טלפונים ניידים; מתקני טלפון, אריזות עבורם, ציוד היקפי

עבורם, אוזניות ומיקרופונים לטלפון; מכונות הכתבה; יומנים
אלקטרוניים; מטענים לסוללות חשמליות;סוללות סולאריות;
מתקנים לניווט ואיתור לוויני; שרשראות למשקפיים; הנכללים

כולם בסוג 09.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; gold and silver ware (ornamental or 
decorative items of precious metal); precious and 
semi-precious stones and imitations thereof; 
horological and chronometric instruments, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith; coins; works of art of precious 
metal; jewelry cases; boxes of precious metal; watch 
straps, watch chains, watch springs or watch 
glasses; novelty key rings; statues or figurines 
(statuettes) of precious metal; Cases and boxes for 
clocks and watches; medals; trinkets (jewelry), 
buckles of precious metal; all included in class 14.

תכשיטים; כלים מכסף או זהב (פרטי קישוט או עיטור ממתכת
יקרה); אבנים יקרות וחצי-יקרות וחיקויים של אלה; מכשירי

שענות ומדידת זמן, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין ממתכות
יקרות או שמכוסים בהן; מטבעות; עבודות אמנות ממתכת
יקרה; קופסאות תכשיטים; קופסאות ממתכת יקרה; רצועות

שעון, שרשראות שעון, קפיצים לשעון או זכוכיות לשעון; מחזיקי
מפתחות חדשניים; פסלים או דמויות (פסלונים) ממתכת יקרה;
אריזות וקופסאות לשעונים ושעוני-יד; מדליות; תכשיטים זולים
(תכשיטים); אבזמים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.

כ"ד ניסן תשע"א - 71428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use as a laxative, 
bowel cleanser and diagnostic aid; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש כגורם משלשל, מנקה מעיים ועזר
דיאגנוסטי; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 71528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Programming and customization services for radio 
frequency identification RFID tags, prox cards, 
smartcards including but not limited to IDs, cards, 
tags, chips, badges and keyfobs; Services also 
include data on chip customization as an option for 
glass tags used in pet livestock, inventory and 
automation and other use application where 
programming to specification is desired; scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
(RFID) systems; computer system design; computer 
rental; quality control; certification of procedures and 
apparatus including delivery of certification marks 
and approval certificates; radio frequency 
identification (RFID) systems rental, computer 
software design, installation of computer software; 
maintenance of computer software; technical 
research; material testing; database services; 
technical computer services; development of 
controlled access systems, networked systems and 
virtual systems for others, all systems consisting of 
credentials and credential readers, used in the fields 
of security and access control; implementation of 
controlled access systems, RFID systems, networked 
systems, and virtual systems, namely, testing, 
analysis and evaluation of the controlled access 
systems, RFID systems, networked systems and 
virtual systems for the purpose of certifying the 
systems to meet government or industry operation or 
performance standards; designing radio frequency 
identification (RFID) card formats and programming 
formatted data onto RFID cards for others; consulting 
services for others in the field of design, selection, 
implementation and formatting of customized smart 
cards for use by smart card readers and contact 
smart chip readers, magnetic stripe readers, or 
proximity card readers to identify and authorize card 
holders; inserting security data and programs onto 
electronic storage media for identification of a 
credential holder or permitting entry of a credential 
holder to a controlled access location; computer 
programming services for creating secure data 
communication between a portable proximity 
credential and a host reader of an access control 
system for security applications, namely, for 
identification of a credential holder or permitting entry 
of a credential holder to a controlled access location; 
all included in class 42.

שירותי תכנות והתאמה עבור תגיות זיהוי RFID, כרטיסי
פרוקס, כרטיסים חכמים הכוללים אך לא מוגבלים לתעודות

זהות, כרטיסים, תגיות, שביבים, סמלים ושרשראות למפתחות;
שירותים שגם כוללים נתונים על התאמת שביב כאפשרות
לתגיות זכוכית המשמשים בחיות בקר, מלאי ואוטומציה

ואפליקציה שימושיות אחרת כשתכנות לספציפיקציה מתבקש;
שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה
ותוכנת מחשב; עיצוב ופיתוח של מערכות (RFID); עיצוב
מערכת מחשב; השכרת מחשב; בקרת איכות; אשרור של
הליכים ומכשירים הכוללים העברה של סימנים מאשררים

,(RFID) ותעודות מאשרות; השכרת מערכות זיהוי תדרי רדיו
עיצוב תוכנת מחשב, התקנה של תוכנת מחשב; אחזקה של

תוכנת מחשב; מחקר טכני; ניסוי חומרים; שירותי בסיס נתונים;
שירותי מחשב טכניים; פיתוח של מערכות גישה מבוקרת,

מערכות מרושתות ומערכות וירטואליות לאחרים, כל המערכות
מכילות חתימות וקוראי חתימות, המשמשים בתחומים של
בטחון וגישה מבוקרת; יישום של מערכות גישה מבוקרת,
מערכות RFID, מערכות מרושתות ומערכות וירטואליות
למטרת אשרור של מערכות כדי שיעמדו בסטנדרטים

ממשלתיים או תעשייתיים של תפעול או ביצוע; עיצוב כרטיסים
בפורמט לזיהוי תדרי רדיו (RFID) ותכנות נתונים מפורמטים
לתוך כרטיסי RFID עבור אחרים; שירותי ייעוץ עבור אחרים
בתחום של עיצוב, בחירה, יישום ופירמוט של כרטיסים חכמים
מותאמים עבור שימוש על ידי קוראי כרטיסים חכמים וקוראי
שביבי מגע חכמים, קוראי פס מגנטי, או קוראי כרטיסי קרבה
לזיהוי ונתינת רשות למחזיקי כרטיס;  הכנסת נתוני ביטחון
ותוכניות למדיית אחסון אלקטרונית עבור זיהוי של מחזיק
חתימה או להתיר כניסה של מחזיק חתימה לאתר גישה
מבוקרת; שירותי תכנות מחשב ליצירת נתוני תקשורת

מאובטחים בין חתימת קרבה נייד וקורא מארח של מערכת
בקרת גישה לאפליקציות בטחון, דהיינו, עבור זיהוי של מחזיק

חתימה או להתיר כניסה של מחזיק חתימה לאתר גישה
מבוקרת; הנכללים כולם בסוג 42.

כ"ד ניסן תשע"א - 71628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances; all having laxative action; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ווטרינריים; כולם גורמי פעולה
משלשלת; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ד ניסן תשע"א - 71728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Creation of movies and short films including 
production, editing, scripting, writing, direction, 
photography, screenplay production; guidance and 
instruction on creating movies and short films; 
utilizing the creation of movies as a tool for 
instruction, staff training and internal marketing; 
building training plans that integrate the creation of 
movies; the production of internal and external image 
films, incorporating movies in instituting security 
procedures, documenting organizational activity, 
conducting workshops on creating movies in 
organizations, conducting instructional and 
developmental programs within organizations 
through creatig movies; included in class 41.

יצירת סרטים וסרטונים לרבות מתן שירותי הפקה, עריכה,
תסריט, כתיבה, בימוי, צילום, תסרוט; שירותי הנחייה ולימוד
ליצירת סרטים וסרטונים; שימוש ביצירת סרטים ככלי עבודה
להדרכה, פיתוח אנושי ושיווק בארגונים; בניית מערכי הדרכה
המשלבים יצירת סרטים; הפקת סרטוני תדמית פנים ארגוניים
וחוץ ארגוניים, הפקת מערכי בטיחות המשלבים סרטים, תיעוד
פעילות ארגונים, הפעלת סדנאות ליצירת סרטים בארגונים,
הפעלת תוכניות הדרכה ופיתוח בארגונים בעזרת יצירת

סרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

כ"ד ניסן תשע"א - 71828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images; wireless handheld units, 
personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smartphones and video 
phones; computer software; electronic handheld units 
for the wireless transmission of data and/or voice 
signals; accessories for electronic handheld units for 
the wireless transmission of data and/or voice signals 
namely batteries, battery doors, car kits, chargers 
and charging pods, headsets, adapters, desk stands, 
docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of voice, 
data, calendar and content between one or more 
electronic handheld units and data stored on or 
associated with a computer; computer software to 
enable the transmission of mapping, navigation, 
traffic, weather and point-of-interest information to 
telecommunications networks, mobile telephones, 
smartphones, electronic handheld units and 
navigation devices; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer 
software for operating route planners; all included in 
Class 9.

התקנים להקלטה, שידור או העתקה של נתונים, קולות או
תמונות; יחידות אלחוטיות נישאות ביד, מחשבי כף, טלפונים
אלחוטיים, טלפונים ניידים, טלפונים סלולאריים, טלפונים

חכמים, וטלפוני וידאו; תכנת מחשב; יחידות חשמליות נישאות
ביד לשידור האלחוטי של נתונים ו/או אותות קוליים; אביזרים

ליחידות חשמליות נישאות ביד לשידור האלחוטי של נתונים ו/או
אותות קוליים, בעיקר, סוללות, דלתות לסוללות, ערכות רכב,
מטענים ותרמילי טעינה, אוזניות, מתאמים, עמידות שולחן,
עריסות עיגון, כבלי מחשב, מארזים, תיקים ונרתיקים; תכנת

תקשורת למחשב לסנכרון, שידור ושיתוף של קולו, נתונים, לוח
ותוכן בין אחת או יותר יחידות חשמליות נישאות ביד ונתונים
שמורים במחשב או קשורים אליו; תכנת מחשב לאפשור שידור
של מידע מיפוי, ניווט, תנועה, מיזוג אוויר ונקודת התעניינות
למערכות תקשורת, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, יחידות
חשמליות נישאות ביד והתקני ניווט; תכנת מחשב לשימוש
בראייה והורדה של מפות חשמליות; תכנת מחשב למתכנני

מסלול הפעלה; הכל כלול בסוג 9.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; providing access to the Internet; 
providing access to electronic databases, providing 
access to GPS (Global Positioning System) 
navigation services; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks, 
for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks 
for transmission or reception of computer software 
and applications; web casting services; e-mail 
services; delivery of messages by electronic 
transmission; wireless data messaging services, 
particularly services that enable a user to send 
and/or receive messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; 
transmission and reception of voice communication 
services; electronic transmission of computer 
software and applications via the internet and other 
computer and electronic communication networks 
and wireless devices; broadcasting; broadcasting or 
transmission of radio programs; broadcasting or 
transmission of streamed and downloadable digital 
audio and video content via computer and other 
communications networks; telecommunications 
consultation, namely providing information to third 
parties to assist them in developing and integrating 
one-way or two-way wireless connectivity to data, 
including corporate and home/personal data, and/or 
voice communications; all included in Class 38.

תקשורת; אספקת גישה לאינטרנט; אספקת גישה למאגרי
נתונים חשמליים, אספקת גישה לשירותי ניווט GPS; אספקת
שירותי קישוריות וגישה לרשתות תקשורת חשמליות, לשידור
או קליטה של תוכן אודיו, וידאו או מולטימדיה; אספקת שירותי
קישוריות וגישה לרשתות תקשורת חשמליות, לשידור או קליטה

של תכנת מחשב ויישומים; שירותי שידור ברשת; שירותי
דוא"ל; מסירת הודעות על ידי שידור חשמלי; שירותי העברת
הודעות נתונים אלחוטיים, בעיקר, שירותים שמאפשרים
למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת נתונים

אלחוטית; שירותי איתור חד-כיווניים ודו-כיווניים; שירותי שידור
וקליטה של תקשורת קולית; שידור חשמלי של תכנת מחשב
ויישומים דרך האינטרנט ורשתות תקשורת והתקנים אלחוטיים
מחשביוים וחשמליים אחרים; שידור; שידור או קליטה של
תכניות רדיו; שידור או הקלטה של תוכן אודיו ווידאו דיגיטלי
מוזרם וניתן להורדה דרך רשתות מחשבים ורשתות תקשורת
אחרות; ייעוץ תקשורת, בעיקר, אספקת מידע לגופים שלישיים
לעזור להם בפיתוח ושילוב קישוריות אלחוטית חד-כיוונית ודו-
כיוונית לנתונים, כולל נתונים עסקיים ומידע אישי ו/או תקשורת

קולית; הכל כלול בסוג 38.

כ"ד ניסן תשע"א - 71928/04/2011



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
software as a service (SAAS) services; providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; internet services; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks for 
others; consultancy and technical support services 
relating to computer hardware and software, to 
telecommunication and GPS (Global Positioning 
System) services; providing on-line facilities, via a 
global computer network and other computer and 
electronic communication networks, to enable users 
to program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer 
software and troubleshooting support programs for 
diagnosis, and resolution of wireless connectivity 
devices and related computer software and hardware 
problems; providing weather information via 
telecommunication networks, mobile phones, 
telephones, smartphones, electronic handheld units 
and navigation devices; all included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ועיצוב הקשורים
אליהם; שירותי אנליזה ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של
תכנת מחשב; שירותי תכנה כשירות; אספקת מנועי חיפוש

לקבלת נתונים דרך רשתות תקשורת; שירותי אינטרנט; חיפוש,
דפדוף וקבלת מידע, אתרים ומשאבים אחרים זמינים ברשתות
מחשבים גלובליים ורשתות תקשורת אחרות לאחרים; שירותי
ייעוץ ותמיכה תכנית קשורים לחמרת ותכנת מחשב, לתקשורת
ושירותי GPS; אספקת אמצעיים מקוונים דרך רשת מחשבים
גלובלית ורשתות מחשבים ורשתות תקשורת חשמליות אחרות
לאפשר למשתמשים לתכנת אודיו, וידאו, סרטים, טקסט ותוכן
מולטימדיה אחר; שירותי תמיכה תכנית, בעיקר, עדכון ואחזקה
של תכנת מחשב ותכנות תמיכה לאיתור תקלות לאבחון ופיתרון
של התקני קישוריות אלחוטיים ובעיות חמרת ותכנת מחשב
אחרות; אספקת מידע על מזג האוויר דרך רשתות תקשורת,
טלפונים ניידים, טלפונים, טלפונים חכמים, יחידות חשמליות

נישאות ביד והתקני ניווט; הכל כלול בסוג 42.

Class: 39 סוג: 39

Providing GPS (Global Positioning System) 
navigation services; providing mapping, navigation, 
traffic and point-of-interest information via 
telecommunication networks, mobile phones, 
telephones, smartphones, electronic handheld units 
and navigation devices; all included in Class 39.

אספקת שירותי ניווט GPS; אספקת מידע מיפוי, ניווט, תנועה,
ונקודת התעניינות דרך מערכות תקשורת, טלפונים ניידים,
טלפונים,  טלפונים חכמים, יחידות חשמליות נישאות ביד

והתקני ניווט; הכל כלול בסוג 39.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

Canada, 14/05/2010, No. 1,481,279 קנדה, 14/05/2010, מספר 1,481,279

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ד ניסן תשע"א - 72028/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus.

Class: 35 סוג: 35

On-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products.

Class: 19 סוג: 19

Refractory products not primarily of metal, namely, 
refractory bricks, refractory mixes for patching, lining 
or repairing high temperature apparatus and 
repairing the lining for furnaces, refractory furnace 
patching and repair mixes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 37 סוג: 37

providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus

Class: 35 סוג: 35

on-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products

U.S.A., 03/05/2010, No. 85028448 ארה"ב, 03/05/2010, מספר 85028448

Class: 19 סוג: 19

refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high 
temperature apparatus and repairing the lining for 
furnaces, refractory furnace patching and repair 
mixes

כ"ד ניסן תשע"א - 72128/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, vanilla, vanillin, cocoa products, 
flour for food, wheat flour, preparations made from 
cereals (except foodstuff for animals), cereal bars, 
cereal- based snack food, cereals prepared for 
human consumption (oat flakes and those made from 
other cereals), husked barley, husked oats, maize 
flakes, corn flakes, pop corn, farinaceous foods, 
prepared baking mixtures for bread, cakes and small 
pastries, pancakes, cake paste, cake powder, edible 
decorations for cakes, rice cakes, rice-based snack 
food, flavorings for cakes, bread, gingerbread, bread 
rolls, breadcrumbs,  bread products of all types 
(chips, crisps, sticks), sandwiches, chips, rolls, wafer, 
wafer rolls, swiss rolls, buns, croissants, 
magdalenas, strudel, pizzas (including half-cooked 
for finishing, including as preserved food), rusks, 
bread preparations being snacks and crisps, pastry 
and confectionery, pastries, waffles, peanut butter, 
almond confectionery, almond paste, honey,  
fondants, halvah, cookies, crackers, biscuits, malt 
biscuits, petit- beurre biscuits, petits fours, coffee 
beverages with milk, tea based beverages, cocoa or 
chocolate base, chocolate (coating), being slab and 
filled chocolate, chocolate filled with nuts and /or 
cereal products and / or fruits and rice, pralines, nut 
confectionery, marzipan, puddings, liquorice, 
macaroons, peppermint sweets, sweetmeats, 
chocolate sweetmeats, fruit sweetmeats, caramels, 
chewing gums, gum sweetmeats, fruit and wine 
gums, royal jelly for human consumption, not for 
medical purposes,  ices, treacle, yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; ice cream; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, וניל, ונילין, מוצרי קקאו, קמח למזון, קמח
חיטה, תכשירים העשויים מדגנים (מלבד מוצרי מזון לבעלי
חיים), חטיפי דגנים, חטיפי מזון מבוססי דגנים, דגנים מוכנים
לצריכת אדם (פתיתי שיבולת שועל וכאלו העשויים מדגנים

אחרים), שעורה מקולפת, שיבולת שועל מקולפת, פתיתי תירס,
קורנפלקס, פופקורן, מזונות עמילנים, תערובת אפייה מוכנה

ללחם, עוגות ומאפים קטנים, פנקייק, ממרח עוגה, אבקת עוגה,
קישוטים אכילים לעוגות, עוגות אורז, חטיפי מזון מבוססי אורז,
נותני טעם לעוגות, לחם, לחם ג'ינג'ר, רולים של לחם, פירורי
לחם, מוצרי לחם מכל הסוגים (שבבים, טוגנים, מקלות),
כריכים, צ'יפס, רולים, וופל, רולי וופל, רולים שוויצריים,

לחמניות מתוקות, קרואסונים, מגדלנות, שטרודל, פיצות (כולל
חצי אפויים להשלמה, כולל כמזון משומר) , צנימים, תכשירי
לחם כחטיפים וטוגנים, מאפים וממתקים, מאפים, וופלים,

חמאת בוטנים, ממתקי שקדים, ממרח שקדים, דבש, פונדנט,
חלבה, עוגיות, קרקרים, ביסקוויטים, פטיפורים, משקאות קפה
עם חלב, משקאות מבוססי תה, בסיס קקאו או שוקולד, שוקולד
(ציפוי), כפרוסות וממולאים בשוקולד, שוקולד ממולא באגוזים
ו/או מוצרי דגנים ו/או פירות ואורז, פרלינים, ממתקי אגוזים,

מרציפן, פודינג, ליקר, עוגות מקרון, ממתקי פפרמינט,
ממתקים, ממתקי שוקולד, ממתקי פירות, קרמל, מסטיקים,
ממתקי מסטיק, מסטיקי פירות ויין, מזון מלכות לצריכת אדם,
שאינו למטרות רפואיות, ארטיקים, דובשניות, שמרים, אבקת
אפיה; מלח, חרדל; רוטבי ויניגרט (תבלינים); תבלינים; קרח;

גלידה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; potato products of all 
types (chips, crisps, sticks, flakes, fritters), peanut 
butter, spreads for bread slices (hazelnut or nougat 
based), eggs, edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וחיות בר; מוצרי תפוח אדמה מכל הסוגים
(צ'יפס, טוגנים, מקלות, פתיתים, כיסונים), חמאת בוטנים,

ממרחים לפרוסות לחם (מבוססי אגוזי לוז או בוטנים), ביצים,
שמנים ושומנים לאכילה; הנכללים כולם בסוג 29.

כ"ד ניסן תשע"א - 72228/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus.

Class: 35 סוג: 35

On-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products.

Class: 19 סוג: 19

Refractory products not primarily of metal, namely, 
refractory bricks, refractory mixes for patching, lining 
or repairing high temperature apparatus and 
repairing the lining for furnaces, refractory furnace 
patching and repair mixes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Class: 37 סוג: 37

providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus

Class: 35 סוג: 35

on-line wholesale and retail store services featuring 
refractory products

U.S.A., 03/05/2010, No. 85028429 ארה"ב, 03/05/2010, מספר 85028429

Class: 19 סוג: 19

refractory products, namely, refractory bricks, 
refractory mixes for patching, lining or repairing high 
temperature apparatus and repairing the lining for 
furnaces, refractory furnace patching and repair 
mixes

כ"ד ניסן תשע"א - 72328/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Pharmacutical services and pharmacies; all included 
in class 35.

שירותי רוקחות ובתי מרקחת; הנכללים כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 72428/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Room cleaning equipment, namely vacuum-cleaners 
with water filter; all included in class 7

ציוד לניקוי חדרים, דהיינו שואבי-אבק בעלי מסנן מים; הנכללים
כולם בסוג 7

כ"ד ניסן תשע"א - 72528/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services of providing food and beverages; all 
included in class 43.

שרותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee beans whole and grouned, espresso, 
espresso based drinks, coffee substitutes; all 
included in class 30.

קפה, פולי קפה טחונים ושלמים, תה, קקאו, אספרסו, משקאות
על בסיס אספרסו, תחליפי קפה; כולם נכללים בסוג 30.

כ"ד ניסן תשע"א - 72628/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks (including wine and liquors); included 
in class 33.

משקאות כהליים (לרבות, יינות ומשקאות חריפים); הנכללים
בסוג 33.

כ"ד ניסן תשע"א - 72728/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and selling of fruit, fruit basket and sweets; 
all included in class 35.

שיווק ומכירה של פירות, סלסלות פירות וממתקים; הנכללים
כולם בסוג 35.

כ"ד ניסן תשע"א - 72828/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear,headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד ניסן תשע"א - 72928/04/2011



TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and reen covchs to be included in class 
20. purnishes, mirrors, pramworks (than not included 
in other class) made of wood, cork, reed, stems, 
horn, bone, ivory, whale bone, shell, amber, mother 
of pearl and substitutes to those materials or plastics; 
all included in class 20.

מזרונים וספות נוער הנכללות בסוג 20. רהיטים, מראות,
מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים)

העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם
לוויתן, צדק, ענבר, אם הפנינה מירשאום ותחליפים לחומרים

אלה או מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

כ"ד ניסן תשע"א - 73028/04/2011



כ"ד ניסן תשע"א - 73128/04/2011



Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh, whether ripe or unripe fruit of Chile Habanero 
dela Peninsula de Yucatan.

Class: 29 סוג: 29

Products derived from Chile Habanero de la 
Peninsula de Yucatan fruits, Pickled, in the form of a 
paste; dried, wether whole or powdered; in the form 
of sause.

כ"ד ניסן תשע"א - 73228/04/2011



כ"ד ניסן תשע"א - 73328/04/2011


